ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()١٤٣٢

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

الأحد � ٣شعب ـ ــان 1443هـ

املواف ــق  ٦مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2022م

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة
مر�س ـ ــوم �سـلطان ــي رق ـ ــم  2022 /٨بنقـل موظـف �إلى وزارة اخلارجيـة.
مر�س ـ ــوم �سـلطان ــي رق ـ ــم  2022 /٩بالتعيني فـي بع�ض املنا�صب.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022 /10ب�إن�شـ ـ ــاء مناطـ ـ ــق حـ ـ ــرة ف ـ ــي مطـ ــار م�سقـ ــط
الدولــي ومط ــاري �صح ــار و�صاللـ ــة.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022 /١١بالت�صديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة
عمان وحكومة املجر حول الت�شجيع واحلماية
املتبادلة لال�ستثمارات.
مر�س ــوم �سـلطانــي رقـ ــم  2022 /١٢ب�إجازة االتفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة
عمان و�شركة املجد لتنمية الغاز �ش.م.م و�شركة
�شل انتجريتد غاز عمان بي.فـي و�شركة مر�سى
للغـ ــاز الطبيع ــي امل�س ـ ــال �ش.م.م و�شرك ـ ــة �شــل
للتنميــة عمان �ش.م.م للمنطقة رقم (.)10
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قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

وزارة الداخليــة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/٤٤ص ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2022/٢/٢٨ب�إ�صـ ـ ــدار الالئح ـ ـ ـ ــة
التنفـيذيـ ـ ــة لقانـ ــون املجال ـ ــ�س البلديـ ـ ــة.
57
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
و�ضمان جودة التعليم
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/1ص ـ ــادر فــي  2022/٣/٢ب�ش ـ ـ�أن حتدي ـ ـ ــد ر�س ـ ـ ــوم
مراجعـ ــة طلبــات م�ؤ�س ــ�سات التعليــم العالــي
املتعلقـة ب�أن�شط ـ ــة �ضمـ ــان اجلـ ــودة اخلارجيـ ــة
الدولي ــة.
٦٧
مكتب وزيـر الدولـة وحمافـظ م�سقـط

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/٦٧صـادر فــي  2022/2/١ب�إ�صدار الئحــة تنظيـ ــم
ممار�س ــة ن�ش ــاط جم ــع وتـ ــداول اخل ـ ــردة ف ــي
حمافظــة م�سقــط.
٦٨
�إعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة العمــــل
�إعــالن ب�ش�أن طلب ت�سجيل نقابة عمالية.
٧٩
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
الإعالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
٨٠
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
٢٩٢
�إعالن ب�ش�أن �شطب عالمات جتارية م�سجلة.
٢٩٥
ا�ست ــدراك.
٢٩٦
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�إعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سال�سل الداخلية للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع حممد و�أحمد احلديثة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إرم للمجوهرات �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كوكبة النجوم الراقية  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال ال�شاخمية الذهبية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول بركاء الوطنية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهالء للطاقة والإنارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز الغملول للمقاوالت  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عمار بن �أحمد �سامليني الروا�س و�شريكه
للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم ال�شاطر للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مورد اخلري للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطياف ال�صحارى للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طوق اجلمان للمقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة دربات للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مكتبة الفيديو �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساحل �صحار لال�ستثمار �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سعى اخلري للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االعتماد ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فخامة رجل  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آل حمدان للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بي�سان املتحدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزايا الداخلية للم�شاريع �ش.م.م.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحر الهادي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م٣١٠ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز ال�صالحات جلراحة العظام واملفا�صل
والعالج التجديدي �ش.م.م.
٣١٠
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تقنيات العالمات �ش.م.م.
٣١١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العوي�سي والناعبي للتجارة احلديثة  -ت�ضامنية٣١١ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطياف وادي ال�سوادي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية٣١٢ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوعد الذهبي للتجارة  -تو�صية.
٣١٢
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظفار لتدوير البال�ستيك �ش.م.م.
٣١٣
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منارة العقدة للتجارة  -ت�ضامنية.
٣١٣
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم املرفع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م٣١٤ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جبال الباطنة للتجارة  -تو�صية٣١٤ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العدب للتجارة  -تو�صية.
٣١٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوادر �شربثات للتجارة �ش.م.م.
٣١٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بلعاوى للتجارة �ش.م.م.
٣١٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط للمياه �ش.م.م.
٣١٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج م�سقط العاملية �ش.م.م.
٣١٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلرفية التكنولوجية العاملية �ش.م.م.
٣١٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مملكة الأرز �ش.م.م.
٣١٨
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلامدي للتجارة واخلدمات  -ت�ضامنية٣١٨ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلوهرة املا�سية الوطنية للتجارة  -تو�صية٣١٩ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفزاري والفار�سي للتجارة  -ت�ضامنية٣١٩ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو قا�سم املتحدة للتجارة  -تو�صية.
٣٢٠
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حاجر الداخلية للتجارة  -ت�ضامنية.
٣٢٠
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آمنة الوطنية للتجارة �ش.م.م.
٣٢١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجوم الأربعة للأعمال �ش.م.م.
٣٢١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظبي ال�شرقية ال�شاملة �ش.م.م.
٣٢٢
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عنرت للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
٣٢٢
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجله�ضمي و�شركائه �ش.م.م.
٣٢٣
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االعتبار العاملية �ش.م.م.
٣٢٣
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو منت�صر العبيداين و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية٣٢٤ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صنع وادي املنومة للحلوى العمانية  -ت�ضامنية٣٢٤ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سمات احلبي للتجارة  -ت�ضامنية.
٣٢٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل املدينة الأثرية �ش.م.م.
٣٢٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرقية للخدمات الهند�سية ال�شاملة  -تو�صية٣٢٦ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل و�أحمد �أبناء حممد بن عبداللـه الكعبي
للتجارة  -ت�ضامنية.
٣٢٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اللوج�ستية العاملية �ش.م.م.
٣٢٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع دار الرافدين الوطنية  -ت�ضامنية٣٢٧ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو عي�سى الوهيبي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م٣٢٨ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يو�سف خمي�س �سعيد البلو�شي و�شريكه
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
٣٢٨
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية مل�ؤ�س�سة اخلزيني احلديثة �ش.م.م.
٣٢٩
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي ال�صحراء املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م٣٢٩ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احللول امللكية اجلديدة �ش.م.م.
٣٣٠
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزمرد الأزرق العاملية �ش.م.م.
٣٣٠
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحر للأعمال �ش.م.م.
٣٣١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق الرنيم الرائدة �ش.م.م.
٣٣١
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدار لال�ستثمار ال�شامل �ش.م.م.
٣٣٢
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأمث ــل ال�شـ ــاملة  -ت�ضامنية.
٣٣٢
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن علي بن حمدان الغيثي وولده
للتجارة  -ت�ضامنية.
٣٣٣
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة �إبراء احلديثة  -ت�ضامنية.
٣٣٣
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة ال�شاطر للتجارة  -تو�صية.
٣٣٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قلهات للم�شاريع احلديثة �ش.م.م.
٣٣٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النيل احلديثة للتجارة �ش.م.م.
٣٣٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو ح�سام اليحيائي و�شريكه للتجارة �ش.م.م٣٣٥ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركن امل�شرق للتجارة �ش.م.م.
٣٣٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جواهر �سمائل الوطنية �ش.م.م.
٣٣٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريا اجلوابري و�شريكها �ش.م.م.
٣٣٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور�س املطيليع التجارية  -ت�ضامنية.
٣٣٧
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�شائر ال�سيب احلديثة �ش.م.م.
٣٣٨
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سمات جزماء للتجارة  -ت�ضامنية.
٣٣٨
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأق�صر الوطنية  -ت�ضامنية.
٣٣٨
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم م�سقط املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية٣٣٨ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع واحة طرابل�س احلديثة �ش.م.م٣٣٩ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ؤية للتخلي�ص اجلمركي �ش.م.م.
٣٣٩
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوبر الوطنية �ش.م.م.
٣٣٩
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إزكي ال�صاعدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية٣٣٩ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز ال�سويق الوطنية  -تو�صية.
٣٤٠
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدينة احل�ضارة  -ت�ضامنية.
٣٤٠

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظ ــالل ال�ش ــرق للتجــارة واملقاوالت  -ت�ضامنية٣٤٠ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سعادي للتجارة �ش.م.م.
٣٤٠
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رجماء للك�سارات �ش.م.م.
٣٤١
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خزائن الوا�صل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية٣٤١ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات مناظر اخلوير احلديثة �ش.م.م٣٤١ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع هبوب الليايل للتجارة  -ت�ضامنية٣٤١ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء اجلازر للتجارة  -ت�ضامنية.
٣٤٢
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�صمة الإبداع للتجارة  -ت�ضامنية.
٣٤٢
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفية ل�شركة البوفراج و�شريكه للتجارة �ش.م.م.
٣٤٢
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق البوارح للتجارة  -تو�ص ــية.
٣٤٢
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�سن و�أنور للتجارة �ش.م.م.
٣٤٣
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ع�ش الطري الذهبي �ش�.ش.و.
٣٤٣
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رفيـ ــف البطحاء للتجارة واملقاوالت  -تو�صية٣٤٣ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ وادي ال�شاب للتجارة  -ت�ضامنية٣٤٣ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القي�ضي واجلابري للتجارة �ش.م.م.
٣٤٤
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النوخذة و�شريكه للإن�شاءات احلديثة �ش.م.م٣٤٤ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رفيـ ــف ال�سويق للتجارة  -تو�صية.
٣٤٤
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ع�شتــار �ش.م.م.
٣٤٤
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضواحي رزات للتجارة  -تو�صية.
٣٤٥
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ضياغم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
٣٤٥
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املنطلق للتجارة واملقاوالت  -تو�صية٣٤٥ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العربية لال�سترياد والت�صدير �ش.م.م٣٤٥ .

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2022/8
بنقـل موظـف �إلى وزارة الخارجيـة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2004/120
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تنقل ميثاء بنت �سيف بن ماجد املحروقية �إىل وزارة اخلارجية بذات درجتها وخم�ص�صاتها
املالية.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 26 :من رجـــــــــــــــــــب �سنــة 1443هـ
املـوافــــق 28 :من فبرايــــــــــــــر �سنــة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1432

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2022/9
بالتعيين فـي بع�ض المنا�صب
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2004/120
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني كل من الآتية �أ�سما�ؤهم فـي املن�صب املبني قرين ا�سمه:
 عــزان بن قا�ســم بن حممــد البو�سعيــدي وكيــال لـوزارة التــراث وال�سياح ــة لل�سياح ــة. املهند�س بدر بن �سامل بن مرهون املعمري �أمينا عاما ملجل�س املناق�صات بالدرجة اخلا�صة. �أحم ــد بن حمم ــد بن �أحمــد احلمي ــدي رئي�س ــا لبلديـ ــة م�سقـ ــط بالدرجـ ــة اخلا�ص ــة.املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 26 :من رجـــــــــــــــــــب �سنــة 1443هـ
املـوافــــق 28 :من فبرايــــــــــــــر �سنــة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
-12-
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم ٢٠٢٢/١٠
ب�إن�شاء مناطق حرة فـي مطار م�سقـط الدولـي ومطاري �صحار و�صاللة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطــان عمــان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون املناطق احلرة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2002/56
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/67بتطبيق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية،
وعلى قانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2009/28
وعلى قانون الطريان املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2019/76
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/105ب�إن�شاء الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية اخلا�صة
واملناطق احلرة وحتديد اخت�صا�صاتها،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/61ب�إن�شاء جهاز اال�ستثمار العماين،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2021/75ب�إ�صدار نظام جهاز اال�ستثمار العماين،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن� أش� املناطق احلرة الآتية:
 1منطقة حرة فـي مطار م�سقط الدويل ت�سمى "املنطقة احلرة فـي مطار م�سقط الدويل". 2منطقة حرة فـي مطار �صحار ت�سمى "املنطقة احلرة فـي مطار �صحار". 3منطقة حرة فـي مطار �صاللة ت�سمى "املنطقة احلرة فـي مطار �صاللة".وذلك على م�ساحة الأر�ض املحددة لكل منطقة وفقا للمخططات املرفقة ،واملحددة باتفاقيات
االمتياز املربمة.
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املــادة الثانيــــة
يتولى جمل�س الوزراء حتديد اجلهة امل�شغلة للمناطق احلرة املن�صو�ص عليها فـي املادة الأولى
من هذا املر�سوم من �ضمن ال�شركات التابعة جلهاز اال�ستثمار العماين ،ولها اال�ستعانة
باجله ــات وال�شرك ــات املتخ�ص�ص ــة لتنمية تلك املناطق �أو ت�سويقها �أو تطويرها �أو �إدارتها
�أو ت�شغيلها.
املــادة الثالثــــة
متنح كل من اجلهة امل�شغلة وال�شركات العاملة احلوافز واملزايا والت�سهيالت املن�صو�ص
عليها فـي قانون املناطق احلرة امل�شار �إليه.
املــادة الرابعـــة
تعفى اجلهة امل�شغلة وال�شركات العاملة من �ضريبة الدخل ،ويكون الإعفاء ملدة ال تزيد على
( )15خم�س ع�شرة �سنة لكل م�شروع على حدة قابلة للتجديد ملدة ( )5خم�س �سنوات �أخرى.
وفـي جميع الأحوال ،ال ي�سري هذا الإعفاء على امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية و�شركات الت�أمني
و�إعادة الت�أمني وامل�شروعات العاملة فـي تقدمي خدمات االت�صاالت وفـي جمال النقل الربي
واملقاوالت.
املــادة اخلام�سـة
ت�صدر الإعفاءات املن�صو�ص عليها فـي املادة الرابعة من هذا املر�سوم بقرار من رئي�س جهاز
ال�ضرائب ،وفقا للقواعد والفئات والإجراءات التي يقرها جمل�س �إدارة الهيئة العامة
للمناطق االقت�صادية اخلا�صة واملناطق احلرة ،بعد موافقة وزارة املالية.
املــادة ال�ساد�سة
ت�ؤدي ال�شركات العاملة للجهة امل�شغلة مقابال للخدمات التي ت�ؤديها لها ،وعلى اجلهة
امل�شغلة حتديد قيمة ر�سم اخلدمة وطريقة التح�صيل ،بعد موافقة جمل�س �إدارة الهيئة
العامة للمناطق االقت�صادية اخلا�صة واملناطق احلرة على ذلك.
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املــادة ال�سابعــــة
يجب على اجلهة امل�شغلة االلتزام بالقواعد اخلا�صة بحقوق االرتفاق اجلوية ،ومتطلبات
�سالمة و�أمن الطريان املدين ،حتت �إ�شراف هيئة الطريان املدين.
كما يجب على اجلهة امل�شغلة التن�سيق مع الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية اخلا�صة
واملناطق احلرة لتحقيق متطلبات ال�سالمة للأفراد وال�شركات العاملة واملن�ش�آت وال�سلع
والب�ضائع داخل كل منطقة ،والتعاون التام مع الهيئة ملراعاة القواعد املقررة ل�سالمة
البيئة ،وحفظ الأمن.
املــادة الثامنــــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٢٨ :مـن رجـــــــــــــــــــــب �سنــة 1443هـ
املـوافــــق ٢ :مـن مــــــــــــــــــــار�س �سنــة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســــلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم ٢٠٢٢/١١
بالت�صديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان
وحكومة املجر حول الت�شجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطــان عمــان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى االتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة املجر حول الت�شجيع واحلماية املتبادلة
لال�ستثمارات ،املوقعة فـي مدينة م�سقط بتاريخ  2من فرباير 2022م،
وبعد العر�ض على جمل�س ال�شورى،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها ،وفقا لل�صيغة املرفقة.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ٢٨ :مـن رجـــــــــــــــــــــب �سنــة 1443هـ
املـوافــــق ٢ :مـن مــــــــــــــــــــار�س �سنــة 2022م
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اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان
وحكومة املجر حول الت�شجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات
�إن حكومة �سلطنة عمان ،وحكومة املجر (وي�شار �إليهما فـيما ي�أتي بـ "الطرفـني املتعاقدين")،
رغبة منهما فـي تو�سيع وتقوية التعاون االقت�صادي القائم لتحقيق املنفعة املتبادلة بني
الطرفـني املتعاقدين،
وعزما منهما على تهيئة الظروف املالئمة واحلفاظ عليها ال�ستثمارات م�ستثمري �أحد الطرفـني
املتعاقدين فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر،
و�إدراكا منهما ب�أن هذه الأهداف ينبغي �أن حتقق على نحو يتما�شى مع ت�شجيع وحماية
ال�صحة العامة ،والبيئة ،والأمن ،وال�سالمة ،والتنمية امل�ستدامة ،بالإ�ضافة �إلى ت�شجيع
حقوق العمال املعرتف بها دوليا ،ومبادئ امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات،
ورغبة منهما فـي حتقيق توازن عام بني حقوق والتزامات امل�ستثمر والدولة امل�ضيفة،
و�إدراكا منهما ب�أن الت�شجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات ،وفقا لهذه االتفاقية ،يحفزان
املبادرات التجارية بني الطرفـني املتعاقدين بهدف تنميتهما االقت�صادية،
قد اتفقتا على الآتي:
املــادة ( ) 1
التعاريف
لأغرا�ض هذه االتفاقية:
 - 1يق�صد مب�صطلح "ا�ستثمار" كل نوع من �أنواع الأ�صول التي ميتلكها م�ستثمر طرف
متعاقد فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر ويتحكم فـيها ،واملرتبطة بن�شاط اقت�صادي
وفقا لقوانني ولوائح الأخري ،والتي تت�سم بخ�صائ�ص اال�ستثمار ،كااللتزام بر�أ�س
مال �أو موارد �أخرى ،والتوقع بتحقيق مك�سب �أو ربح ،والتعر�ض للمخاطرة ،وت�شمل
على وجه اخل�صو�ص ال احل�صر:
�أ  -الأمــوال املنقــولة وغيــر املنقــولة ،و�أي حقــوق عينيــة �أخـرى ،مثــل الرهــون،
واحلجز ،وال�ضمانات.
ب  -الأ�سهم واحل�ص�ص و�أي �شكل �آخر من �أ�شكال امل�ساهمة فـي ر�أ�س مال ال�شركة.
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ج  -ال�سندات وال�شهادات املالية والقرو�ض والأ�شكال الأخرى من الديون.
د  -عقود ت�سليم املفتاح ،والت�شييد ،والإدارة ،والإنتاج ،والعقود املتعلقة بامل�شاركة
فـي الإيرادات ،والعقود امل�شابهة الأخرى.
هـ  -املطالبات ب�أموال �أو ب�أي �أداء له قيمة اقت�صادية مرتبطة با�ستثمار.
و  -حقــوق امللكيــة الفكريــة وال�صناعيــة املرتبطــة با�ستثمار ،مبا فـي ذلك حقوق
امل�ؤلف ،والعالمات التجارية ،وبراءات االخرتاع ،والت�صاميم ،وحقوق م�ستنبطي
الأ�صناف النباتية اجلديدة ،والعمليات الفنية ،والأ�سرار التجارية ،وامل�ؤ�شرات
اجلغرافـية ،والأ�سماء التجارية.
ز  -احلقوق املمنوحة مبقت�ضى القوانني �أو العقود مثل االمتيازات ،والرتاخي�ص،
والتوكيالت ،والت�صاريح ،مبا فـي ذلك تلك املتعلقة با�ستك�شاف املوارد الطبيعية،
وا�ستخراجها ،وت�صفـيتها ،و�إنتاجها ،وتخزينها ،ونقلها ،وحتويلها ،وتوزيعها.
�أي تغيري فـي ال�شكل الذي يتم فـيه ا�ستثمار الأ�صول يجب �أال ي�ؤثر على خا�صيتها كا�ستثمار،
�شريطة �أن يتم هذا التغيري وفقا لقوانني ولوائح الطرف املتعاقد الذي �أقيم اال�ستثمار
على �إقليمه.
 - ٢يق�صد مب�صطلح "م�ستثمر" �أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري من طرف متعاقد يقيم
ا�ستثمارا فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر.
 - ٣يق�صد مب�صطلح "�شخ�ص طبيعي" �أي �شخ�ص يحمل جن�سية �أي من الطرفـني
املتعاقدين وفقا لقوانينه.
 - ٤يق�صد مب�صطلح "�شخ�ص اعتباري" بالن�سبة لأي من الطرفـني املتعاقدين� ،أي
كيان اعتباري �أن�ش أ� �أو �أ�س�س وفقا لقوانينه ،ويكون مقر �إدارته املركزي �أو مقر عمله
الرئي�سي فـي �إقليم �أحد الطرفـني املتعاقدين ،بالإ�ضافة �إلى ممار�سته لأن�شطة
جتارية فـي ذلك الإقليم� ،سواء كان ذا ملكية خا�صة �أو حكومية.
 - ٥يق�صــد مب�صطلح "العوائــد" املب ــالغ الناجتــة عــن اال�ستثمــار ،وت�شمــل على وجــه
اخل�صو�ص ال احل�صر ،الأرباح �أو الفوائد �أو مكا�سب ر�أ�س املال �أو �أرباح الأ�سهم �أو
الإتاوات �أو الر�سوم.
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 - ٦يق�صد مب�صطلح "�إقليم":
�أ  -بالن�سبــة ل�سلطنة عمان ،الأر�ض ،واملياه الداخليــة ،والبحر الإقليمــي ،واملجال
اجلوي اخلا�ضع ل�سيادتها واملناطق البحرية ،وبالتحديد ،املنطقة االقت�صادية
اخلال�صة واجلرف القاري التي متار�س عليها �سلطنة عمان حقوق ال�سيادة �أو
الوالية ،وفقا لقوانينها املحلية و�أحكام القانون الدويل.
ب  -بالن�سبة للمجر ،الإقليم الذي متار�س عليه املجر �سيادتها �أو حقوق ال�سيادة �أو
الوالية ،وفقا للقانون الدويل.
 - ٧يق�صد مب�صطلح "عملة قابلة للتحويل بحرية" العملة امل�ستخدمة على نطاق
وا�سع فـي �سداد مدفوعات املعامالت الدولية ،وفـي تبادالت �أ�سواق ال�صرف الدولية
الرئي�سية� ،شريطة �أال تتعار�ض مع لوائح �أي من الطرفـني املتعاقدين ،وبغ�ض
النظر عن كيفـية حتديد نطاق العملة القابلة للتحويل بحرية� ،أو اال�ستخدام
بحرية ،من قبل �صندوق النقد الدويل.
املــادة ( ) 2
ت�شجيع وحماية اال�ستثمارات
 - ١ي�شجع كل طرف متعاقد ويخلق ظروفا مالئمة مل�ستثمري الطرف املتعاقد الآخر
لإقامة ا�ستثمارات فـي �إقليمه ،ويقبل هذه اال�ستثمارات وفقا لقوانينه ولوائحه.
 - ٢مينح كل طرف متعاقد فـي �إقليمه ا�ستثمارات الطرف املتعاقد الآخر وامل�ستثمرين،
فـيما يتعلق با�ستثماراتهم ،املعاملة العادلة واملن�صفة واحلماية الكاملة والأمن وفقا
للفقرات (� )3إلى ( )6من هذه املادة.
 - ٣فـيما يتعلق باال�ستثمارات ،ت�شكل التدابري �أو جمموعة التدابري الآتية انتهاكا
لاللتزام باملعاملة العادلة واملن�صفة:
أ�  -احلرمان من العدالة فـي الإجراءات اجلنائية �أو املدنية �أو الإدارية.
ب  -االنتهاك اجلوهري للإجراءات القانونية ،مبا فـي ذلك االنتهاك اجلوهري
لل�شفافـية والعقبات التي حتول دون اللجوء الفعال �إلى العدالة فـي الإجراءات
الق�ضائية والإدارية.
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ج  -التع�سف ال�صريح.
د  -التمييز امل�ستهدف على �أ�س�س غري م�شروعة ب�شكل �صريح ،مثل اجلن�س �أو
العرق �أو املعتقد الديني.
هـ  -امل�ضايقة �أو الإكراه �أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة.
بناء على طلب الطرف املتعاقد ،ميكن للطرفـني املتعاقدين مراجعة حمتوى االلتزام مبنح
معاملة عادلة ومن�صفة ،بحيث يعك�س ما هو متطلب مبوجب القانون الدويل العرفـي.
 - ٤ملزيد من الت�أكيد" ،احلماية الكاملة والأمن" تعني التزام الطرف املتعاقد بتقدمي
الأمن املادي للم�ستثمرين واال�ستثمارات.
 - ٥ال ي�شكل انتهاك حكم �آخر من هذه االتفاقية �أو اتفاقية دولية منف�صلة �أخرى
انتهاكا لهذه املادة.
 - ٦حقيقة �أن �أحد التدابري ي�شكل انتهاكا للقانون املحلي ،ال ي�شكل فـي حد ذاته انتهاكا
لهذه املادة ،ويجب النظر فـيما �إذا كان الطرف املتعاقد قد ت�صرف على نحو ال يتوافق
مع االلتزامات الواردة فـي الفقرة ( )2من هذه املادة.
 - ٧يدرك الطرفان املتعاقدان �أنه من غري املنا�سب ت�شجيع اال�ستثمار من خالل
تخفـي�ض معايري العمل الأ�سا�سية املحلية� ،أو تدابري ال�صحة العامة� ،أو تدابري
ال�سالمة والبيئة ،وال يجوز لهما التنازل �أو االنتقا�ص من� ،أو �أن يعر�ضا التنازل �أو
االنتقا�ص من مثل هذه التدابري للت�شجيع على �إن�شاء ا�ستثمار �أو متلكه �أو تو�سيعه
�أو الإبقاء عليه فـي �إقليمهما.
املــادة ( ) 3
اال�ستثمار والتدابري التنظيمية
 - ١ال ت ـ�ؤثـ ــر �أحك ــام هــذه االتفــاقي ــة علـى حــق الطرف ــني املتعــاقديــن فــي التنظيــم فـي
�إقليمهما ب�شكل غري متييزي من خالل التدابري ال�ضرورية لتحقيق �أهداف �سيا�سات
م�شروعة ،كحماية ال�صحة العامة وال�سالمة ،والبيئة ،واحلماية االجتماعية �أو
حماية امل�ستهلك.
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 - ٢ملجرد قيام الطرف املتعــاقد بالتنظيــم ،مبا فـي ذلك من خــالل تعديــل قوانينــه
ولوائحه ،ب�شكل ي�ؤثر �سلبا على ا�ستثمار ما� ،أو تتعار�ض مع توقعات امل�ستثمر
بتحقيق الربح ،ال ي�ؤدي بال�ضرورة �إلى انتهاك التزام مبوجب هذه االتفاقية.
 - ٣ملزيد من الت�أكيد ،ال ي�شكل قرار طرف متعاقد بعدم �إ�صدار �أو جتديد �أو الإبقاء على
الدعم انتهاكا لأحكام هذه االتفاقية:
�أ  -فـي ظل غياب �أي التزام حمدد مبوجب قانون �أو عقد لإ�صدار �أو جتديد �أو
الإبقاء على ذلك الدعم� ،أو
ب  -وفقا لل�شروط والأحكام املرفقة ب�إ�صدار �أو جتديد �أو الإبقاء على الدعم.
 - ٤ال يف�س ــر �أي مم ــا ج ــاء فـي هــذه االتفــاقي ــة مبن ــع الطــرف املتعــاقد من �إيق ــاف منح
الدعم �أو طلب ا�سرتجاعه� ،أو ب�إلزام ذلك الطرف املتعاقد بتعوي�ض امل�ستثمر� ،إذا ما
كان هذا التدبري �ضروريا لتحقيق التزامات دولية بني الطرفـني املتعاقدين� ،أو كان
�أمرا �صادرا عن حمكمة خمت�صة� ،أو هيئة �إدارية� ،أو �أي �سلطة ذات طبيعة م�شابهة.
املــادة ( ) 4
املعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية
 - ١مينــح كل طــرف متعــاقد فـي �إقليمه مل�ستثم ــر الطرف املتع ــاقد الآخــر واال�ستثم ــار
معاملة ال تقل �أف�ضلية عن تلك التي مينحها ،فـي ظروف مماثلة ،مل�ستثمريه
وا�ستثماراتهم فـيما يتعلق بت�سيري ا�ستثماراتهم وت�شغيلها و�إدارتها واملحافظة عليها
وا�ستعمالها والتمتع بها وبيعها �أو الت�صرف بها فـي �إقليمه.
 - ٢ال يلزم �أي طرف متعاقد مبنح م�ستثمري الطرف املتعاقد الآخر معاملة مماثلة
لتلك التي مينحها مل�ستثمريه فـيما يتعلق بامتالك الأرا�ضي والعقارات ،واحل�صول
على املنح والقرو�ض املي�سرة.
 - ٣مينح كل طرف متعاقد فـي �إقليمه م�ستثمري الطرف املتعاقد الآخر وا�ستثماراتهم
معاملة ال تقل �أف�ضلية عن تلك التي مينحها ،فـي ظروف مماثلة ،مل�ستثمري
دولة ثالثة �أو ال�ستثماراتهم فـيما يتعلق بت�سيري ا�ستثماراتهم وت�شغيلها و�إدارتها
واملحافظة عليها وا�ستعمالها والتمتع بها وبيعها �أو الت�صرف بها فـي �إقليمه.
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 - ٤ملزيد من الت�أكيــد" ،املعاملة" امل�شار �إليها فـي الفقــرة ( )3من هذه املادة ال تت�ضمن
�إجراءات ت�سوية منازعات اال�ستثمار بني امل�ستثمرين والدول املن�صو�ص عليها فـي
اتفاقيات اال�ستثمار الدولية الأخرى �أو �أي اتفاقيات �أخرى .وال ت�شكل االلتزامات
اجلوهرية الواردة فـي اتفاقيات اال�ستثمار الدولية الأخرى ،واتفاقيات التجارة
الأخرى "معاملة" فـي حد ذاتها ،ولذلك ال ميكن �أن ت�ؤدي �إلى انتهاك لهذه املادة،
ما مل يتم اتخاذ �أو الإبقاء على تدابري من قبل الطرف املتعاقد مبوجب هذه
االلتزامات.
 - ٥ال تنطبق �أحكام املعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية فـي هذه االتفاقية
على امليزات املمنوحة من قبل طرف متعاقد مبوجب التزاماته بع�ضوية قائمة
�أو �ستقام م�ستقبال فـي احتاد جمركي �أو اقت�صادي �أو نقدي� ،أو �سوق م�شرتكة� ،أو
منطقة جتارة حرة.
 - ٦يدرك الطرفان املتعاقــدان �أن التزامــات الطرف املتعاقد كع�ضــو فـي احتاد جمركي
�أو اقت�صادي �أو نقدي� ،أو �سوق م�شرتكة� ،أو منطقة جتارة حرة ،ت�شمل االلتزامات
النا�شئة عن اتفاقية دولية �أو ترتيب املعاملة باملثل لذلك االحتاد اجلمركي �أو
االقت�صادي �أو النقدي� ،أو ال�سوق امل�شرتكة� ،أو منطقة التجارة احلرة.
 - ٧ال تف�سر �أحكام هذه املادة ب�إلزام �أحد الطرفـني املتعاقدين ب�أن يقدم مل�ستثمري
الطرف املتعاقد الآخر� ،أو ال�ستثمارات وعوائد ا�ستثمارات �أولئك امل�ستثمرين فوائد
�أي معاملة �أو تف�ضيل �أو امتياز ميكن �أن يقدمه الطرف املتعاقد الأول مبوجب:
�أ � -أي �شكل من �أ�شكال اتفاقيات اال�ستثمار متعددة الأطراف التي ينتمي لها �أي
من الطرفـني املتعاقدين �أو �سي�صبح ع�ضوا فـيها.
ب � -أي اتفاقية دولية �أو ترتيب دويل يتعلق كليا �أو ب�شكل رئي�سي بال�ضرائب.
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املــادة ( ) 5
التعوي�ض عن اخل�سائر
 - ١متنــح ا�ستثمــارات �أو ع ــوائ ــد ا�ستثمــارات م�ستثم ــري �أي من الطرفـ ــني املتع ــاقدي ــن،
التي تتكبد خ�سائر نتيجة حلرب �أو نزاع م�سلح �أو حالة طوارئ وطنية �أو ثورة �أو
مترد �أو �شغب �أو �أي �أحداث م�شابهة ،فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر ،معاملة
من قبل الطرف املتعاقد الأخري فـيما يتعلق برد الأو�ضاع �إلى ما كانت عليه �أو رد
اخل�سائر �أو التعوي�ض �أو ت�سوية �أخرى ،ال تقل �أف�ضلية عن تلك التي مينحها ،فـي
ظروف مماثلة ،مل�ستثمريه �أو م�ستثمري �أي دولة ثالثة �أيهما �أكرث �أف�ضلية.
 - ٢دون الإخالل بالفقرة ( )1من هذه املادة ،مينح م�ستثمرو �أحد الطرفـني املتعاقدين
الذين تعر�ضوا خل�سائر فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر خالل الأحداث امل�شار
�إليها فـي تلك الفقرة ،تعوي�ضا فوريا وكافـيا وفعاال� ،أو رد الأو�ضاع �إلى ما كانت
عليه ،من قبل الطرف املتعاقد الذي وقعت اخل�سائر فـي �إقليمه بدون ت�أخري غري
مربر ،فـي حال كانت اخل�سائر نتيجة لـ:
أ�  -ا�ستيالء قوات �أو �سلطات الطرف املتعاقد الأخري على ا�ستثماراتهم �أو جزء
منها� ،أو
ب  -تدمري ا�ستثماراتهم �أو جزء منها من قبل قوات �أو �سلطات الطرف املتعاقد
الأخري دون �أن يكون ذلك بفعل القتال �أو مل تقت�ضه �ضرورة املوقف.
املــادة ( ) 6
نزع امللكية
 - ١ال يجـ ــوز لأي طــرف متعــاقد فـي �إقليمه نزع ملكيــة �أو ت�أميــم ا�ستثمــارات م�ستثم ــري
الطرف املتعاقد الآخر �سواء ب�شكل مبا�شر �أو من خالل تدابري معادلة لنزع امللكية
(ي�شار �إليها فـيما ي�أتي بـ "نزع امللكية") با�ستثناء �أن يكون:
أ�  -مل�صلحة عامة.
ب  -ب�أ�سلوب غري متييزي.
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ج  -مقابل دفع تعوي�ض فوري وكاف وفعال وفقا لهذه املادة.
د  -وفقا للإجراءات القانونية.
 - ٢يكون التعوي�ض امل�شار �إليه فـي الفقرة (( )1ج) من هذه املادة كما ي�أتي:
أ�  -يدفع دون ت�أخري ،ويكون قابال للتحويل بحرية بعملة قابلة للتحويل بحرية.
ب  -يعادل القيمة ال�سوقية لال�ستثمار التي نزعت ملكيته مبا�شرة قبل حدوث
نزع امللكية ("تاريخ نزع امللكية").
ج  -ال يعك�س �أي تغييــر فـي القيم ــة يح ــدث نتيج ــة �أن نــزع امللكيــة املزمع �أ�صبــح
معروفا م�سبقا.
 - ٣ي�شمل التعوي�ض فائدة يتم ح�سابها على �أ�سا�س (� )6ستة �أ�شهر من �سعر الفائدة
ال�سائد بني امل�صارف فـي لندن ( ،)LIBORوحت�سب من تاريخ نزع امللكية وحتى
تاريخ الدفع .ويجب �أن يكون التعوي�ض قابال للأداء بفعالية والتحويل بحرية
لعملة قابلة للتحويل بحرية ب�سعر ال�صرف ال�سائد فـي ال�سوق فـي وقت التحويل.
 - ٤لأغرا�ض هذه املادة:
�أ  -حتدث التدابري املعادلة لنزع امللكية ("نزع امللكية غري املبا�شر") نتيجة التخاذ
طرف متعاقد لتدبري �أو �سل�سلة من التدابري لها ت�أثري معادل لنزع امللكية
املبا�شر ،دون نقل ر�سمي للملكية �أو م�صادرة �صريحة.
ب  -يتطلب حتديد ما �إذا كان التدبري �أو �سل�سلة التدابري املتخذة من قبل طرف
متعاقد فـي موقف حمدد ت�شكل نزع ملكية غري مبا�شر �إجراء حتقيق لكل
حالة على حدة ا�ستنادا �إلى الوقائع ،مع الأخذ فـي االعتبار ،من بني عوامل
�أخرى )1( :الت�أثري االقت�صادي للتدبري �أو �سل�سلة التدابري� ،إال �أن حقيقة
�أن يكون للتدبري �أو �سل�سلة التدابري املتخذة من قبل طرف متعاقد ت�أثري
�سلبي على القيمة االقت�صادية ال�ستثمار ما ،ال تثبت حدوث نزع ملكية غري
مبا�شر ،و( )2املدة الزمنية للتدبري �أو �سل�سلة التدابري املتخذة من قبل
طرف متعاقد ،و( )3طبيعة التدبري �أو �سل�سلة التدابري ،على وجه اخل�صو�ص
مو�ضوعها وحمتواها.
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ج  -ال ت�شك ــل التدابي ــر غي ــر التمييزي ــة التي يتخذه ــا الط ــرف املتع ــاقد لأغ ــرا�ض
تتعلق بامل�صلحة العامة نزعا غري مبا�شر للملكية ،مبا فـيها ال�صحة العامة،
وال�سالمة ،وحماية البيئة ،والتي يتم اتخاذها بح�سن نية ،وال تكون تع�سفـية
�أو غري متوافقة مع الغر�ض املتخذة من �أجله.
 - ٥يحق للم�ستثمر املت�أثر ،وفقا لقانون الطرف املتعاقد الذي قام بنزع امللكية ،املراجعة
الفورية ملطالبته وتقييم ا�ستثماره ،من قبل �سلطة ق�ضائية �أو �أخرى خمت�صة فـي
ذلك الطرف املتعاقد مبا يتفق مع املبادئ املن�صو�ص عليها فـي هذه املادة.
املــادة ( ) 7
التحويالت
 - ١ي�ضم ــن الطرف ــان املت ــعاقدان التح ــويـ ــل احل ــر للمدفوع ــات املتعلق ــة باال�ستثم ــارات
والعوائد ،بعملة قابلة للتحويل بحرية ،ووفقا لقوانني ولوائح الطرف املتعاقد
الذي يقام اال�ستثمار فـي �إقليمه ،وبدون �أي تقييد �أو ت�أخري غري مربر .وت�شمل
هذه التحويالت على وجه اخل�صو�ص:
أ�  -ر�أ�س املال ،واملبالغ الإ�ضافـية للمحافظة على اال�ستثمارات �أو زيادتها.
ب  -العوائد كما مت تعريفها فـي الفقرة ( )3من املادة ( )1من هذه االتفاقية.
ج  -الدفعات املرتتبة على التكاليف الناجتة عن ت�شغيل اال�ستثمار ،على �سبيل
املثال دفعات الإتاوات ور�سوم الرتاخي�ص ،وغريها من التكاليف امل�شابهة.
د  -الدفعات امل�سددة مبوجب عقود ،وت�شمل الدفعات املرتبطة باتفاقيات القرو�ض.
هـ  -ح�صيلة البيع �أو الت�صفـية الكلية �أو اجلزئية لال�ستثمار.
و � -أجور ومكاف�آت الأ�شخا�ص الطبيعيني من الطرف املتعاقد الآخر والأ�شخا�ص
الطبيعيني من �أي دولة ثالثة �أخرى ،امل�سموح لهم بالعمل فـي الأن�شطة
املرتبطة با�ستثمارات �أقيمت فـي �إقليمه.
ز  -التعوي�ضات امل�ستحقة وفقا للمادة ( )5واملادة ( )6من هذه االتفاقية.
ح  -املدفوعات النا�شئة عن ت�سوية نزاع مبوجب املادة ( )10من هذه االتفاقية.
-25-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1432

 - ٢تتم التحويالت بعد �أن ي�ؤدي امل�ستثمر جميع التزاماته املالية ذات ال�صلة ،وفقا
للقوانني ال�سارية فـي �إقليم الطرف املتعاقد الذي مت اال�ستثمار فـي �إقليمه.
 - ٣ال يف�سر �أي مما جاء فـي هذه املادة مبنع الطرف املتعاقد من الت�أخري �أو منع
التحويل من خالل تطبيق قوانينه ولوائحه املن�صفة ،والقائمة على عدم التمييز
وح�سن النية ،املتعلقة بـ:
أ�  -الإفال�س �أو الإع�سار �أو حماية حقوق الدائنني.
ب  -الإ�صدار �أو التداول �أو التعامل بالأوراق املالية �أو العقود امل�ستقبلية �أو اخليارات
املالية �أو امل�شتقات املالية.
ج  -اجلرائم اجلنائية واجلزائية.
د  -الإف�صاح املايل وحفظ �سجالت التحويالت ال�ضرورية لدعم تطبيق القانون
�أو �سلطات الرقابة املالية.
هـ � -ضمان االمتثال للأوامر �أو الأحكام فـي الإجراءات الق�ضائية.
 - ٤لأغرا�ض هذه االتفاقية ،يتم التحويل بعملة قابلة للتحويل بحرية ب�سعر ال�صرف
ال�سائد فـي ال�سوق فـي وقت التحويل ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك .وفـي حال
عدم توفر �سعر ال�صرف ،يتم تطبيق �سعر ال�صرف الر�سمي ما مل يتم االتفاق على
خالف ذلك.
املــادة ( ) 8
احللـــــول
� - ١إذا قام �أحد الطرفـني املتعاقدين �أو وكيله املعني ب�سداد دفعة مل�ستثمريه مبوجب
�ضمان �أو تعوي�ض �أو ت�أمني يتعلق با�ستثمار فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر ،فعلى
الطرف املتعاقد الأخري االعرتاف بـ:
أ�  -الإحالة �إلى الطرف املتعاقد الأول �أو وكيله املعني لأي حق �أو مطالبة لذلك
امل�ستثمر� ،سواء مبوجب القانون �أو وفقا ملعاملة قانونية فـي ذلك الطرف املتعاقد،
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ب  -و�أن للطرف املتعاقد الأول �أو وكيله املعني احلق ،مبوجب الإحالل ،فـي ممار�سة
�أي حق �أو فـي �إنفاذ مطالبات ذلك امل�ستثمر ،مبا فـيها تلك املذكورة فـي املادة
( )10املتعلقة بت�سوية نزاعات اال�ستثمار بني الطرف املتعاقد وم�ستثمر من
الطرف املتعاقد الآخر ،و�أن عليه �أن يتحمل االلتزامات املرتبطة باال�ستثمار.
 - ٢ال تتجاوز حقوق �أو مطالبات احللول احلقوق واملطالبات الأ�صلية للم�ستثمر.
املــادة ( ) ٩
دخول املوظفـني الأ�سا�سيني
ي�سهل كل طرف متعاقد ،وفقا لقوانينه ،منح م�ستثمري الطرف املتعاقد الآخر وموظفـيهم
الأ�سا�سيني املرتبطة �أعمالهم باال�ستثمارات ،ك�أولئك الذين يتقلدون منا�صب �إدارية �أو
تنفـيذية عليا �أو منا�صب تتطلب معرفة تخ�ص�صية ،الت�صاريح الالزمة للدخول والإقامة
امل�ؤقتة والعمل.
املــادة ( ) ١٠
ت�سوية نزاعات اال�ستثمار بني طرف متعاقد
وم�ستثمر من الطرف املتعاقد الآخر
 - ١تتم ت�سوية �أي نزاع ميكن �أن ين�ش أ� بني م�ستثمر طرف متعاقد والطرف املتعاقد
الآخر يتعلق بانتهاك مزعوم لهذه االتفاقية فـي �إقليم ذلك الطرف املتعاقد الآخر
وديا عن طريق املفاو�ضات بني الطرفـني املتنازعني� ،إن �أمكن ذلك.
 - ٢تب ــد أ� املفاو�ض ــات فـي التـ ــاريخ الذي يق ــوم فـيــه امل�ستثم ــر املتنازع من طرف متعاقد
بطلب التفاو�ض مع الطرف املتعاقد الآخر ب�إخطار كتابي .ويجب �أن يحدد الإخطار
الكتابي الق�ضايا ،و�أ�س�س وقائع النزاع ،وافرتا�ضات امل�ستثمر املتنازع (مبا فـيها �أي
م�ستندات داعمة) ،والأ�سا�س القانوين املفرت�ض لها ،وذلك لت�سهيل التو�صل �إلى
ت�سوية ودية للنزاع .ويتم على الأقل عقد جل�سة م�شاورات واحدة خالل ( )90ت�سعني
يوما من التاريخ الذي قام فـيه امل�ستثمر املتنازع لطرف متعاقد بطلب التفاو�ض
مع الطرف املتعاقد الآخر ب�إخطار كتابي ،ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك.
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� - ٣إذا مل يكن بالإمكــان ت�ســوية �أي نزاع بني م�ستثمــر طرف متع ــاقد والطرف املتعاقد
الآخر خالل فرتة (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ الإخطار الكتابي لطلب هذه املفاو�ضات،
ف�إن للم�ستثمر احلق فـي رفع النزاع �إلى:
أ�  -املحكمة املخت�صة للطرف املتعاقد الذي �أقيم اال�ستثمار فـي �إقليمه.
ب  -املركز الدويل لت�سوية منازعات اال�ستثمار ( )ICSIDوفقا للأحكام املطبقة
التفاقية ت�سوية منازعات اال�ستثمار بني الدول ومواطني دول �أخرى ،التي
فتح باب التوقيع عليها فـي وا�شنطن العا�صمة فـي  18من مار�س 1965م،
وذلك فـي حال كان الطرفان املتعاقدان طرفـني فـي هذه االتفاقية.
ج  -هيئة حتكيم ت�ؤ�س�س مبوجب قواعد التحكيم اخلا�صة بلجنة الأمم املتحدة
للقانون التجاري الدويل ( ،)UNCITRALويجوز لطرفـي النزاع االتفاق
كتابيا على اخلروج عن قواعد التحكيم هذه.
د  -التحكيم الدويل مبوجب القواعد املتعلقة بالت�سهيالت الإ�ضافـية لإدارة
املرافعات من قبل �أمانة املركز الدويل لت�سوية منازعات اال�ستثمار ("قواعد
الت�سهيالت الإ�ضافـية")� ،شريطة �أن يكون �إما الطرف املتعاقد الطرف فـي
النزاع� ،أو الطرف املتعاقد للم�ستثمر ،ولي�س كالهما طرفا فـي اتفاقية ت�سوية
منازعات اال�ستثمار بني الدول ومواطني دول �أخرى ،التي فتح باب التوقيع
عليها فـي وا�شنطن العا�صمة فـي  18من مار�س 1965م.
هـ � -أي �شكل �آخر من �أ�شكال ت�سوية النزاعات باتفاق طرفـي النزاع.
� - ٤إذا مت �إحالة النزاع �إلى �إحدى الهيئات املذكورة فـي الفقرة (( )3ب  -هـ) من هذه
املادة ،فال يحق للم�ستثمر اللجوء �إلى �أي �آلية �أخرى لت�سوية النزاع.
فـي حالة �إحالة نزاع اال�ستثمار مبوجب الفقرة (�( )3أ) من هذه املادة ،ف�إن اللجوء �إلى �أي
حتكيم �أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال ت�سوية النزاعات املحددة فـي الفقرة (( )3ب  -هـ) من
هذه املادة ال ميكن �إال �إذا �سحب امل�ستثمر املتنازع مطالبته من �سبل احللول املحلية هذه،
وفقا لقوانني ولوائح الطرف املتعاقد املتنازع ،قبل اتخاذ القرار النهائي ب�ش�أنها.
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� - ٥إذا مل يكن بالإمكان ت�سوية �أي نزاع بني م�ستثمر طرف متعاقد والطرف املتعاقد
الآخر خالل فرتة (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ الإخطار الكتابي لطلب هذه املفاو�ضات
كما ن�صت عليه الفقرة ( )2من هذه املادة ،وقرر امل�ستثمر املتنازع �إحالة النزاع فـي
�أحد املنابر املن�صو�ص عليها فـي الفقرة (�( )3أ  -هـ) ،ف�إن على امل�ستثمر ،على �أق�صى
تقدير� ،إخطار الطرف املتعاقد الآخر كتابيا بنيته فـي ذلك ،فـي نف�س الوقت الذي
يقوم فـيه ب�إحالة النزاع �إلى �إحدى الهيئات.
 - ٦يحق للم�ستثمر �إحالة النزاع امل�شار �إليه فـي الفقرتني ( )1و( )2من هذه املادة �إلى
التحكيم وفقا للفقرة ( )3من هذه املادة فقط �إذا مل تنق�ض ( )3ثالث �سنوات من
تاريخ علمه �أو افرتا�ض علمه باالنتهاك املزعوم ،و�أنه تكبد خ�سائر و�ضررا جراء ذلك.
 - ٧تطبق هيئة التحكيم ،للتو�صل �إلى قرارها ،هذه االتفاقية كما يتم تف�سريه مبوجب
معاهدة فـيينا لقانون املعاهدات ،والقواعد واملبادئ الأخرى للقانون الدويل الذي
ينطبق على الطرفـني املتعاقدين ،وملزيد من الت�أكيد ف�إن القانون املحلي للطرفـني
املتعاقدين ال ي�شكل جزءا من القانون املطبق عند اتخاذ هيئة التحكيم لقرارها،
وبالن�سبة للمجر ف�إن م�صطلح "القانون املحلي" ي�شمل قانون االحتاد الأوروبي.
 - ٨ال متتلك الهيئات امل�شار �إليها فـي الفقرة (( )3ب  -هـ) االخت�صا�ص بتحديد ما
�إذا كان التدبري ،الذي يزعم �إنه ي�شكل انتهاكا لهذه التفاقية ،قانونيا مبوجب
القانون املحلي لطرف متعاقد .وملزيد من الت�أكيد ،ف�إن حتديد ما �إذا كان تدبري
ما مت�سقا مع هذه االتفاقية ،ف�إن هيئة التحكيم ميكن �أن ت�أخذ فـي االعتبار ،ح�سب
االقت�ضاء ،بالقانون املحلي للطرف املتعاقد كوقائع ،وفـي �سبيل ذلك ،تطبق هيئة
التحكيم التف�سريات ال�سائدة للقانون املحلي املقدمة من قبل حماكم �أو �سلطات
ذلك الطرف املتعاقد ،وال يكون املعنى املقدم من قبل هيئة التحكيم للقانون املحلي
ملزما على حماكم �أو �سلطات ذلك الطرف املتعاقد.
 - ٩يجب على املحكمني املعينني فـي هيئة التحكيم �أن:
أ�  -ال يكونوا منت�سبني لأي من احلكومتني.
ب  -ال يتلقوا �أي توجيهات من �أي منظمة �أو حكومة فـيما يخ�ص امل�سائل املتعلقة
بالنزاع.
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ج  -ال ي�شاركوا فـي الأخذ فـي االعتبار ب�أي نزاع من �ش�أنه �أن ي�شكل ت�ضاربا مبا�شرا
فـي امل�صالح ،و�أن يلتزموا ب�إر�شادات نقابة املحامني الدولية ب�ش�أن ت�ضارب
امل�صالح فـي التحكيم الدويل ،بالإ�ضافة �إلى امتناعهم عن العمل كخرباء
معينني لطرف �أو �شهود فـي �أي نزاع ا�ستثمار قائم �أو جديد مبوجب هذه
االتفاقية �أو اتفاقية دولية �أخرى .ويتفاو�ض الطرفان املتعاقدان على قواعد
عمل املحكمني التي يتم تطبيقها عند حدوث نزاع مبوجب هذه املادة ،بحيث
يتم اتخاذ قرارات االلتزام بقواعد العمل من قبل طرف خارج هيئة التحكيم.
 - ١٠يكون القــرار نهائيـا وملزما لطرفـي النـزاع ،وينفذ وفقــا لق ــانون الط ــرف املتعـاقد
الذي �أقيم اال�ستثمار فـي �إقليمه ،ويعتمد القرار من التاريخ الذي مت حتديده فـيه.
 - ١١عند دخول اتفاقية دولية حيز التنفـيذ بني الطرفـني املتعاقدين ،تن�ص على تطبيق
هيئة حتكيم ا�ستثمار متعددة الأطراف و�/أو �آلية ا�ستئناف متعددة الأطراف على
النزاعات مبوجب هذه االتفاقية ،يتوقف تطبيق الأجزاء ذات ال�صلة من هذه االتفاقية.
 - ١٢ال يجوز لطرف متعاقد ،يكون طرفا فـي نزاع� ،أن يثري اعرتا�ضا فـي �أي مرحلة من
مراحل التحكيم �أو تنفـيذ قرار التحكيم بدعوى �أن امل�ستثمر ،الطرف الآخر فـي
النزاع ،قد ح�صل على تعوي�ض يغطي جزئيا �أو كليا خ�سائره مبوجب عقد تعوي�ض
�أو �ضمان �أو ت�أمني.
املــادة ( ) ١١
ت�سوية النزاعات بني الطرفـني املتعاقدين
 - ١تتم ت�سوية النزاعات بني الطرفـني املتعاقدين ب�ش�أن تف�سري �أو تطبيق هذه االتفاقية
عن طريق امل�شاورات �أو املفاو�ضات عرب القنوات الدبلوما�سية� ،إن �أمكن ذلك.
� - ٢إذا مل تتم ت�سوية النزاع خالل فرتة (� )6ستة �أ�شهر من التاريخ الذي قام فـيه �أي
طرف متعاقد بطلب تلك امل�شاورات �أو املفاو�ضات كتابيا ،فـيتم ،بناء على طلب �أي
طرف متعاقد� ،إحالة النزاع �إلى هيئة حتكيم مكونة من ( )3ثالثة �أع�ضاء ،وفقا
لأحكام هذه املادة.
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 - ٣يتم ت�شكيل هيئة التحكيم لكل حالة على حدة على النحو الآتي :يعني كل طرف
متعاقد ع�ضوا واحدا من الهيئة خالل (� )2شهرين من تاريخ ت�سلم طلب التحكيم،
ويختار هذان الع�ضوان مواطنا من دولة ثالثة لها عالقات دبلوما�سية مع كال
الطرفـني املتعاقدين ،يتم تعيينه رئي�سا للهيئة (ي�شار �إليه فـيما ي�أتي بـ "الرئي�س")،
ويجب تعيني الرئي�س خالل فرتة ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ تعيني الع�ضوين
الآخرين.
� - ٤إذا مل تتم التعيينات الالزمة خالل الفرتات املحددة فـي الفقرة ( )3من هذه املادة،
ف�إنه يجوز لأي طرف متعاقد ،فـي غياب �أي اتفاق �آخر ،دعوة رئي�س حمكمة العدل
الدولية للقيام بالتعيينات الالزمة .و�إذا كان الرئي�س من مواطني �أي طرف
متعاقد� ،أو منع بطريقة �أخرى من ت�أدية املهمة املذكورة ،تتم دعوة نائب الرئي�س
للقيام بالتعيينات الالزمة .و�إذا كان نائب الرئي�س �أي�ضا من مواطني �أي طرف
متعاقد� ،أو منع من ت�أدية املهمة املذكورة ،تتم دعوة ع�ضو حمكمة العدل الدولية
الذي يليه فـي الأقدمية ،والذي ال يكون من مواطني �أي طرف متعاقد للقيام
بالتعيينات الالزمة.
 - ٥مع مراعاة الأحكام الأخرى ال�صادرة عن الطرفـني املتعاقدين ،ت�ضع هيئة التحكيم
قواعد �إجراءاتها.
 - ٦ت�صدر هيئة التحكيم قراراتها ا�ستنادا �إلى �أحكام هذه االتفاقية� ،إ�ضافة �إلى قواعد
ومبادئ القانون الدويل املعمول بها.
 - ٧تتو�صل هيئة التحكيم لقرارها ب�أغلبية الأ�صوات.
 - ٨يتحمل كل طرف متعاقد تكلفة حمكمه ،ومتثيله فـي �إجراءات التحكيم ،ويتحمل
الطرفان املتعاقدان بالت�ساوي تكلفة الرئي�س والتكاليف املتبقية ،ما مل تقرر هيئة
التحكيم خالف ذلك.
 - ٩تكون قرارات الهيئة نهائية وملزمة للطرفـني املتعاقدين.
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املــادة ( ) ١٢
ال�شفافـية
تطبق قواعد جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ب�ش�أن ال�شفافـية فـي التحكيم
التعاهدي بني امل�ستثمرين والدول فـي �إجراءات التحكيم املرفوعة �ضد املجر مبوجب هذه
االتفاقية .ويجب على �سلطنة عمان الأخذ فـي االعتبار على النحو الواجب التطبيق قواعد
جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ب�ش�أن ال�شفافـية فـي التحكيم التعاهدي بني
امل�ستثمرين والدول فـي �إجراءات التحكيم املرفوعة �ضدها مبوجب هذه االتفاقية .وال
مينع �أي مما ورد فـي هذه االتفاقية �أو قواعد التحكيم املعمول بها من تبادل املعلومات
بني االحتاد الأوروبي واملجر �أو العك�س حول نزاع ما .وين�شر كل طرف متعاقد �أو يتيح
للجمهور قوانينه ولوائحه ذات التطبيق العام ،بالإ�ضافة �إلى االتفاقيات الدولية التي قد
ت�ؤثر على ا�ستثمارات م�ستثمري الطرف املتعاقد الآخر فـي �إقليم الطرف املتعاقد الأول.
املــادة ( ) ١٣
تطبيق الأحكام الأخرى وااللتزامات اخلا�صة
�إذا ت�ضمنت قوانني �أي من الطرفـني املتعاقدين �أو التزاماتهما مبوجب اتفاقية ثنائية
�أو متعددة الأطراف القائمة �أو امل�ستقبلية التي يكونان �أع�ضاء فـيها ،بالإ�ضافة �إلى هذه
االتفاقية� ،أحكاما �سواء عامة �أو حمددة ت�ؤهل ا�ستثمارات وم�ستثمري الطرف املتعاقد
الآخر ملعاملة �أكرث �أف�ضلية عن تلك التي متنحها هذه االتفاقية ،ف�إن تلك الأحكام ت�سود
على هذه االتفاقية للحد الذي تكون فـيه �أكرث �أف�ضلية.
املــادة ( ) ١٤
جمال التطبيق
تطبق هذه االتفاقية على اال�ستثمارات التي تقام فـي �إقليم �أحد الطرفـني املتعاقدين
مبوجب قوانينه ولوائحه من قبل م�ستثمري الطرف املتعاقد الآخر قبل �أو بعد دخولها
حيز التنفـيذ ،وال تطبق على �أي نزاع �أو مطالبة ب�ش�أن ا�ستثمار ،ن�ش�أت �أو متت ت�سويتها قبل
دخولها حيز التنفـيذ.
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املــادة ( ) ١٥
امل�شاورات
بناء على طلب �أي من الطرفـني املتعاقدين ،يقبل الطرف املتعاقد الآخر عقد م�شاورات
ب�ش�أن تف�سري �أو تطبيق هذه االتفاقية عرب القنوات الدبلوما�سية .وبناء على طلب �أي من
الطرفـني املتعاقدين� ،إن �أمكن ذلك ،يجوز تبادل املعلومات حول ت�أثري قوانني الطرف
املتعاقد الآخر �أو لوائحه �أو قراراته �أو ممار�ساته �أو �إجراءاته الإدارية �أو �سيا�ساته على
اال�ستثمارات التي تغطيها هذه االتفاقية.
املــادة ( ) ١٦
اال�ستثناءات العامة
 - ١ال يف�سر �أي مما جاء فـي هذه االتفاقية مبنع الطرف املتعاقد من تبني �أو الإبقاء
على تدابري تتعلق باخلدمات املالية لأ�سباب احرتازية ،على �سبيل املثال:
أ�  -حماية امل�ستثمرين ،واملودعني ،وحاملي البولي�صات �أو الأ�شخا�ص امل�ستحقني
اللتزامات ائتمانية من قبل مورد خدمة مالية.
ب � -ضمان نزاهة وا�ستقرار النظام املايل للطرف املتعاقد.
فـي حال تعار�ض التدابري املتخذة من قبل طرف متعاقد مع �أحكام هذه االتفاقية ،ف�إنه ال
يجوز ا�ستخدامها كو�سيلة لتجنب التزامات الطرفـني املتعاقدين مبوجب هذه االتفاقية.
�( - ٢أ) ال يف�سر �أي مما جاء فـي هذه االتفاقية على �أنه مينع �أي طرف متعاقد من تبني
تدابري تقييد التحويالت � -أو الإبقاء عليها  -على وجه اخل�صو�ص املتعلقة
مبعامالت ر�أ�س املال العابرة للحدود واملادة ( - )7عندما يواجه الطرف املتعاقد
�صعوبات ج�سيمة فـي ميزان املدفوعات �أو التهديد بحدوثها ،وفـي احلاالت
التي ت�سبب �أو تهدد فـيها حركة ر�ؤو�س الأموال ،فـي �أحوال ا�ستثنائية ،بحدوث
�صعوبات ج�سيمة فـي �إدارة االقت�صاد الكلي ،على وجه اخل�صو�ص �سيا�سات النقد
و�سعر ال�صرف.
(ب) يجب لتبني التدابري امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1من هذه املادة:
� - ١أن تكون من�صفة ،وبح�سن نية ،وغري تع�سفـية �أو متييزية بال مربر.
� - ٢أال تتجاوز تلك ال�ضرورية للتعامل مع احلاالت املن�صو�ص عليها فـي الفقرة (�أ)
�أعاله.
� - ٣أن تكون م�ؤقتة و�أن تزال حاملا �سمحت الأحوال.
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� - ٤أن تبلغ فورا للطرف املتعاقد الآخر.
� - ٥أن تتجنب الأ�ضرار غري ال�ضرورية بامل�صالح التجارية ،واالقت�صادية،
واملالية للطرف املتعاقد الآخر.
تتخذ هذه التدابري وفقا لاللتزامات الدولية الأخرى للطرف املتعاقد املعني ،مبا فـيها
التزامات اتفاقية منظمة التجارة العاملية ،ومواد اتفاقية ت�أ�سي�س �صندوق النقد الدويل.
 - ٣ال يف�سر �أي مما جاء فـي هذه االتفاقية على �أنه:
أ�  -مينع �أي طرف متعاقد من اتخاذ �أي �إجراء يعتربه �ضروريا حلماية م�صاحله
الأمنية الأ�سا�سية ،والتي قد ت�شمل امل�صالح والتدابري املرتتبة على ع�ضويته
فـي احتاد جمركي �أو اقت�صادي �أو نقدي �أو �سوق م�شرتكة �أو منطقة جتارة حرة:
 - ١يتعلق باالجت ــار بالأ�سلح ــة والذخائ ــر و�أدوات احلرب ،واالجتار فـي ال�سلع
واملواد واخلدمات والتكنولوجيا الأخرى املماثلة ،الذي يتم ب�شكل مبا�شر
�أو غري مبا�شر لغر�ض تزويد م�ؤ�س�سة ع�سكرية �أو �أخرى �أمنية.
 - ٢متخذ فـي وقت احلرب �أو فـي حالة طارئة �أخرى فـي العالقات الدولية.
 - ٣يتعل ــق بتنفـيــذ ال�سيا�س ــات الوطني ــة �أو االتفاقيـ ــات الدولي ــة ب�ش ـ ـ�أن ع ــدم
انت�شار الأ�سلحة النووية �أو الأجهزة املتفجرة النووية الأخرى� ،أو املواد
االن�شطارية �أو املواد امل�شتقة منها.
ب  -مين ــع �أي طـ ــرف متع ــاقد من اتخ ــاذ �أي �إج ــراء مبقت�ضى التزامـ ــاته مبـ ــوجب
ميثاق الأمم املتحدة للحفاظ على ال�سلم والأمن الدوليني.
 - ٤يجوز لطرف متعاقد حرمان م�ستثمر الطرف املتعاقد الآخر الذي يعد �شخ�صا
اعتباريا وا�ستثمارات ذلك امل�ستثمر من مزايا هذه االتفاقية� ،إذا كان �أ�شخا�ص من
دولة ثالثة ميلكون �أو ي�سيطرون على م�ستثمر الطرف املتعاقد الآخر �أو اال�ستثمار،
والطرف املتعاقد الذي يقوم باحلرمان:
أ�  -ال يقيم عالقات دبلوما�سية مع الدولة الثالثة.
ب � -أو يتبنى �أو يبقي على تدابي ــر ،بالن�سبـ ــة للدول ــة الثالث ــة ،حتظــر املعام ــالت
مع امل�ستثمر وا�ستثماراته� ،أو �أن من ــح مزايا هذه االتفاقيــة لذلك امل�ستثمر
وا�ستثماراته يعترب انتهاكا �أو جتاوزا لهذه التدابري.
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 - ٥يجوز لطرف متعاقد حرمان م�ستثمر الطرف املتعاقد الآخر الذي يعد �شخ�صا
اعتباريا لذلك الطرف املتعاقد وا�ستثماراته من مزايا هذه االتفاقية� ،إذا مل يكن
لدى ذلك ال�شخ�ص االعتباري �أن�شطة جتارية جوهرية فـي �إقليم الطرف املتعاقد
الذي يقوم باحلرمان� ،أو �إذا كان �أ�شخا�ص من الطرف املتعاقد الذي يقوم باحلرمان
ميلكون �أو ي�سيطرون على ذلك ال�شخ�ص االعتباري.
 - ٦يت�ضمن جميع ما �أ�شري �إليه من تدابري للطرف املتعاقد فـي هذه االتفاقية ،التدابري
املعمول بها مبوجب قانون االحتاد الأوروبي فـي �إقليم ذلك الطرف املتعاقد وفقا
لع�ضويته فـي االحتاد الأوروبي .وتت�ضمن الإ�شارات �إلى الــ"�صعوبات اجل�سيمة فـي
ميزان املدفوعات� ،أو التهديد بحدوثها" ،ال�صعوبات اجل�سيمة �أو التهديد بحدوثها
فـي االحتاد االقت�صادي �أو النقدي الذي يكون الطرف املتعاقد ع�ضوا فـيه.
املــادة ( ) ١٧
الأحكام اخلتامية ،والدخول حيز التنفـيذ ،واملدة والإنهاء والتعديالت
 - ١تطبق هذه االتفاقية دون الإخالل بااللتزامات املرتتبة على ع�ضوية املجر فـي
االحتاد الأوروبي ،مع مراعاة تلك االلتزامات ،ولذلك ال يجوز التذرع ب�أحكام هذه
االتفاقية �أو تف�سريها كليا �أو جزئيا بطريقة تبطل �أو تعدل �أو ت�ؤثر على التزامات
املجر النا�شئة عن املعاهدات التي ت�أ�س�س عليها االحتاد الأوروبي.
 - ٢يخطر الطرفان املتعاقدان بع�ضهما البع�ض عرب القنوات الدبلوما�سية با�ستيفاء
املتطلبات القانونية الداخلية لدخول هذه االتفاقية حيز التنفـيذ .وتدخل هذه
االتفاقية حيز التنفـيذ بعد انق�ضاء (� )60ستني يوما من ت�سلم �آخر �إخطار.
 - ٣تظل هذه االتفاقية �سارية املفعول ملدة ( )10ع�شر �سنوات .وتبقى فـيما بعد نافذة ما
مل يخطر �أي من الطرفـني املتعاقدين الطرف املتعاقد الآخر كتابيا عرب القنوات
الدبلوما�سية برغبته فـي �إنهاء هذه االتفاقية .وي�صبح �إخطار الإنهاء نافذا بعد
(� )1سنة من تاريخ ت�سلمه من قبل الطرف املتعاقد الآخر ،ولي�س قبل انتهاء املدة
الأولية املحددة ب ـ ـ ـ ( )10ع�شر �سنوات.
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 - ٤تظل �أحكام هذه االتفاقية نافذة بالن�سبة لال�ستثمارات التي تقام قبل تاريخ �إنهاء
هذه االتفاقية ملدة ( )10ع�شر �سنوات من تاريخ الإنهاء.
 - ٥يجوز تعديل هذه االتفاقية باتفاق كتابي بني الطرفـني املتعاقدين عرب القنوات
الدبلوما�سية ،وتكون التعديالت جزءا ال يتجز�أ من االتفاقية ،وتدخل حيز التنفـيذ
على النحو املبني فـي الفقرة ( )2من هذه املادة.
�إثباتا ملا تقدم قام املوقعان �أدناه واملفو�ضان تفوي�ضا كامال ،بالتوقيع على هذه االتفاقية.
حررت من ن�سختني �أ�صليتني فـي م�سقط فـي هذا اليوم الأربعاء  ٢فرباير ٢٠٢٢م ,املوافق
 ٣٠جمادى الثانية ١٤٤٣هـ ,باللغات العربية واملجرية والإجنليزية ،ولكل منها ذات احلجية
القانونية ،وفـي حالة االختالف فـي التف�سري يعتد بالن�ص الإجنليزي.

عـــن حكومـــة

عـن حكومــــة

�سلطنـــــة عمـــــــان

املجـــــــــــــر
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AGREEMENT
AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN
ANDGOVERNMENT
THE GOVERNMENT
OFSULTANATE
HUNGARY OF OMAN
BETWEEN THE
OF THE
FOR THE AND
PROMOTION
AND RECIPROCAL
PROTECTION OF
THE GOVERNMENT
OF HUNGARY
FOR THE PROMOTION INVESTMENTS
AND RECIPROCAL PROTECTION OF
INVESTMENTS

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of Hungary (hereinafter
referred to as the “Contracting Parties”);
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of Hungary (hereinafter
referred
the “Contracting
Parties”);
Desiringtotoas expand
and strengthen
the existing economic cooperation to the mutual
benefit of both Contracting Parties;
Desiring to expand and strengthen the existing economic cooperation to the mutual
benefit
of both
Contracting
Parties;favourable conditions for Investments of Investors of
Intending
to create
and maintain

one Contracting Party in the Territory of the other Contracting Party;
Intending to create and maintain favourable conditions for Investments of Investors of
one
Contracting
in objectives
the Territory
of thebeother
Contracting
Party; consistent with the
Recognizing
thatParty
these
should
achieved
in a manner

promotion and protection of public health, environment, security, safety, and sustainable
Recognizing that these objectives should be achieved in a manner consistent with the
development as well as with the promotion of internationally recognized labour rights
promotion and protection of public health, environment, security, safety, and sustainable
and principles of corporate social responsibility;
development as well as with the promotion of internationally recognized labour rights
and
principles
of corporate
social
responsibility;
Desiring
to secure
an overall
balance
of rights and obligations between Investors and the
host state; and
Desiring to secure an overall balance of rights and obligations between Investors and the
host
state; and
Realising
that the promotion and reciprocal protection of Investments, according to the

present Agreement, stimulates the business initiatives between the Contracting Parties in
Realising that the promotion and reciprocal protection of Investments, according to the
the interest of their economic development;
present Agreement, stimulates the business initiatives between the Contracting Parties in
the interest of their economic development;
Have agreed as follows:
Have agreed as follows:
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Article 1
Definitions
For the purposes of this Agreement:
1. The term “Investment” shall comprise of every kind of asset owned or controlled by
an Investor of one Contracting Party in the Territory of the other Contracting Party in
connection with economic activities pursuant to the laws and regulations of the latter
and has the characteristics of an investment, such as the commitment of capital or
other resources, the expectation of gain or profit and the assumption of risk and shall
include, in particular, though not exclusively:
(a) movable and immovable property as well as any other rights in rem such as
mortgages, liens and pledges;
(b) shares, stocks and any other form of equity participation in a company;
(c) bonds, debentures, loans and other forms of debt;
(d) turnkey, construction, management, production, revenue-sharing, and other
similar contracts;
(e) claims to money or to any performance having an economic value associated with
an Investment;
(f) intellectual and industrial property rights, including copyrights, trade marks,
patents, designs, rights of breeders and new varieties of plants, technical
processes, trade secrets, geographical indications and trade names associated with
an Investment; and
(g) rights conferred pursuant to laws or contracts such as concessions, licenses,
authorizations and permits, including those for the exploration, extraction,
refining, production, storage, transport, transmission, and distribution of natural
resources.
Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their character as
an Investment on the condition that this alteration is made in accordance with the laws
and regulations of the Contracting Party in the Territory of which the Investment has been
made.
2. The term “Investor” shall mean any Natural Person or Legal Person of one
Contracting Party that has made an Investment in the Territory of the other
Contracting Party;
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3. The term “Natural Person” shall mean any individual having the nationality of either
Contracting Party in accordance with its laws;
4. The term “Legal Person” shall mean with respect to either Contracting Party, any
legal entity that is incorporated or constituted in accordance with its laws, has its
central administration or principal place of business in the Territory of one
Contracting Party, and carries out business activities in that Territory, whether
privately or state-owned.
5. The term “Returns” shall mean amounts yielded by an Investment and includes in
particular, though not exclusively, profits, interest, capital gains, dividends, royalties
or fees.
6. The term “Territory” shall mean:
(a) in the case of the Sultanate of Oman, the land, internal waters, territorial sea, air
space under its sovereignty, and maritime areas, namely, the exclusive economic
zone and the continental shelf, where the Sultanate of Oman exercises sovereign
rights or jurisdiction in accordance with its domestic laws and the provisions of
international law.
(b) in the case of Hungary, the territory over which Hungary exercises, in
conformity with international law, sovereignty, sovereign rights or jurisdiction.
7. The term “Freely Convertible Currency” means the currency that is widely used to
make payments for international transactions and widely exchanged in principal
international exchange markets provided it is not contrary to the regulations of either
of the Contracting Parties, and independently from how the International Monetary
Fund determines the scope of freely convertible, or freely usable currency.
Article 2
Promotion and Protection of Investments
1. Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for Investors
of the other Contracting Party to make Investments in its Territory and shall admit
such Investments in accordance with its laws and regulations.
2. Each Contracting Party shall accord in its Territory to Investments of the other
Contracting Party and to Investors, with respect to their Investments, fair and
equitable treatment and full protection and security in accordance with paragraphs 3
through 6 of this Article.
3. With respect to Investments, the following measures or series of measures constitute
a breach of the obligation of fair and equitable treatment:
(a) denial of justice in criminal, civil or administrative proceedings;
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(b) fundamental breach of due process, including a fundamental breach of
transparency and obstacles to effective access to justice, in judicial and
administrative proceedings;
(c) manifest arbitrariness;
(d) targeted discrimination on manifestly wrongful grounds, such as gender, race or
religious belief; or
(e) harassment, coercion or abuse of power.
Upon request of a Contracting Party, the Contracting Parties may review the content
of the obligation to provide fair and equitable treatment to reflect what is required
under customary international law.
4. For greater certainty, “full protection and security” refers to the Contracting Party’s
obligations to provide the physical security of Investors and Investments.
5. A breach of another provision of this Agreement or of a separate international
agreement does not establish a breach of this Article.
6. The fact that a measure breaches domestic law does not, in and of itself, establish a
breach of this Article; a tribunal must consider whether a Contracting Party has acted
inconsistently with the obligations in paragraph 2 of this Article.
7. The Contracting Parties recognise that it is inappropriate to encourage investment by
relaxing domestic core labour standards, public health, safety or environmental
measures. They shall not waive or otherwise derogate from or offer to waive or
otherwise derogate from, such measures as encouragement for the establishment,
acquisition, expansion or retention in their territories, of an Investment.
Article 3
Investment and Regulatory Measures
1. The provisions of this Agreement shall not affect the right of the Contracting Parties
to regulate in a non-discriminatory manner within their Territories through measures
necessary to achieve legitimate policy objectives, such as the protection of public
health, safety, environment and social or consumer protection.
2. The mere fact that a Contracting Party regulates, including through a modification to
its laws and regulations, in a manner which negatively affects an Investment or
interferes with an Investor’s expectations of profits, does not necessarily amount to a
breach of an obligation under this Agreement.
3. For greater certainty, a Contracting Party’s decision not to issue, renew or maintain a
subsidy
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(a) in the absence of any specific commitment under law or contract to issue, renew
or maintain that subsidy; or
(b) in accordance with terms or conditions attached to the issuance, renewal or
maintenance of the subsidy,
does not constitute a breach of the provisions of this Agreement.
4. Nothing in this Agreement shall be construed as preventing a Contracting Party from
discontinuing the granting of a subsidy or requesting its reimbursement or requiring
that Contracting Party to compensate the Investor, where such measure is necessary
in order to comply with international obligations between the Contracting Parties or
has been ordered by a competent court, administrative tribunal or any authority of
similar nature.
Article 4
National and Most-Favoured-Nation Treatment
1. Each Contracting Party shall in its Territory accord to an Investor of the other
Contracting Party and to an Investment, treatment not less favourable than the
treatment it accords, in like circumstances, to its own Investors and their Investments
with respect to the conduct, operation, management, maintenance, use, enjoyment and
sale or disposal of their Investments in its Territory.
2. A Contracting Party shall not be obliged to accord to the Investors of the other
Contracting Party the same treatment they accord to their own Investors with regards
to the acquisition of ownership of lands and real estate, and obtaining grants and soft
loans.
3. Each Contracting Party shall in its Territory accord to Investors of the other
Contracting Party and their Investments treatment no less favourable than that it
accords, in like circumstances, to investors of a third country or to their Investments
with respect to the conduct, operation, management, maintenance, use, enjoyment and
sale or disposal of their Investments in its Territory.
4. For greater certainty, the “treatment” referred to in paragraph 3 of this Article does
not include procedures for the resolution of investment disputes between Investors
and states provided for in other international investment treaties and any other
agreements. Substantive obligations in other international investment treaties and
other trade agreements do not in themselves constitute “treatment”, and thus cannot
give rise to a breach of this Article, absent measures adopted or maintained by a
Contracting Party pursuant to those obligations.
5. The national treatment and most-favoured-nation treatment provisions of this
Agreement shall not apply to advantages accorded by a Contracting Party pursuant to
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its obligations as a member of a present or future customs, economic, or monetary
union, a common market or a free trade area.
6. The Contracting Parties understand the obligations of a Contracting Party as a
member of a customs, economic, or monetary union, a common market or a free trade
area to include obligations arising out of an international agreement or reciprocity
arrangement of that customs, economic, or monetary union, common market or free
trade area.
7. The provisions of this Article shall not be construed so as to oblige one Contracting
Party to extend to the Investors of the other Contracting Party, or to the Investments
or Returns of Investments of such Investors the benefit of any treatment, preference
or privilege, which may be extended by the former Contracting Party by virtue of:
(a) any forms of multilateral agreements on investments to which either of the
Contracting Parties is or may become a party; or
(b) any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to
taxation.
Article 5
Compensation for Losses
1. When Investments or Returns of Investments of Investors of either Contracting Party
suffer losses owing to war, armed conflict, a state of national emergency, revolt,
insurrection, riot or other similar events in the Territory of the other Contracting
Party, they shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards
restitution, indemnification, compensation or other settlement, not less favourable
than that which the latter Contracting Party accords, in like circumstances, to its own
Investors or to investors of any third state whichever is more favourable.
2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, Investors of one Contracting Party
who in any of the events referred to in that paragraph suffer losses in the Territory of
the other Contracting Party resulting from:
(a) requisitioning of their Investment or a part thereof by its forces or authorities;
or
(b) destruction of their Investment or a part thereof by its forces or authorities
which was not caused in combat action or was not required by the necessity of
the situation,
shall be accorded by the Contracting Party, in whose Territory the losses occurred,
prompt, adequate and effective compensation or restitution without undue delay.
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Article 6
Expropriation
1. Neither Contracting Party shall in its Territory expropriate or nationalise Investments
of Investors of the other Contracting Party either directly or through measures
equivalent to expropriation (hereinafter referred to as “expropriation”) except:
(a) for a public interest;
(b) in a non-discriminatory manner;
(c) upon payment of prompt, adequate, and effective compensation in accordance
with this Article; and
(d) under due process of law.
2. The compensation referred to in paragraph 1(c) of this Article shall:
(a) be paid without delay and freely transferable in a Freely Convertible Currency;
(b) be equivalent to the market value of the expropriated Investment immediately
before the expropriation took place (“the date of expropriation”); and
(c) not reflect any change in value occurring because the intended expropriation had
become known earlier.
3. The compensation shall include interest calculated on 6 (six) months LIBOR basis
from the date of expropriation to the date of actual payment and shall be effectively
realisable and freely transferable in a Freely Convertible Currency at the market
exchange rate prevailing on the time of transfer.
4. For the purpose of this Article:
(a) Measures equivalent to expropriation (“indirect expropriation”) result from a
measure or series of measures of a Contracting Party having an equivalent effect
to direct expropriation without formal transfer of title or outright seizure;
(b) the determination of whether a measure or series of measures by a Contracting
Party, in a given specific situation, constitute an indirect expropriation requires a
case-by-case, fact-based inquiry that considers, among other factors: (i) the
economic impact of the measure or series of measures, although the sole fact that
a measure or series of measures of a Contracting Party have an adverse effect on
the economic value of an Investment does not establish that an indirect
expropriation has occurred, (ii) the duration of the measure or series of measures
by a Contracting Party, (iii) the character of the measure or series of measures,
mainly their object and content; and
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(c) non-discriminatory measures that the Contracting Parties take for reason of public
interest including for reasons of public health, safety, and environmental
protection, which are taken in good faith and which are neither arbitrary nor
disproportionate in light of their purpose, shall not constitute indirect
expropriation.
5. The Investor affected shall have a right, pursuant to the law of the expropriating
Contracting Party, to prompt review of its claim and of the valuation of its Investment,
by a judicial or other competent authority of that Contracting Party, in accordance
with the principles set out in this Article.
Article 7
Transfers
1. The Contracting Parties shall guarantee the free transfer of payments related to
Investments and Returns. The transfers shall be made in a Freely Convertible
Currency and in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party
where Investments were made without any restriction or undue delay. Such transfers
shall include in particular:
(a) capital and additional amounts to maintain or increase the Investment;
(b) Returns as defined in paragraph 3 of Article 1 of this Agreement;
(c) the amounts required for payment of expenses which arise from the operation of
the Investment, such as payment of royalties and license fees or other similar
expenses;
(d) payments made under contracts, including payments in connection with loan
agreements;
(e) proceeds of the total or partial sale or liquidation of the Investment;
(f) earnings and remunerations of Natural Persons of the other Contracting Party and
Natural Persons of any other third state who are allowed to engage in activities
related to Investments made in its Territory;
(g) compensations owed pursuant to Articles 5 and 6 of this Agreement; and
(h) payments arising out of settlement of a dispute under Article 10 of this Agreement.
2. The transfers shall be made after the Investor fulfilled all of its related financial
obligations according to the laws in force of the Contracting Party in the Territory of
which the Investment was made.
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3. Nothing in this Article shall be construed to prevent a Contracting Party from delaying
or preventing a transfer through the equitable, non-discriminatory, and good-faith
application of its laws relating to:
(a) bankruptcy, insolvency or protection of the rights of creditors;
(b) issuing, trading or dealing in securities, futures, options or derivatives;
(c) criminal or penal offences;
(d) financial reporting or record keeping of transfers when necessary to assist law
enforcement or financial regulatory authorities; or
(e) ensuring compliance with orders or judgements in adjudicatory proceedings.
4. For the purpose of this Agreement, the transfer shall be made in a Freely Convertible
Currency at the market exchange rate prevailing at the time of the transfer unless
otherwise agreed. Should such rate not exist, the official rate has to be applied unless
otherwise agreed.
Article 8
Subrogation
1. If a Contracting Party or its designated agency makes a payment to its own Investors
under a guarantee, an indemnity or insurance it has accorded in respect of an
Investment in the Territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party
shall recognize:
(a) the assignment, whether under the law or pursuant to a legal transaction in that
Contracting Party, of any right or claim by the Investor to the former Contracting
Party or its designated agency, as well as,
(b) that the former Contracting Party or its designated agency is entitled by virtue of
subrogation to exercise the rights and enforce the claims of that Investor including
those mentioned in Article 10 on the Settlement of Investment Disputes between
the Contracting Party and an Investor of the Other Contracting Party and shall
assume the obligations related to the Investment.
2. The subrogated rights or claims shall not exceed the original rights or claims of the
Investor.
Article 9
Entry of Key Personnel
Each Contracting Party shall, in accordance with its laws, facilitate granting Investors of
the other Contracting Party and to their key personnel whose work is connected with the
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Investments, such as those in a capacity that is high managerial or executive or requires
specialized knowledge the necessary permits for the entry, sojourn and work.
Article 10
Settlement of Investment Disputes between a Contracting Party and an Investor of
the Other Contracting Party
1. Any dispute which may arise between an Investor of one Contracting Party and the
other Contracting Party concerning an alleged breach of this Agreement in the
Territory of that other Contracting Party shall, if possible, be settled amicably by
negotiations between the parties in dispute.
2. The negotiations start on the date when the disputing Investor of one Contracting
Party requests negotiations in written notification from the other Contracting Party.
In order to facilitate the amicable settlement of the dispute, the written notice shall
specify the issues, the factual basis of the dispute, the findings of the disputing
Investor (including any supporting documents) and their presumed legal basis. Unless
otherwise agreed, at least one consultation shall be held within 90 (ninety) days from
the date on which the disputing Investor of one Contracting Party has requested
negotiations from the other Contracting Party in written notification.
3. If any dispute between an Investor of one Contracting Party and the other Contracting
Party cannot be thus settled within a period of 6 (six) months following the date on
which such negotiations were requested by written notification, the Investor shall be
entitled to submit the dispute either to:
(a) the competent court of the Contracting Party in the Territory of which the
Investment has been made;
(b) the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) pursuant
to the applicable provisions of the Convention on the Settlement of Investment
Disputes between States and Nationals of other States opened for signature at
Washington D.C. on 18 March 1965, in the event both Contracting Parties are a
party to this Convention;
(c) an ad hoc arbitral tribunal established under the Arbitration Rules of the United
Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). The parties to
the dispute may agree in writing to deviate from these Arbitration Rules;
(d) international arbitration under the Rules Governing the Additional Facility for the
Administration of Proceedings by the Secretariat of the International Centre for
Settlement of Investment Disputes (“Additional Facility Rules of ICSID”),
provided that either the disputing Contracting Party or the Contracting Party of
the Investor, but not both, is a party to the Convention on the Settlement of
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Investment Disputes between States and Nationals of other States, opened for
signature at Washington D. C. on March 18, 1965; or
(e) any other form of dispute settlement agreed upon by the parties to the dispute.
4. Once a dispute has been submitted to one of the tribunals mentioned in paragraph 3
(b) – (e) of this Article, the Investor shall have no right to submit the dispute to other
settlement mechanism.
In the event that an Investment dispute has been submitted under paragraph 3 (a) of
this Article, any arbitration or other form of dispute settlement set forth in paragraph
3 (b) – (e) of this Article can be sought only if the disputing Investor withdraws, in
accordance with the laws and regulations of the disputing Contracting Party, its claim
from such domestic remedy before the final decision is made therein.
5. If any dispute between an Investor of one Contracting Party and the other Contracting
Party cannot be thus settled within a period of 6 (six) months following the date on
which such negotiations were requested in written notification as mentioned in
paragraph 2 of this Article, and the disputing Investor intends to submit the dispute to
one of the fora listed under paragraphs 3 (a) – (e) of this Article, the disputing Investor
shall at the very latest simultaneously to submitting any dispute to one of the tribunals,
notify the other Contracting Party by written notice of its intention.
6. An Investor may submit a dispute as referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article
to arbitration in accordance with paragraph 3 of this Article only if not more than 3
(three) years have elapsed from the date on which the Investor first acquired, or should
have first acquired, knowledge of the alleged breach and that the Investor has incurred
loss or damage.
7. When rendering its decision, the tribunal shall apply this Agreement as interpreted in
accordance with the Vienna Convention on the Law of Treaties, and other rules and
principles of international law applicable between the Contracting Parties. For greater
certainty, the domestic law of the Contracting Parties shall not constitute part of the
applicable law when the tribunal renders its decision. In case of Hungary, the term
“domestic law” comprises the law of the European Union.
8. The tribunals referred to in paragraph 3 (b) – (e) of this Article shall not have
jurisdiction to determine the legality of a measure, alleged to constitute a breach of
this Agreement, under the domestic law of a Contracting Party. For greater certainty,
in determining the consistency of a measure with this Agreement, the tribunal may
consider, as appropriate, the domestic law of a Contracting Party as a matter of fact.
In doing so, the tribunal shall follow the prevailing interpretation given to the
domestic law by the courts or authorities of that Contracting Party and any meaning
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given to domestic law by the tribunal shall not be binding upon the courts or the
authorities of that Contracting Party.
9. Arbitrators appointed as the members of the tribunal shall be independent. They shall
not:
(a) affiliate with any government;
(b) take any instructions from any organisations or government with regard to matters
related to the dispute; and
(c) participate in the consideration of any disputes that would create a direct conflict
of interest. Arbitrators shall comply with the International Bar Association
Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration. In addition, upon
appointment, they shall refrain from acting as party appointed expert or witness
in any pending or new Investment dispute under this or any other international
agreement. The Contracting Parties shall negotiate a specific code of conduct for
the arbitrators to be applied in disputes arising out of this Article whereby the
decisions on compliance with the code of conduct are taken by an outside party
from the Tribunal.
10. The award shall be final and binding on the parties to the dispute and shall be executed
in accordance with the law of the Contracting Party in the Territory of which the
Investment has been made and the award is relied upon, by the date indicated in the
award.
11. Upon entry into force between the Contracting Parties of an international agreement
providing for a multilateral Investment tribunal and/or a multilateral appellate
mechanism applicable to disputes under this Agreement, the relevant parts of this
Agreement shall cease to apply.
12. A Contracting Party, which is a party to a dispute, shall not at any stage of arbitration
or enforcement of an arbitration award raise an objection claiming that the Investor,
who is the other party to the dispute, has received an indemnity to cover all or part of
its losses by virtue of an indemnity, guarantee or insurance contract.
Article 11
Settlement of Disputes between the Contracting Parties
1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application
of this Agreement shall, if possible, be settled by consultation or negotiation through
diplomatic channels.
2. If the dispute cannot be thus settled within 6 (six) months from the date on which such
consultation or negotiation were requested in writing by either Contracting Party, it
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shall, upon the request of either Contracting Party, be submitted to an Arbitral
Tribunal of 3 (three) members, in accordance with the provisions of this Article.
3. The Arbitral Tribunal shall be constituted for each individual case in the following
way. Within 2 (two) months from the date of the receipt of the request for arbitration,
each Contracting Party shall appoint 1 (one) member of the Tribunal. These 2 (two)
members shall then select a national of a third state, which maintains diplomatic
relations with both Contracting Parties, who shall be appointed as the Chairman of
the Tribunal (hereinafter referred to as the “Chairman”). The Chairman shall be
appointed within 3 (three) months from the date of appointment of the other 2 (two)
members.
4. If within the periods specified in paragraph 3 of this Article, the necessary
appointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of
any other agreement, request the President of the International Court of Justice to
make the necessary appointments. If the President happens to be a national of either
Contracting Party, or if the President is otherwise prevented from discharging the said
function, the Vice-President shall be invited to make the appointments. If the VicePresident also happens to be a national of either Contracting Party or is prevented
from discharging the said function, the member of the International Court of Justice
next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to
make the appointments.
5. Subject to other provisions made by the Contracting Parties, the Tribunal shall
determine its rules of procedure.
6. The tribunal shall issue its decision on the basis of the provisions of this Agreement
as well as of the applicable rules and principles of international law.
7. The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes.
8. Each Contracting Party shall bear the cost of its own arbitrator and its representation
in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be
borne in equal parts by both Contracting Parties, unless the arbitral tribunal decides
otherwise.
9. The decisions of the Tribunal are final and binding for each Contracting Party.
Article 12
Transparency
The UNCITRAL Transparency Rules in Treaty-based Investor-State Arbitration shall
apply to arbitration proceedings initiated against Hungary under this Agreement. The
Sultanate of Oman shall duly consider the application of the UNCITRAL Transparency
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Rules in Treaty-based Investor-State Arbitration to arbitration proceedings initiated
against the Sultanate of Oman under this Agreement. Nothing in this Agreement or the
applicable arbitration rules shall prevent the exchange of information between the
European Union and Hungary or vice versa relating to a dispute. Each Contracting Party
shall publish, or otherwise make publicly available, its laws and regulations of general
application as well as international agreements which may affect the Investments of
Investors of the other Contracting Party in the Territory of the former Contracting Party.
Article 13
Application of Other Rules and Special Commitments
If the laws of either Contracting Party or their obligations under existing or future bilateral
or multilateral agreement to which they are parties, in addition to the present Agreement,
contain provisions whether general or specific, entitling Investments and Investors of the
other Contracting Party to a treatment more favourable than is accorded by the present
Agreement, such provisions shall prevail over this Agreement to the extent they are more
favourable.
Article 14
Scope of Application
This Agreement shall apply to Investments made in the Territory of one of the Contracting
Parties in accordance with its laws and regulations by Investors of the other Contracting
Party prior to as well as after the entry into force of this Agreement, but shall not apply
to any dispute or claim concerning an Investment which arose, or which was settled before
the entry into force of this Agreement.
Article 15
Consultations
Upon request by either Contracting Party, the other Contracting Party shall agree to
consultations on the interpretation or application of this Agreement through the
diplomatic channels. Upon request by either Contracting Party, to the extent possible,
information shall be exchanged on the impact that the laws, regulations, decisions,
administrative practices or procedures, or policies of the other Contracting Party may
have on Investments covered by this Agreement.
Article 16
General Exceptions
1. Nothing in this Agreement shall be construed to prevent a Contracting Party from
adopting or maintaining measures relating to financial services for prudential reasons,
such as:
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(a) the protection of Investors, depositors, policy-holders or persons to whom a
fiduciary duty is owed by a financial service supplier; and
(b) ensuring the integrity and stability of a Contracting Party’s financial system.
Where such measures do not conform with the provisions of this Agreement, they
shall not be used as a means of avoiding the obligations of the Contracting Parties
under this Agreement.
2. (a) Nothing in this Agreement shall be construed to prevent a Contracting Party from
adopting or maintaining measures that restrict transfers – especially relating to crossborder capital transactions and Article 7 – where the Contracting Party experiences
serious balance of payments difficulties, or the threat thereof and in cases where, in
exceptional circumstances, movements of capital cause or threaten to cause serious
difficulties for macroeconomic management, in particular, monetary and exchange
rate policies.
(b) Measures referred to in paragraph (a) of this Article shall:
(i) be equitable, in good faith and neither arbitrary nor unjustifiably discriminatory;
(ii) not exceed those necessary to deal with the cases set out in paragraph (a) above;
(iii) be temporary and shall be eliminated as soon as conditions permit;
(iv) be promptly notified to the other Contracting Party; and
(v) avoid unnecessary damages to the commercial, economic and financial interest
of the other Contracting Party.
Such measures shall be taken in accordance with other international obligations of
the Contracting Party concerned, including those under the WTO Agreement and the
Articles of Agreement of the International Monetary Fund.
3. Nothing in this Agreement shall be construed:
(a) to prevent any Contracting Party from taking any actions that it considers
necessary for the protection of its essential security interests which may include
interests and measures deriving from its membership in a customs, economic,
or monetary union, a common market or a free trade area:
(i) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such
traffic and transactions in other goods, materials, services and technology
undertaken directly or indirectly for the purpose of supplying a military or
other security establishment;
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(ii) taken in time of war or other emergency in international relations; or
(iii)relating to the implementation of national policies or international agreements
respecting the non-proliferation of nuclear weapons or other nuclear explosive
devices, or to fissionable materials or the materials from which they are
derived; or
(b) to prevent any Contracting Party from taking action in pursuance of its
obligations under the United Nations Charter for the maintenance of
international peace and security.
4. A Contracting Party may deny the benefits of this Agreement to an Investor of the other
Contracting Party that is a Legal Person and to Investments of that Investor, if
investors of a third state own or control the Investor of the other Contracting Party or the
Investments, and the denying Contracting Party:
(a) does not maintain diplomatic relations with the third state, or
(b) adopts or maintains measures with respect to the third state that prohibit
transactions with such Investor and its Investments or that would be violated or
circumvented if the benefits of the Agreement were accorded to the Investments
of Investors.
5. A Contracting Party may deny the benefits of this Agreement to an Investor of the
other Contracting Party that is a Legal Person of such Contracting Party and to its
Investments, if that Legal Person has no substantial business activities in the Territory
of the denying Contracting Party or if persons of the denying Contracting Party own
or control that Legal Person.
6. All references in the Agreement to measures of a Contracting Party shall include
measures applicable in accordance with European Union law in the Territory of that
Contracting Party pursuant to its membership in the European Union. References to
“serious balance-of-payments difficulties, or the threat thereof,” shall include serious
balance-of-payments difficulties, or the threat thereof, in the economic or monetary
union of which a Contracting Party is a member.
Article 17
Final Provisions, Entry into Force, Duration, Termination and Amendments
1. This Agreement shall apply without prejudice to the obligations deriving from
Hungary’s membership in the European Union, and subject to those obligations.
Consequently, the provisions of this Agreement may not be invoked or interpreted
neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect
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the obligations of Hungary arising from the Treaties on which the European Union is
founded.
2. The Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels that their
internal legal procedural requirements for the entry into force of this Agreement have
been complied with. This Agreement shall enter into force 60 (sixty) days after the
receipt of the last notification.
3. This Agreement shall remain in force for a period of 10 (ten) years and afterwards
shall continue to be in force unless either Contracting Party notifies in writing the
other Contracting Party through diplomatic channels of its intention to terminate this
Agreement. The notice of termination shall become effective 1 (one) year after it has
been received by the other Contracting Party but not earlier than the expiry of the
initial period of 10 (ten) years.
4. In respect of Investments made prior to the termination of this Agreement, the
provisions of this Agreement shall continue to be effective for a period of 10 (ten)
years from the date of termination.
5. This Agreement may be amended by written agreement through diplomatic channels
between the Contracting Parties. Any amendment shall be an integral part of the
Agreement and enters into force in the same manner as specified in paragraph 2 of
this Article.
In witness whereof, the undersigned duly authorized have signed this Agreement.
Done in duplicate at Muscat on this 02 day of February, 2022 corresponding to 30 day of
Jumad 2, 1443 in the Arabic, Hungarian, and English languages, all texts being equally
authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

………………………………...

………………………………...

For the
Government of the Sultanate of Oman

For the
Government of Hungary
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم ٢٠٢٢/١٢
ب�إجازة االتفاقية النفطية
بني حكومة �سلطنة عمان و�شركة املجد لتنمية الغاز �ش.م.م
و�شركة �شل انتجريتد غاز عمان بي.فـي و�شركة مر�سى للغاز الطبيعي امل�سال �ش.م.م
و�شركة �شل للتنمية عمان �ش.م.م للمنطقة رقم ()10
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطــان عمــان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،٢٠١١/٨
وعلى االتفاقي ــة النفطيـ ــة بني حكومـ ــة �سلطنـ ــة عمــان و�شرك ــة املجـد لتنمية الغ ــاز �ش.م.م
و�شركة �شـل انتجريتد غـاز عمــان بي.فـي و�شرك ــة مر�سـ ــى للغ ـ ــاز الطبيعي امل�سـ ــال �ش.م.م
و�شركة �شل للتنمية عمان �ش.م.م للمنطقة رقم ( )10املوقعة بتاريخ  21من دي�سمرب 2021م،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجازة االتفاقية النفطية امل�شار �إليها.
املــادة الثانيــــة
ت�سري ن�صو�ص االتفاقية النفطية امل�شار �إليها بغ�ض النظر عن �أي �أحكام خمالفة فـي قوانني
�أو مرا�سيم �سلطانية �أو لوائح �سارية فـي �سلطنة عمان فـي تاريخ العمل بهذا املر�سوم.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ٢٨ :مـن رجـــــــــــــــــــــب �سنــة 1443هـ
املـوافــــق ٢ :مـن مــــــــــــــــــــار�س �سنــة 2022م
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وزارة الداخليــة
قــرار وزاري
رقــم 2022/44
ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية لقانون املجال�س البلدية
ا�ستنادا �إلى قانون املجال�س البلدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/126
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون املجال�س البلدية ال�صادرة بالقرار الديواين رقم ،2012/15
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون املجال�س البلدية ،املرفقة.
املــادة الثانيــــة
تلغى الالئحة التنفـيذية لقانون املجال�س البلدية امل�شار �إليها ،كما يلغــى كــل مــا يخالــف
الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 26 :من رجــــــــــــــب 1443هـ
املوافـــــق 28 :من فبرايــــــــــر ٢٠٢٢م
حمود بن فـي�صل البو�سعيدي
وزيـ ـ ــر الداخليـ ـ ـ ــة
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الالئحة التنفـيذية لقانون املجال�س البلدية
الـفـ�صــل الأول
تعـريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون املجال�س البلدية امل�شار �إليه ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى
املبني قرين كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
 - 1الـــــوزارة:
وزارة الداخلية.
 - 2القانــــون:
قانون املجال�س البلدية.
املــادة ( ) 2
ي�صدر الوزير قرارا بت�سمية �أع�ضاء املجل�س ب�صفاتهم الوظيفـية للأع�ضاء املعينني ممثلي
اجلهات احلكومية ،وب�أ�سماء الأع�ضاء املنتخبني و�أهل امل�شورة والر�أي.
الف�صــل الثانــي
اخت�صا�صات الرئي�س ونائبه و�أمني ال�سر
املــادة ( ) 3
مع عدم الإخالل باخت�صا�صات الرئي�س املن�صو�ص عليها فـي القانون يتولى الرئي�س الآتي:
 - 1الإ�شراف على �ش�ؤون املجل�س وما ميار�سه من اخت�صا�صات.
 - 2دعوة املجل�س لالنعقاد.
 - 3اعتماد جدول �أعمال اجتماعات املجل�س.
 - 4رئا�سة و�إدارة اجتماعات املجل�س ،مبا فـي ذلك افتتاح اجلل�سات ،و�إعالن انتهائها،
وال�سماح للع�ضو بالتحدث فـي حدود املو�ضوع املطروح ،وت�أجيل �أي مو�ضوع يتطلب ذلك.
 - 5اعتماد حما�ضر اجتماعات املجل�س ،ورفعها للوزير التخاذ ما يراه منا�سبا.
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 - 6الإ�شراف على تنفـيذ ما انتهى �إليه املجل�س فـي حما�ضر اجتماعاته.
 - 7التن�سيق مع اجلهات احلكومية لتمكني املجل�س من ممار�سة اخت�صا�صاته.
� - 8إر�سال وتلقي املرا�سالت املوجهة �إلى املجل�س وما يحال �أو يرد �إليه من مو�ضوعات،
والرد عليها فـي �ضوء ما يراه منا�سبا ويتخذه املجل�س ب�ش�أنها.
� - 9أي مهام �أخرى ذات �صلة باخت�صا�صاته يكلف بها من قبل الوزير.
املــادة ( ) 4
يخت�ص نائب الرئي�س بالآتي:
 - 1القيام باخت�صا�صات الرئي�س املحددة فـي هذه الالئحة عند غيابه.
 - 2معاونة الرئي�س فـي متابعة تنفـيذ ما انتهى �إليه املجل�س فـي حما�ضر اجتماعاته.
 - 3معاونة الرئي�س فـي الإ�شراف على جلان املجل�س الدائمة وامل�ؤقتة ،وعلى ح�سن
�سري �أعمالها.
� - 4أي مهام �أخرى ذات �صلة باخت�صا�صاته يكلف بها من قبل الرئي�س.
املــادة ( ) 5
يخت�ص �أمني ال�سر بالآتي:
 - 1عــر�ض املرا�س ــالت ال ــواردة إ�ل ــى املجل ــ�س عل ــى الرئيــ�س للتوجيه ب�ش�أنها ،و�إعداد
ما يلزم من ردود.
� - 2إعداد جداول �أعمال اجتماعات املجل�س ،وعر�ضها على الرئي�س.
 - 3توجيه الدعوة الجتماعات املجل�س كتابة �إلى جميع الأع�ضاء ومن يراه املجل�س
من املخت�صني فـي �سبيل ممار�سة اخت�صا�صاته� ،أو دعوتهم ب�أي و�سيلة �أخرى
يعتمدهـ ــا الوزي ــر ،وذلك قب ــل موع ــد االجتم ــاع ب ـ ـ ( )5خم�س ــة �أي ــام عل ــى الأق ــل،
�أو ب ـ ـ ( )2يومني على الأقل فـي حالة اال�ستعجال بعد موافقة الرئي�س ،على �أن
يرفق بالدعوة جدول �أعمال االجتماع.
� - 4إعداد حما�ضر االجتماعات وعر�ضها على املجل�س للم�صادقة واعتمادها من الرئي�س،
و�إعداد املرا�سالت اخلا�صة بها.
 - 5متابعة تنفـيذ ما انتهى �إليه املجل�س فـي حما�ضر اجتماعاته ،مع اجلهات املخت�صة.
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 - 6توفـري الوثائق والبيانات واملعلومات التي تتطلبها �أعمال املجل�س وجلانه.
� - 7إعداد التقارير املتعلقة ب�أعمال واخت�صا�صات املجل�س ،وعر�ضها على الرئي�س.
 - 8تلقي االقرتاحات وال�شكاوى ،وعر�ضها على الرئي�س للتوجيه ب�ش�أنها �أو �إحالتها
�إلى جلنة ال�ش�ؤون القانونية باملجل�س للنظر فـي مدى توافقها مع اخت�صا�صات
املجل�س.
 - 9تنظيم امللفات واملرا�سالت اخلا�صة باملجل�س ،وحفظها.
 - 10متابعة الإجراءات الإدارية واملالية املتعلقة باملجل�س و�ش�ؤون �أع�ضائه.
� - 11أي مهام �أخرى ذات �صلة باخت�صا�صاته يكلف بها من قبل الرئي�س.
الف�صــل الثالــث
نظــام العمــل فـي املجلــ�س
املــادة ( ) 6
يعقد املجل�س  -بدعوة من الوزير � -أول اجتماع له فـي جل�سة غري اعتيادية ,وذلك لأداء
ق�سم اليمني املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )14من القانون ،وانتخاب نائب الرئي�س ،وت�شكيل
جلان املجل�س الدائمة املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة.
املــادة ( ) 7
يعلن الرئي�س فتح باب الرت�شح ملن�صب نائب الرئي�س مــن بني الأع�ضــاء املنتخــبني وفــق
النموذج املعد لذلك من قبل الوزارة.
املــادة ( ) 8
ي�شكل الرئي�س جلنة النتخاب نائب الرئي�س برئا�سة الع�ضو الأكرب �سنا مــن �أهل امل�شــورة
والر�أي ،وع�ضو من اجلهات احلكومية املمثلة فـي املجل�س ،و�أمني ال�سر.
املــادة ( ) 9
يكون انتخاب نائب الرئي�س باالقرتاع ال�سري املبا�شر وفقا للآلية التي حتددها الوزارة،
وب�أغلبية �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين.
وفـي حالة عدم حتقق الأغلبية املطلوبة ،يقوم رئي�س جلنة االنتخاب ب�إجراء جولــة ثانيــة
بني احلا�صلني على املركزين الأول والثاين ،وتثبيت احلا�صل على الأكرث �أ�صواتــا نائــبا
للرئي�س ،وفـي حال ت�ساوي عدد الأ�صوات جترى القرعة بينهما.
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املــادة ( ) 10
تكون مدة انعقاد املجل�س �سنويا ( )10ع�شرة �أ�شهر فـي ال�سنة ،تبد�أ بانعقاد �أول اجتماع له
فـي جل�سة اعتيادية بدعوة من الرئي�س.
املــادة ( ) 11
يعق ــد املجل ــ�س جل�ســة اعتيادية مرة على الأقل كل �شهر ،ويجوز للرئي�س �أن يدعو املجل�س
�إلى جل�سة غري اعتيادية كلما ر�أى �ضرورة لذلك� ،أو بناء على طلب من ثلثي �أع�ضاء املجل�س،
وال ينظر املجل�س فـي هذه اجلل�سة �إال املو�ضوعات التي دعي للنظر فـيها.
املــادة ( ) 12
يجب على الرئي�س دعوة املجل�س �إلى جل�سة غيــر اعتياديــة فــور خلــو من�صب نائب الرئي�س
النتخ ــاب مــن يحــل حملــه ،وذلك وفقــا للإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة،
على �أن يخطر الوزير بذلك.
املــادة ( ) 13
تكون اجتماعات املجل�س �صحيحة بح�ضور الرئي�س �أو نائبه و�أغلبية �أع�ضائه ،ف�إذا مل يكتمل
الن�صاب القانوين ي�ؤجل االجتماع �إلى موعد �آخر يحدده الرئي�س.
املــادة ( ) 14
يكون الت�صويت علنيا فـي املو�ضوعات املعرو�ضة على املجل�س ،ما مل ير �أغلبية الأع�ضاء
احلا�ضرين �إجراء الت�صويت �سرا.
املــادة ( ) 15
يكون الت�صويت على املو�ضوعات املعرو�ضة على املجل�س ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين،
وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
املــادة ( ) 16
يحق لكل ع�ضو �إبداء حتفظه ب�ش�أن �أي مو�ضوع مطروح للت�صويت ،و�إثبات ذلك فـي حم�ضر
اجتماع املجل�س.
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املــادة ( ) 17
يجوز لكل ع�ضو ح�ضر االجتماع �أن يطلب عند امل�صادقة على حم�ضر االجتماع ال�سابق
�إجراء ما يراه من تعديل� ،شريطة موافقة �أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين ،على �أن يثبت ذلك
فـي حم�ضر االجتماع الذي �صدر فـيه ،ويعدل مبقت�ضاه املح�ضر ال�سابق ،وال يجوز �إجراء
�أي تعديل بعد امل�صادقة عليه ،ويوقع عليه �أمني ال�سر ويعتمده الرئي�س.
املــادة ( ) 18
يجوز لكل ع�ضو تقدمي اقرتاحاته املتعلقة باخت�صا�صات املجل�س كتابة خالل ( )3ثالثة
أ�ي ــام من تاري ــخ ت�سل ــم ج ــدول �أعــمال اجتم ــاع املجلــ�س ،وت�سلم �إلى �أمني ال�سر لعر�ضها
على الرئي�س قبل �إدراجها فـي جدول �أعمال االجتماع.
املــادة ( ) 19
يجوز للمجل�س بناء على طلب الرئي�س �أو �أحد الأع�ضاء قبل مناق�شة مو�ضوع ما �أو بعده
ت�أجيل البت فـيه �إلى اجتماع �آخر ال�ستيفاء بع�ض البيانات �أو بحثه من قبل اللجنة املخت�صة.
املــادة ( ) 20
يجوز للرئي�س ت�أجيل اجتماع املجل�س ملدة ال تزيد على �ساعة واحدة �إذا اقت�ضت ال�ضرورة
ذلك ،و�إذا ا�ستمر �سبب الت�أجيل �أكرث من �ساعة واحدة �أجله �إلى يوم �آخر يراه منا�سبا.
املــادة ( ) 21
يج ــب عل ــى املخت�ص ــني ف ــي اجلهـ ـ ــات املت�صل عمله ــا باجلوان ــب اخلدمي ـ ـ ــة �أو التنمويـ ــة
فـي املحافظة �أو غريهم من ذوي اخلربة والكفاءة مغادرة االجتماع فور االنتهاء من مناق�شة
املو�ضوعات التي متت اال�ستعانة بهم من �أجلها ،دون �أن يكون لهم �صوت معدود فـيما ينتهي
�إليه املجل�س فـي اجتماعاته.
املــادة ( ) 22
تعتب ــر تقاري ــر املجل ــ�س وحما�ضر اجتماعاته �سرية ال يجوز لغري املعنيني االطالع عليها،
�أو تداولها� ،أو ن�شرها ب�أي و�سيلة كانت �إال ب�إذن من الرئي�س.
املــادة ( ) 23
ال يجوز �إعادة عر�ض ما انتهى �إليه املجل�س فـي حما�ضر اجتماعاته �إال بعد مرور (� )6ستة
�أ�شهر من تاريخ عر�ضه ،ما مل يطلب الوزير �إعادة عر�ضه.
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املــادة ( ) 24
تكون �إجازة املجل�س ال�سنوية ملدة (� )2شهرين ،ي�صدر ب�ش�أنها قرار من الوزير وفقا لظروف
العمل.
الف�صــل الرابــع
ال�شــ�ؤون الإداريــة واملاليــة للمجلــ�س
املــادة ( ) 25
تدرج نفقات املجل�س  -مبا فـي ذلك مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س املنتخبني و�أهل امل�شورة والر�أي -
�ضمن ميزانية الوزارة.
املــادة ( ) 26
ت�صرف لأع�ضاء املجل�س املنتخبني و�أهل امل�شورة والر�أي ( )% 25خم�سة وع�شرون فـي املائة
من املكاف�أة املقررة فـي نهاية كل ( )3ثالثة �أ�شهر.
وفـي حالة غياب ع�ضو املجل�س عن �أحد االجتماعات بدون عذر مقبول تخ�صم ن�سبة ()%5
خم�سة فـي املائة من املكاف�أة املقررة فـي نهاية كل ( )3ثالثة �أ�شهر ،على �أن يتم �إرجاع املبلغ
املخ�صوم �إلى ميزانية الوزارة.
املــادة ( ) 27
مينح الأع�ضاء املنتخبون �أو �أهل امل�شورة والر�أي بدل �سفر فـي املهمــات الر�سمــية خــارج
�سلطنة عمان ،وي�صدر بتحديد قيمته و�آلية �صرفه قرار من الوزير ،بعد موافقة وزارة املالية.
الف�صــل اخلامــ�س
جلــان املجلــ�س الدائمــة وامل�ؤقتــة
املــادة ( ) 28
ي�شكل املجل�س (� )4أربع جلان دائمة من بني �أع�ضائه على النحو الآتي:
 - 1جلنة ال�ش�ؤون القانونية.
 - 2جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية.
 - 3جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئية.
 - 4جلنة تطوير وتنمية املحافظة.
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ويجب �أن ت�ضم كل جلنة رئي�سا ونائبا للرئي�س يختارهما الرئي�س من ذوي التخ�ص�ص
واخلربة فـي جمال عملها ،ويحل نائب رئي�س اللجنة حمل رئي�سها عند غيابه �أو وجود
مانع يحول دون ممار�سته اخت�صا�صاته ،على �أن يتم �إثبات هذا الت�شكيل فـي حم�ضر اجتماع
املجل�س ،ويختار الرئي�س مقررا لكل جلنة من بني موظفـي املحافظة.
املــادة ( ) 29
تتولى جلنة ال�ش�ؤون القانونية درا�سة و�إبداء الر�أي فـي املو�ضوعات املعرو�ضة عليها ،وب�صفة
خا�صة ما ي�أتي:
 - 1درا�سة التو�صيات و�إبداء املقرتحات فـي اللوائح والقرارات ذات ال�صلة باخت�صا�صات
املجل�س.
 - 2النظر فـي مدى توافق املوا�ضيع املحالة �إلى املجل�س مع اخت�صا�صاته قبل �إدراجها
فـي جدول �أعمال اجتماع املجل�س.
 - 3درا�سة اجلوانب القانونية فـي املوا�ضيع التي حتال من اللجان الأخرى.
 - 4درا�سة االقرتاحات وال�شكاوى املعرو�ضة عليها.
� - 5أي مهام �أخرى ذات �صلة باخت�صا�صاتها تكلف بها من قبل املجل�س �أو الرئي�س.
املــادة ( ) 30
تتولى جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية درا�سة و�إبداء الر�أي فـي املو�ضوعــات املعرو�ض ــة عليه ــا،
وب�صفة خا�صة ما ي�أتي:
� - 1إبداء املقرتحات ب�ش�أن اخلدمات االجتماعية فـي املحافظة.
 - 2درا�سة الربامج التوعوية والتثقيفـية.
 - 3اقرتاح الربامج الكفـيلة مب�ساعدة الفئات امل�ستحقة واملت�ضررة.
� - 4أي مهام �أخرى ذات �صلة باخت�صا�صاتها تكلف بها من قبل املجل�س �أو الرئي�س.
املــادة ( ) 31
تتولى جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئية درا�سة و�إبداء الــر�أي ف ــي املو�ضوع ــات املعرو�ضــة
عليها ،وب�صفة خا�صة ما ي�أتي:
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 - 1اقتـ ــراح ودرا�س ــة ال�ضوابط واال�شرتاطات املتعلقة بالأن�شط ــة املرتبطــة بال�صحــة
العامة والبيئة.
 - 2اقرتاح احللول للظواهر ال�سلبية امل�ؤثرة على ال�صحة العامة والبيئة.
� - 3أي مهام �أخرى ذات �صلة باخت�صا�صاتها تكلف بها من قبل املجل�س �أو الرئي�س.
املــادة ( ) 32
تتولى جلنة تطوير وتنمية املحافظة درا�سة و�إبداء الر�أي فـي املو�ضوعات املعرو�ضة عليها،
وب�صفة خا�صة ما ي�أتي:
 - 1درا�سة و�إبداء املقرتحات فـي اجلوانب املتعلقة بتطوير وتنمية واليات املحافظة.
� - 2إعداد الدرا�سة للمواقع املقرتحة للم�شاريع فـي واليات املحافظة.
 - 3تقدمي مقرتحات خلطط التنمية.
 - 4و�ضع اخلطط ملتابعة امل�شاريع التنموية.
� - 5أي مهام �أخرى ذات �صلة باخت�صا�صاتها تكلف بها من قبل املجل�س �أو الرئي�س.
املــادة ( ) 33
تعقد اجتماعات جلان املجل�س الدائمة بناء على دعوة من رئي�سها �أو نائبها �أو الرئي�س مرة واحدة
فـي ال�شهر على �أن ت�سبق اجتماع املجل�س مبا ال يقل عن (� )7سبعة �أيام ،وت�صدر تو�صياتها بناء
على �أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
املــادة ( ) 34
يجوز للمجل�س �أن ي�شكل من بني �أع�ضائه جلانا م�ؤقتة� ،شريطة �أال تتداخل اخت�صا�صاتها
مع اخت�صا�صات جلان املجل�س الدائمة املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ،ويحدد املجل�س
مدة عمل اللجنة امل�ؤقتة واخت�صا�صاتها.
املــادة ( ) 35
يجوز للجان املجل�س الدائمة وامل�ؤقتة بعد موافقة الرئي�س اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا
من املخت�صني فـي اجلهات املت�صل عملها باجلوانب اخلدمية �أو التنموية فـي املحافظة،
�أو غريهم من ذوي اخلربة والكفاءة دون �أن يكون لهم �صوت معدود فـيما تنتهي �إليه هذه
اللجان فـي اجتماعاتها.
املــادة ( ) 36
يجب على جلان املجل�س الدائمة وامل�ؤقتة �إحالة ما تنتهي �إليه فـي اجتماعاتها �إلى الرئي�س,
وذلك لعر�ضها على املجل�س.
-65-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1432

املــادة ( ) 37
يجب على جلان املجل�س الدائمة رفع تقرير �سنوي �إلى الرئي�س يت�ضمن �أعمالها وما انتهت
�إليه فـي املوا�ضيع املحالة �إليها ،وذلك لعر�ضه على املجل�س التخاذ ما يراه ب�ش�أنها.
الف�صـــل ال�ســاد�س
حقـوق الأع�ضـاء وواجباتهـم
املــادة ( ) 38
يحق لع�ضو املجل�س الآتي:
 - 1مناق�شة �أي مو�ضوع له عالقة باخت�صا�صات املجل�س.
 - 2طل ــب �أي معلوم ــات �أو بيان ــات تتعل ــق مبو�ض ــوع معــرو�ض على املجل�س �أو جلانه
من اجلهات احلكومية وغري احلكومية ،ويكون الطلب فـي هذه احلالة ب�شكل
ر�سمي من خالل املجل�س.
املــادة ( ) 39
يجوز لع�ضو املجل�س �إبداء ر�أيه فـي اجتماعات املجل�س وجلانه فـي حدود القانون و�أحكام
هذه الالئحة ،وال يجوز �أن يت�ضمن حديثه عبارات غري الئقة �أو م�سا�سا بامل�صلحة العامة.
املــادة ( ) 40
يلتزم ع�ضو املجل�س مبا ي�أتي:
 - 1ح�ضور اجتماعات املجل�س وجلانه فـي مواعيدها ،وفـي حالة تخلفه عن احل�ضور
يعر�ض �أمره على الرئي�س.
 - 2املحافظة على �سرية املعلومات التي يطلع عليها بحكم ع�ضويته.
 - 3مغادرة االجتماع عند عر�ض مو�ضوع يتعلق ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
مب�صلحة خا�صة به �أو بزوجه �أو ب�أحد �أقاربه حتى الدرجة الثالثة.
 - 4عدم �إثارة �أي مو�ضوع �أثناء االجتماعات يخرج عن اخت�صا�صات املجل�س وجلانه.
 - 5عدم ا�ستغالل ع�ضويته للح�صول على منفعة �شخ�صية.
 - 6عدم مناق�شة املو�ضوعات التي تدخل فـي اخت�صا�ص املجل�س �إال من خالل املجل�س
وجلانه ووفق الإجراءات املقررة فـي �أحكام هذه الالئحة.
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الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي و�ضمان جودة التعليم
قـــرار
رقـــم 2022/1
ب�شــ�أن حتديــد ر�ســوم مراجعــة طلبــات
م�ؤ�س�سات التعليم العايل املتعلقة ب�أن�شطـة �ضمان اجلـودة اخلارجية الدولية
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2021/9فـي �ش�أن الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
و�ضمان جودة التعليم،
و�إىل الالئحة املالية للهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي و�ضمـان جـودة التعليـم ال�صـادرة
بالقرار رقم ،2012/47
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي و�ضمان جودة التعليم،
و�إىل موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سوم مراجعة طلبات م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واخلا�صة املتعلقة ب�أن�شطة
�ضم ــان اجل ــودة اخلارجي ــة الدوليــة ،مببلغ وقدره ( )230مائتان وثالثــون ريــاال عمانيــا،
لكل طلب.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 28 :من رجــــــــــــــب 1443هـ
املوافـــــق 2 :من مـــــــــــــار�س ٢٠٢٢م

د .رحمـــة بنـت �إبـراهيــــم املحروقيـــــة
رئـي�س ـ ــة جملـ ـ ـ ــ�س �إدارة الهي ـئ ـ ــة العماني ـ ــة
لالعتماد الأكادميي و�ضمان جودة التعليم
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مكتب وزيـر الدولـة وحمافـظ م�سقـط
قــــرار
رقــم 2022/٦٧
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم ممار�ســة
ن�شـاط جمـع وتـداول اخلردة فــي حمافظـة م�سقـط
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020 /101ب�إ�صدار نظام املحافظات وال�ش�ؤون البلدية،
و�إل ــى الأمـ ــر املحل ــي رقـ ــم  ٢٠٠٩/١ب�شـ ـ�أن تنظي ــم ممار�سة ن�شـ ــاط جم ــع وت ـ ــداول اخل ـ ــردة
فـي حمافظة م�سقط،
و�إلى موافقة وزارة املالية،
وبناء على مـا تـقــت�ضيه امل�صلحة العـامـة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �شـ�أن تنظيم ممار�سة ن�شاط جمع وتداول اخلردة فـي حمافظة م�سقط ب�أحكام
الالئحة املرفقة.
املــادة الثانيــــة
ي�ستم ــر العمل بالرتاخي�ص ال�صادرة ملمار�سة ن�ش ــاط جمع وت ــداول اخلردة قبل العم ــل
ب�أحكـ ــام الالئحة املرفقة �إلى حني انتهاء مدتها ،ويتم جتديدها وفقا لأحكام هذه الالئحة.
املــادة الثالثــــة
يلغـ ــى الأمـ ــر املحل ــي رق ــم  ٢٠٠٩/١امل�شــار �إليه ،كما يلغى كل ما يخـالف الالئح ــة املرفق ــة،
�أو يتعـار�ض مـع �أحكامها.
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القـرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٢٩ :مـــن جمادى الآخرة 1443هـ
املوافـــــق ١ :مـــن فبرايـــــــــــــــــــر ٢٠٢٢م
�سعود بن هالل بن حمد البو�سعيدي
وزيــر الدولـة وحمـــافــظ م�ســقــــط
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الئحــة تنظيــــم ممار�ســــة
ن�شاط جمـع وتداول اخلـردة فـي حمافظـة م�سقــط
الف�صــل الأول
تعاريـــف
املــادة ( ) ١
فـي تطبي ــق أ�حـكـ ــام ه ــذه الالئـحـة يك ــون للكلمـ ــات والعبارات الآتـيــة املعن ــى املب ــني قري ــن
كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
املحافظــــــــــة:
حمافظة م�سقط.
اجلهة املعنية:
وزارة التجـ ــارة وال�صناع ـ ــة وترويج اال�ستثمار ،وزارة العمل� ،شرطة عمان ال�سلطانية،
هيئة البيئة ،هيئة الدفاع املدين والإ�سعاف.
اخلــــــــــــــردة:
�أي قـطـع ي�س ـ ـتـخـلــ�ص مـنـها مـادة احلــديــد �أو النحــا�س �أو غريها م ــن املـواد.
الن�شـــــــــــــاط:
ن�شاط جمع وتداول اخلردة.
الف�صـــل الثانــــي
�شــروط و�إجــراءات الرتخيــ�ص
املــادة ( ) ٢
يحظ ــر ممار�سـ ــة الن�ش ــاط �إال بع ــد احل�صــول على ترخيــ�ص وفقــا لأحكــام هــذه الالئح ــة،
ويجب ممار�سة الن�شاط فـي املخططات ال�صناعية فـي حمافظة م�سقط.
-69-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٢

املــادة ( ) ٣
ي�شرتط للح�صول على ترخي�ص مبمار�سة الن�شاط تقدمي طلب �إلى املحافظة على النموذج
املعد لهذا الغر�ض ،مرفق به امل�ستندات الآتية:
 - ١ن�سخة من عقد الإيجار� ،أو ملكية املوقع.
 - ٢ن�سخة �سارية املفعول لكل من (ال�سجل التجاري و�شهادة االنت�ساب لغرفة جتارة
و�صناعة عمان).
 - ٣ن�سخة من �شهادة عدم حمكومية.
 - ٤ن�سخة من ت�صميم الالفتة التجارية.
 - ٥احل�صول على موافقات اجلهات املعنية.
� - ٦إي�صال �سداد الر�سم املقرر.
املــادة ( ) ٤
يجب على املحافظة قبل البت فـي طلب ترخي�ص ممار�سة الن�شاط حتديد موعد للمعاينة
امليدانية للت�أكد من توفر جميع اال�شرتاطات ال�صحية والفنية املطلوبة.
املــادة ( ) ٥
تتولى املحافظة درا�سة طلب ترخي�ص ممار�سة الن�شاط ،والبت فيه خالل مدة ال تتجاوز
( )30ثالثني يوما من تاريخ ا�ستيفاء الطلب للم�ستندات والبيانات املطلوبة ،وفـي حال
رف�ض الطلب يجب �أن يكون قرار الرف�ض م�سببا.
املــادة ( ) ٦
يجوز لطالب ترخي�ص ممار�سة الن�شاط التظلم من رف�ض الطلب �إلى وزير الدولة
وحمافظ م�سقط خالل (� )60ستني يوما من تاريخ الرف�ض ،على �أن يكون البت فـي التظلم
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ،ويعد م�ضي هذه املدة دون الرد رف�ضا للتظلم.
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املــادة ( ) ٧
تكون مدة �سريان ترخي�ص ممار�سة الن�شاط �سنة واحدة ،ويجوز جتديـده مل ـ ــدة �أو مــدد
�أخرى مماثلة بال�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ،على �أن يقدم
طلب التجديد خالل ( )30ثالثني يوما على الأقل قبل انق�ضاء مدة �سريانه ،مع �سداد
الر�سم املقرر.
املــادة ( ) ٨
ت�ستوفـي املحافظة الر�سوم الآتية:
 )5( - 1خم�سة رياالت عمانية مقابل تقدمي طلب احل�صول على ترخي�ص ممار�سة
الن�شاط.
 )300( -2ثالثمائة ريال عماين مقابل �إ�صدار �أو جتديد ترخي�ص ممار�سة الن�شاط.
الف�صــل الثالــــث
التزامــــات املرخــ�ص لــــه
املــادة ( ) 9
يلـتزم املرخـ�ص لـه مبمار�سة الن�شاط بالآتـي:
� - 1إقامة من�ش�أة من املواد الثابتة تتوفر بها و�سائل التهوية والإ�ضاءة الكافية ،ويجب
تبطني �أر�ضية املوقع بخر�سانة �إ�سمنتية ب�سمك (�١٥ - ١٠سم) بحيث تكون مقاومة
حلركة املعدات وال�سيارات وال�شاحنات.
� - 2أن تكون م�ساحة املن�ش�أة متنا�سبة مع حجم الأعمال واحتياجات الن�شاط ،وال تقل
فـي جميع الأحوال عن(400م� )2أربعمائة مرت مربع.
 - 3مزاولة الن�شاط داخل حدود املن�ش�أة ،ويحظر عليه ا�ستغالل �أي جزء من املوقع
املخ�ص�ص لال�ستخدام ال�سكني.
 - 4ممار�سة الن�شاط املرخ�ص به فـي املخططات ال�صناعية املحددة فـي الرتخي�ص.
 - 5اتخــاذ التدابيــر الالزمـة ل�ضم ــان �سالمة العمال مع مراعاة ا�شرتاطات الأمن
وال�سالمة التي حتددها هيئة الدفاع املدين والإ�سعاف.
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 - 6و�ض ــع حاج ــز من م ــادة غ ــري قابل ـ ــة لال�شتع ــال ،وبارتف ـ ــاع ال يقــل عــن مرتيـ ــن،
داخل املبنى لف�صل مكان ا�ستقبال العمالء عن مكان التخزين.
� - 7إقام ــة مظـالت على م�ساحة ال تقل عن (300م )2ثالثمائــة مرت مربــع م ــن م ــواد
غري قابلة لال�شتعال فـي مواقع جتميع اخلردة ،ومكوناتها.
 - 8التخل ــ�ص من املخلفـ ــات ال�صلب ــة وال�سائل ــة غي ــر اخلطـرة فـي املواق ــع والأماكـ ــن
التي تخ�ص�صها اجلهة املعنية.
 - 9جتميع املخلفات الكيميائية � -إن وجدت  -فـي حاويات م�ستقلة حلني التخل�ص
منها فـي املواقع ،وبالو�سائل التي حتددها اجلهة املعنية.
� - 10أن تكون ال�سيارات العاملة فـي الن�شاط مرخ�صة من املحافظة.
 - 11تدوين البيانات اخلا�صة بالعاملني فـي املن�ش�أة ،وكذلك بيانات عمليات ال�شراء
�أو البيع للخردة ،وذلك فـي �سجل خم�ص�ص ،ووفقا لال�ستمارة املعتمدة من قبل
�شرطة عمان ال�سلطانية.
املــادة ( ) 10
ال يجوز للمرخ�ص له مبمار�سة الن�شاط التنازل عن الرتخي�ص �إلى الغري� ،أو ممار�سة
الن�شاط املرخ�ص به خارج نطاق الرتخي�ص.
املــادة ( ) 11
يحظر على املرخ�ص له مبمار�سة الن�شاط والعاملني لديه التجول فـي الأحياء ال�سكنية
بغر�ض جمع اخلردة� ،أو تداولها ب�أي و�سيلة كانت.
املــادة ( ) 12
يحظر جمع وتداول الأ�صناف املبينة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة �إال بعد
احل�صول على املوافقة الكتابية من مالك اخلردة ،حتدد فيه �أو�صاف و�أ�صناف وكميات
اخلردة ،على �أن تعتمد من �شرطة عمان ال�سلطانية.
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املــادة ( ) 13
يحظ ــر الت�ص ــرف فـي �أي خردة م�سروقة �أو جمهولة امل�صدر ،وعلى كل من يعلم باملخالفـة
�أن يبادر ب�إبالغ �شرطة عمان ال�سلطانية� ،أو املحافظة على الفور.
الف�صــــل الرابــــع
�إلغــــاء وانتهـــاء الرتخيـــ�ص
املــادة ( ) 14
يجوز للمحافظة �إلغاء الرتخي�ص فـي احلاالت الآتية:
� - 1صدور حكم ق�ضائي نهائي ب�إدانة مالك الن�شاط املرخ�ص به عن جرمية تتعلق
بالن�شاط.
 - 2تكرار خمالفة التنقل فـي الأحياء ال�سكنية بغر�ض جمع اخلردة �أو تداولها.
 - 3ثبوت قيام املرخ�ص له مبمار�سة الن�شاط ب�شراء �أو حيازة خردة م�سروقة.
 - 4ا�ستخدام الرتخي�ص مبمار�سة الن�شاط من قبل غري املرخ�ص له بذلك.
 - 5عـ ــدم قيام املرخ�ص لــه مبمار�سة الن�شاط بت�صحيح �أ�س ــباب املخالفة خـالل امل ــدة
املحددة لذلك.
املــادة ( ) 15
ينتهي الرتخي�ص مبمار�سة الن�شاط بانتهاء مدته دون جتديد� ،أو بناء على طلب املرخ�ص
له مبمار�سة الن�شاط� ،أو ب�إلغائه ،ويلتزم املرخ�ص له بعدم ممار�سة الن�شاط بعد انتهاء
الرتخي�ص ،كما يلتزم بدفع كافة الغرامات املالية املرتتبة عليه ،و�إزالة كل ما ي�ضر بالبيئة
م ــن مـ ــواد ،وفـي حال ــة امتناع ــه عن �إزالـة املخالف ــة تق ــوم املحافظــة بالإزالــة ع ــلى نفقتـ ــه
بعد �إنذاره.
الف�صـــل اخلامــــ�س
املخالفــات واجلـــزاءات الإداريــــة
املــادة ( ) 16
يف ــر�ض عل ــى ك ـ ــل من يرتكــب �أيـ ــا مـ ــن املخالفات الــواردة فـي امللحق رق ــم ( )2املرفــق بهذه
الالئحة اجلزاء الإداري الوارد قرينها.
وفـي حال تكرار املخالفة ت�ضاعف الغرامة الإدارية.
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ملحـــق رقـــم ()1
ب�شــــ�أن �أ�صنــــاف اخلـــــردة
� - 1أنابيب النفط والغاز.
 - ٢املعدات اخلا�صة با�ستخراج النفط.
 - ٣الكابالت الكهربائية الكبرية واملتنوعة.
 - ٤الكابالت اخلا�صة باالرت (الأملنيوم املتنوعة للأعمدة الكهربائية).
 - ٥كابالت الهواتــف.
 - ٦املحوالت الكهربائيـة.
 - ٧لوحات املركبـات القدمية واجلديدة.
 - ٨ال�شواخ�ص واللوائح املرورية املختلفة.
 - ٩اللوائح الإر�شادية الدالة على الوزارات واملباين وغريها.
 - ١٠الأظرف الفارغة للطلقـات.
� - ١١أغطية فتحات ال�صرف ال�صحـي.
 - 12الواقي احلـديدي للنوافذ.
 -13امل�سامري احلديدية التي ت�ستخدم لتثبيت �أعمدة كهرباء ال�ضغط العايل.
� - 14أ�سطوانات الغاز.
 -15ال�سياج بكافة �أنواعه.
 -16املقتنيات واملدافع والتحف الأثرية ب�أنواعها.
 - 17حاويات القمامة.
� - 18أعمدة الإنارة.
� -19أغـطيـة املحـاب�س ،وخطوط املجاري.
 - 20ملحقـات حنفيات احلـريق.
 - 21أ�نـابيب املـيـاه بجميع �أقطارها.
 - 22عـدادات امليـاه بجميع �أقطـارهـا.
 - 23عـدادات املياه التي تعمل بالبطاقات الإلكرتونية.
� - 24أجهزة قراءة البـطاقـات الإلكرتونـية.
� - 25أجهزة مراقبة ال�سدود.
 -26احلواجز احلديدية لل�شوارع العامة.
� - 27سواري الأعالم.
� - 28أي مواد �أخرى مماثلة.
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ملحـق رقـم ( ) 2
ب�شـ�أن املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
اجلــــزاء
املخالفـــة
الرقم
( )500خم�سمائة ريال عماين ،والوقف عن
 1ممار�سة الن�شاط بدون ترخي�ص
ممار�سة الن�شاط حلني ا�ستخراج الرتخي�ص
( )300ثالثمائة ريال عماين ،والوقف عن
 2ممار�سة الن�شاط برتخي�ص منته
ممار�سة الن�شاط حلني جتديد الرتخي�ص
( )50خم�سون رياال عمانيا مع �إلزام املخالف
�إجراء تعديالت
بت�صحيح �أ�سباب املخالفة خالل ( )30ثالثني
3
فـي املن�ش�أة بدون ترخي�ص
يوما من تاريخ حتريرها
( )50خم�سون رياال عمانيا مع �إلزام املخالف
ا�ستغالل موقع خم�ص�ص
بت�صحيح �أ�سباب املخالفة خالل ( )30ثالثني
4
لال�ستخدام ال�سكني ملمار�سة الن�شاط
يوما من تاريخ حتريرها
 5مزاولة الن�شاط خارج حدود املن�ش�أة

( )50خم�سون رياال عمانيا مع �إلزام
املخالف بت�صحيح �أ�سباب املخالفة خالل
( )10ع�شرة �أيام من تاريخ حتريرها

عدم اتخاذ التدابري الالزمة ل�ضمان
( )50خم�سون رياال عمانيا مع �إلزام املخالف
�سالمة العمال وا�شرتاطات الأمن
بت�صحيح �أ�سباب املخالفة خالل ( )10ع�شرة
6
وال�سالمة التي حتددها هيئة الدفاع
�أيام من تاريخ حتريرها
املدين والإ�سعاف
عدم التخل�ص من املخلفات ال�صلبة ( )50خم�سون رياال عمانيا مع �إلزام املخالف
 7وال�سائلة غري اخلطرة فـي املواقع بت�صحيح �أ�سباب املخالفة خالل (� )7سبعة
�أيام من تاريخ حتريرها
التي تخ�ص�صها املحافظة
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تابع :ملحـق رقـم (  ) 2ب�شـ�أن املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
اجلــــزاء
املخالفـــة
الرقم
عدم جتميع املخلفات الكيميائية
التخل�ص ( )300ثالثمائة ريال عماين مع �إلزام
 8فـي حاويات م�ستقلة حلني
املخالف بت�صحيح �أ�سباب املخالفة خالل
منها فـي املواقع بالو�سائل التي
(� )7سبعة �أيام من تاريخ حتريرها
حتددها اجلهة املعنية
( )50خم�سون رياال عمانيا مع �إلزام
 9ا�ستخدام ال�سيارات العاملة فـي
املحافظة املخالف بت�صحيح �أ�سباب املخالفة خالل
الن�شاط دون ترخي�ص من
(� )7سبعة �أيام من تاريخ حتريرها
عدم تدوين البيانات واملعلومات
اخلا�صة بالأ�شخا�ص الذين
اخلردة ( )50خم�سون رياال عمانيا مع �إلزام املخالف
ميار�سون بيع و�شراء
لذلك ،ووفقا بت�صحيح �أ�سباب املخالفة خالل (� )7سبعة
10
خم�ص�ص
�سجل
ـي
ف
�أيام من تاريخ حتريرها
لال�ستمارة املعتمدة من �شرطة عمان
ال�سلطانية
11
12
13
14

15

التنازل عن الرتخي�ص �إلى الغري
�أو ا�ستغالله فـي موقـع �آخر

( )50خم�سون رياال عمانيا مع �إلزام
املخالف بالتوقف عن ممار�سة الن�شاط

جتوال عمال املرخ�ص له فـي الأحياء
ال�سكنية جلمع وتداول اخلردة
مزاولة غري العمانيني لن�شاط
( )100مائة ريال عماين
جمع وتداول اخلردة
مزاولة ن�شاط جمع وتداول اخلردة
( )100مائة ريال عماين
دون احل�صول على �شهادة عدم
حمكومية
جمع وتداول �أ�صناف اخلردة املبينة
( )500خم�سمائة ريال عماين مع �إلزام
فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه
الالئحة دون احل�صول على موافقة املخالف بالتوقف عن ممار�سة الن�شاط
كتابية من اجلهة املالكة لها
( )500خم�سمائة ريال عماين
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�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة
�إعـــالنــــات جتاريـــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٢

وزارة العمــــل
�إعـــــــــالن
ب�ش�أن طلب ت�سجيل نقابة عمالية
تعلن وزارة العم ــل ا�ستن ــادا إ�لـى القرار الوزاري رقم  2018/500ب�شـ�أن نظام ت�شكيل وت�سجيل
وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان �أن ع ــمال
�شركة (كنتز �أوفر�سيز) تقدم ــوا �إلى املديرية العامة للرعاية العماليــة بالــوزارة بطلـب
ت�سجيـل نقابــة عماليـة ،ولكــل مت�ضــرر احلـق ف ــي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب ,على �أن
يكــون اعرتا�ضـه م�سببـا و�أن يتقـدم به �إلى جلنة بحـث االعرتا�ض ــات امل�شكلـ ــة بال ــوزارة له ــذا
الغ ــر�ض ,وذلك خ ــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفق ــا لأحكــام
قانـون (نظـام) العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148744 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سالل معدنية� ،أجرا�س للحيوانات ،حلقات م�شقوقة من معادن غري نفي�سة للمفاتيح،
�صناديق من معادن غري نفي�سة ،م�شابك معدنية للمالب�س� ،أجرا�س �أبواب معدنية غري
كهربائية ،مفاتيح معدنية ،حلقات للمفاتيح�/سال�سل للمفاتيح (معدنية) ،معادن غري
نفي�سة وكل خليط منها ،مواد بناء معدنية ،مبان متنقلة معدنية ،مواد معدنية خلطوط
ال�سكك احلديدية ،حبال و�أ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة ،م�صنوعات
حدادة ،خردوات معدنية �صغرية ،موا�سري و�أنابيب معدنية ،خزائن حفظ الوثائق والأ�شياء
الثمينة ،منتجات م�صنوعة من معادن غري نفي�سة غري واردة فـي فئات �أخرى ،خامات
معادن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ،جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23:
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148746 :
فـي الفئة  8من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أدوات �سن (�شحذ) ،عدد تدار باليد للحدائق ،مقلمات للأظافر كهربائية �أو غري كهربائية،
عدد يدوية تدار باليد ،عدد للنق�ش ،عدد يدوية ،قطاعات� ،أدوات للمائدة �،سكاكني و�شوك
ومالعق� ،سكاكني ،عدد و�أدوات يدوية (تدار باليد)� ،أدوات قطع (ال�شوك وال�سكاكني
واملالعق)� ،أ�سلحة بي�ضاء� ،أدوات حالقة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز .جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148747 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زجاجات ر�ضاعة� ،أجهزة و�أدوات جراحية وطبية وطب �أ�سنان وبيطرية� ،أطراف وعيون
و�أ�سنان ا�صطناعية� ،أدوات جتبري ،مواد خياطة �أو درز اجلروح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز  ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148749 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكنات ل�صنع القهوة� ،أباريق ترويق للقهوة� ،أجهزة ومعدات طهو ،مراوح كهربائية
لال�ستخدام ال�شخ�صي ،قوارير املاء ال�ساخن� ،أرقام م�ضيئة للمنازل ،م�صابيح كهربائية،
ب�صيالت م�صابيح ،م�صباح لتجفيف طالء الأظافر� ،أجهزة و�آالت تربيد� ،سخانات ماء،
�أقبية نبيذ كهربائية ،م�سخن للك�ؤو�س يعمل عرب منفذ  ،USBمدفئ لليدين يعمل عرب
منفذ  ،USBم�صابيح ال�سالمة ،جمففات �شعر� ،أجهزة ومتديدات �صحية� ،أجهزة مطهرة،
م�شعات حرارية ،قداحات (والعات)� ،أدوات �إلكرتونية منزلية �صغرية� ،أجهزة للإنارة
والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد والتجفيف والتهوية و�إمداد املياه والأغرا�ض
ال�صحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148751 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فر�شات هوائية ،حـ�صـر لتغيري حفاظات الأطفال� ،ستائر من اخليزران ،فرا�ش نوم� ،صناديق
من اخل�شب �أو البال�ستيك ،فر�شات للتخييم ،م�شابك بال�ستيكية للأكيا�س املختومة،
زخارف من البال�ستيك للمواد الغذائية� ،أثاث ،لوازم غري معدنية للأثاث� ،صواري �أعالم،
غري معدنية حممولة باليد� ،أ�ساور غري معدنية لتحديد الهوية ،لوحات لتعليق املفاتيح،
�صناديق بريد غري معدنية وغري مبنية بالطوب �أو احلجارة ،مرايا� ،إطارات �صور  ،و�سائد،
الأثاث واملرايا و�إطارات ال�صور ،املنتجات (غري الواردة فـي فئات �أخرى) امل�صنوعة من
اخل�شب �أو الفلني �أو الق�صب �أو اخليزران �أو ال�صف�صاف �أو ال�سندان �أو العظام �أو العاج �أو
عظم فك احلوت �أو ال�صدف �أو الكهرمان �أو املحار �أو املر�شوم واملواد البديلة لكل هذه املواد
�أو من املواد البال�ستيكية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز  ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148754 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أواين مطبخ� ،أوان زجاجية� ،أواين طهو ،خزفيات للأغرا�ض املنزلية� ،أم�شاط� ،أقداح� ،أطقم
�شاي� ،أواين تواليت ،فرا�شي �أ�سنان� ،أدوات جتميل� ،أقفا�ص للحيوانات املنزلية ،فرا�شي،
حتف فنية من اخلزف ال�صيني �أو الفخار� ،أو الزجاج� ،أدوات و�أواين و�أوعية لال�ستعمال
املنزيل وللمطبخ� ،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)� ،أوان زجاجية و�أواين خزف �صيني و�أوان خزفية غري واردة فـي فئات
�أخرى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز  ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148755 :
فـي الفئة  24من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
من�سوجات ،مالب�س للنوم ،مطرزات من الن�سيج تعلق على اجلدران� ،أغطية �سائبة للأثاث،
�ستائر من الن�سيج �أو البال�ستيك ،رايات� ،أقم�شة من ن�سيج غري حمبوك ،لباد  ،املن�سوجات
ومنتجات الن�سيج غري الواردة فـي فئات �أخرى� ،أغطية الفرا�ش واملوائد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز  ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148756 :
فـي الفئة  26من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حا�شيات للمالب�س ،م�شابك مالب�س� ،شعر م�ستعار ،زهور ا�صطناعية ،رقع ال�صقة حراريا
لإ�صالح مواد الن�سيج� ،أحرف �أو �أرقام لو�سم الكتان ،و�سادات قطنية كتفية للمالب�س� ،إبر،
�إك�س�سوارات �شعر ،املخرمات واملطرزات والأ�شرطة واجلدائل ،الأزرار والكالبات والعراوي
والدبابي�س والإبر والزهور اال�صطناعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148757 :
فـي الفئة  27من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سجاد ،مما�سح �أرجل للمداخل� ،أغطية �أر�ضيات ،ح�صر اليوغا ،ورق جدران من الن�سيج،
ال�سجاد والب�سط واحل�صر ومفار�ش احل�صري وم�شمع فر�ش الأر�ضيات ومواد �أخرى
لتغطية الأر�ضيات القائمة ومطرزات تعلق على اجلدران (من مواد غري ن�سيجية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148758 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�شجار ،مواد غذائية للحيوانات ،رمل معطر للحيوانات الأليفة ،فرا�ش للحيوانات ،بقول
طازجة ،ق�شور جوز الهند ،زهور جمففة للتزيني ،مك�سرات ،غري معاجلة ،فول �سوداين
طازج ،خ�ضراوات طازجة ،خمرية لال�ستهالك احليواين ،طعام للحيوانات الأليفة ،الغالل
واملنتجات الزراعية ،ومنتجات الب�ساتني والغابات غري الواردة فـي فئات �أخرى ،احليوانات
احلية ،الفواكه واخل�ضراوات الطازجة ،البذور والنباتات والزهور الطبيعية ،املواد الغذائية
اخلا�صة باحليوانات ،ال�شعري املنبت (امللت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان

-85-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1432

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148759 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النقل ،خدمات احلجز ،خدمات وكاالت ال�سفر ،تغليف ال�سلع ،ت�أجري القوارب،
التو�صيل عرب الربيد وخدمات الربيد ال�سريع ،تنظيم الرحالت ،النقـل وتغليف وتخزين
ال�سـلع وتنظيم الرحالت وال�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148766 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل� ،صابون ،م�ستح�ضرات تنظيف ،م�ستح�ضرات لل�صقل ،مواد �سحج،
عطور ،منظفات للأ�سنان ،م�ستح�ضرات جتميل للحيوانات الأليفة ،م�ستح�ضرات لتعطري
اجلو ،بخور  ،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 :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148767 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سالل معدنية� ،أجرا�س للحيوانات ،حلقات م�شقوقة من معادن غري نفي�سة للمفاتيح،
�صناديق من معادن غري نفي�سة ،م�شابك معدنية للمالب�س� ،أجرا�س �أبواب معدنية غري
كهربائية ،مفاتيح معدنية ،حلقات للمفاتيح�/سال�سل للمفاتيح (معدنية) ،معادن غري
نفي�سة وكل خليط منها ،مواد بناء معدنية ،مباين متنقلة معدنية ،مواد معدنية خلطوط
ال�سكك احلديدية ،حبال و�أ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة ،م�صنوعات
حدادة ،خردوات معدنية �صغرية ،موا�سري و�أنابيب معدنية ،خزائن حفظ الوثائق والأ�شياء
الثمينة ،منتجات م�صنوعة من معادن غري نفي�سة غري واردة فـي فئات �أخرى ،خامات
معادن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148768 :
فـي الفئة  8من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أدوات �سن (�شحذ) ،عدد تدار باليد للحدائق ،مقلمات للأظافر كهربائية �أو غري كهربائية،
عدد يدوية تدار باليد ،عدد للنق�ش ،عدد يدوية ،قطاعات� ،أدوات للمائدة �،سكاكني و�شوك
ومالعق� ،سكاكني ،عدد و�أدوات يدوية (تدار باليد)� ،أدوات قطع (ال�شوك وال�سكاكني
واملالعق)� ،أ�سلحة بي�ضاء� ،أدوات حالقة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148769 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زجاجات ر�ضاعة� ،أجهزة و�أدوات جراحية وطبية وطب �أ�سنان وبيطرية� ،أطراف وعيون
و�أ�سنان ا�صطناعية� ،أدوات جتبري ،مواد خياطة �أو درز اجلروح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان

-88-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1432

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148770 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكنات ل�صنع القهوة� ،أباريق ترويق للقهوة� ،أجهزة ومعدات طهو ،مراوح كهربائية
لال�ستخدام ال�شخ�صي ،قوارير املاء ال�ساخن� ،أرقام م�ضيئة للمنازل ،م�صابيح كهربائية،
ب�صيالت م�صابيح ،م�صباح لتجفيف طالء الأظافر� ،أجهزة و�آالت تربيد� ،سخانات ماء،
�أقبية نبيذ كهربائية ،م�سخن للك�ؤو�س يعمل عرب منفذ  ،USBمدفئ لليدين يعمل عرب
منفذ  ،USBم�صابيح ال�سالمة ،جمففات �شعر� ،أجهزة ومتديدات �صحية� ،أجهزة مطهرة،
م�شعات حرارية ،قداحات (والعات)� ،أدوات �إلكرتونية منزلية �صغرية� ،أجهزة للإنارة
والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد والتجفيف والتهوية و�إمداد املياه والأغرا�ض
ال�صحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148772 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فر�شات هوائية ،حـ�صـر لتغيري حفاظات الأطفال� ،ستائر من اخليزران ،فرا�ش نوم� ،صناديق
من اخل�شب �أو البال�ستيك ،فر�شات للتخييم ،م�شابك بال�ستيكية للأكيا�س املختومة،
زخارف من البال�ستيك للمواد الغذائية� ،أثاث ،لوازم غري معدنية للأثاث� ،صواري �أعالم،
غري معدنية حممولة باليد� ،أ�ساور غري معدنية لتحديد الهوية ،لوحات لتعليق املفاتيح،
�صناديق بريد غري معدنية وغري مبنية بالطوب �أو احلجارة ،مرايا� ،إطارات �صور  ،و�سائد
الأثاث واملرايا واطارات ال�صور ،املنتجات (غري الواردة فـي فئات �أخرى) امل�صنوعة من
اخل�شب �أو الفلني �أو الق�صب �أو اخليزران �أو ال�صف�صاف �أو ال�سندان �أو العظام �أو العاج �أو
عظم فك احلوت �أو ال�صدف �أو الكهرمان �أو املحار �أو املر�شوم واملواد البديلة لكل هذه املواد
�أو من املواد البال�ستيكية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز .جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148774 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أواين مطبخ� ،أواين زجاجية� ،أواين طهو ،خزفيات للأغرا�ض املنزلية� ،أم�شاط� ،أقداح� ،أطقم
�شاي� ،أواين تواليت ،فرا�شي �أ�سنان� ،أدوات جتميل� ،أقفا�ص للحيوانات املنزلية ،فرا�شي،
حتف فنية من اخلزف ال�صيني �أو الفخار� ،أو الزجاج� ،أدوات و�أواين و�أوعية لال�ستعمال
املنزيل وللمطبخ� ،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 خزفية غري واردة فـي
فئات �أخرى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148778 :
فـي الفئة  24من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
من�سوجات ،مالب�س للنوم ،مطرزات من الن�سيج تعلق على اجلدران� ،أغطية �سائبة للأثاث،
�ستائر من الن�سيج �أو البال�ستيك ،رايات� ،أقم�شة من ن�سيج غري حمبوك ،لباد  ،املن�سوجات
ومنتجات الن�سيج غري الواردة فـي فئات �أخرى� ،أغطية الفرا�ش واملوائد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148783 :
فـي الفئة  26من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حا�شيات للمالب�س ،م�شابك مالب�س� ،شعر م�ستعار ،زهور �إ�صطناعية ،رقع ال�صقة حراريا
لإ�صالح مواد الن�سيج� ،أحرف �أو �أرقام لو�سم الكتان ،و�سادات قطنية كتفية للمالب�س� ،إبر،
�إك�س�سوارات �شعر  ،املخرمات واملطرزات والأ�شرطة واجلدائل  ،الأزرار والكالبات والعراوي
والدبابي�س والإبر والزهور اال�صطناعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148789 :
فـي الفئة  27من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سجاد ،مما�سح �أرجل للمداخل� ،أغطية �أر�ضيات ،ح�صر اليوغا ،ورق جدران من الن�سيج
ال�سجاد والب�سط واحل�صر ومفار�ش احل�صري وم�شمع فر�ش الأر�ضيات ومواد �أخرى
لتغطية الأر�ضيات القائمة ومطرزات تعلق على اجلدران (من مواد غري ن�سيجية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148790 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�شجار ،مواد غذائية للحيوانات ،رمل معطر للحيوانات الأليفة ،فرا�ش للحيوانات ،بقول
طازجة ،ق�شور جوز الهند ،زهور جمففة للتزيني ،مك�سرات ،غري معاجلة ،فول �سوداين
طازج ،خ�ضراوات طازجة ،خمرية لال�ستهالك احليواين ،طعام للحيوانات الأليفة ،الغالل
واملنتجات الزراعية ،ومنتجات الب�ساتني والغابات غري الواردة فـي فئات �أخرى ،احليوانات
احلية ،الفواكه واخل�ضراوات الطازجة ،البذور والنباتات والزهور الطبيعية ،املواد الغذائية
اخلا�صة باحليوانات ،ال�شعري املنبت (امللت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148816 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النقل ،خدمات احلجز ،خدمات وكاالت ال�سفر ،تغليف ال�سلع ،ت�أجري القوارب،
التو�صيل عرب الربيد وخدمات الربيد ال�سريع ،تنظيم الرحالت ،النقـل وتغليف وتخزين
ال�سـلع وتنظيم الرحالت وال�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/٢٦ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148817 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل� ،صابون ،م�ستح�ضرات تنظيف ،م�ستح�ضرات لل�صقل ،مواد �سحج،
عطور ،منظفات للأ�سنان ،م�ستح�ضرات جتميل للحيوانات الأليفة ،م�ستح�ضرات لتعطري
اجلو ،بخور  ،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 :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/٢٦ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148818 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سالل معدنية� ،أجرا�س للحيوانات ،حلقات م�شقوقة من معادن غري نفي�سة للمفاتيح،
�صناديق من معادن غري نفي�سة ،م�شابك معدنية للمالب�س� ،أجرا�س �أبواب معدنية غري
كهربائية ،مفاتيح معدنية ،حلقات للمفاتيح�/سال�سل للمفاتيح (معدنية) ،معادن غري
نفي�سة وكل خليط منها ،مواد بناء معدنية ،مباين متنقلة معدنية ،مواد معدنية خلطوط
ال�سكك احلديدية ،حبال و�أ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة ،م�صنوعات
حدادة ،خردوات معدنية �صغرية ،موا�سري و�أنابيب معدنية ،خزائن حفظ الوثائق والأ�شياء
الثمينة ،منتجات م�صنوعة من معادن غري نفي�سة غري واردة فـي فئات �أخرى ،خامات
معادن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/٢٦ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148820 :
فـي الفئة  8من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أدوات �سن (�شحذ) ،عدد تدار باليد للحدائق ،مقلمات للأظافر كهربائية �أو غري كهربائية،
عدد يدوية تدار باليد ،عدد للنق�ش ،عدد يدوية ,قطاعات� ،أدوات للمائدة �،سكاكني و�شوك
ومالعق� ،سكاكني ،عدد و�أدوات يدوية (تدار باليد)� ،أدوات قطع (ال�شوك وال�سكاكني
واملالعق)� ،أ�سلحة بي�ضاء� ،أدوات حالقة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ،جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/٢٦ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148821 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زجاجات ر�ضاعة� ،أجهزة و�أدوات جراحية وطبية وطب �أ�سنان وبيطرية� ،أطراف وعيون
و�أ�سنان ا�صطناعية� ،أدوات جتبري ،مواد خياطة �أو درز اجلروح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ،جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148822 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكنات ل�صنع القهوة� ،أباريق ترويق للقهوة� ،أجهزة ومعدات طهو ،مراوح كهربائية
لال�ستخدام ال�شخ�صي ،قوارير املاء ال�ساخن� ،أرقام م�ضيئة للمنازل ،م�صابيح كهربائية،
ب�صيالت م�صابيح ،م�صباح لتجفيف طالء الأظافر� ،أجهزة و�آالت تربيد� ،سخانات ماء،
�أقبية نبيذ كهربائية ،م�سخن للك�ؤو�س يعمل عرب منفذ  ،USBمدفئ لليدين يعمل عرب
منفذ  ،USBم�صابيح ال�سالمة ،جمففات �شعر� ،أجهزة ومتديدات �صحية� ،أجهزة مطهرة،
م�شعات حرارية ،قداحات (والعات)� ،أدوات �إلكرتونية منزلية �صغرية � ،أجهزة للإنارة
والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد والتجفيف والتهوية و�إمداد املياه والأغرا�ض
ال�صحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148823 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ساعات منبهة� ،أو�سمة من معادن نفي�سة� ،صناديق من معادن نفي�سة� ،أ�ساور� ،أقراط،
جموهرات ،دبابي�س زينة ،حلي للأحذية ،م�شابك ربطات العنق ،قالئد� ،ساعات اجليب
واليد ،حلقات جمز�أة من معادن نفي�سة للمفاتيح ،حلقات للمفاتيح� ،سال�سل للمفاتيح،
حلقات للمفاتيح ،جموهرات� ،صناديق للمجوهرات ،دبابي�س  ،املعادن النفي�سة وكل خليط
منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفي�سة �أو مطلية بها ،غري الواردة فـي فئات �أخرى،
املجوهرات والأحجار الكرمية� ،أدوات قيا�س الوقت و�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148825 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ؤ�شرات للكتب ،مطبوعات ،لوحات ل�صف حروف الطباعة ،مواد ر�سم ،مفار�ش مكاتب،
حامالت للم�ستندات ،الو�سم ،لوازم مدر�سية ،ورق كتابة ،مناديل من الورق للموائد ،ورق،
�أقالم ر�صا�ص� ،صور ،م�ساند لأقالم احلرب و�أقالم الر�صا�ص ،حرب ،مواد تدري�س  ،الورق
والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة فـي فئات �أخرى  ،املطبوعات
مواد جتليد الكتب ،ال�ص ــور الفوتوغرافي ــة ،القرطا�سيـ ــة ،مــواد 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 :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148826 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حقائب ،حقائب للريا�ضة� ،صناديق جلدية �أو من �ألواح جلدية ،حمافظ للبطاقات ،جزادين
م�شبكة من �سال�سل ،مالب�س للحيوانات الأليفة ،حقائب يد� ،أكيا�س م�شبكة للت�سوق ،حقائب
�سفرية ،مظالت ،ع�صي خيزران� ،سلع جلدية غري م�شغولة �أو �شبه م�شغولة وبخا�صة
جزادين جلدية و�أقم�شة جلدية وحقائب جلدية وحمافظ نقود جلدية وجزادين نقود
جلدية وحمافظ جلدية� ،أجهزة للحيوانات الأليفة  ،اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة
املقلدة واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد غري الواردة فـي فئات �أخرى ،جلود احليوانات
اخلام �أو املدبوغة ،ال�صناديق واحلقائب ال�سفرية ،املظالت وال�شما�سي والع�صي ،ال�سياط
و�أطقم احليوانات وال�سروج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148828 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فر�شات هوائية ،ح�صر لتغيري حفاظات الأطفال� ،ستائر من اخليزران ،فرا�ش نوم� ،صناديق
من اخل�شب �أو البال�ستيك ،فر�شات للتخييم ،م�شابك بال�ستيكية للأكيا�س املختومة،
زخارف من البال�ستيك للمواد الغذائية� ،أثاث ،لوازم غري معدنية للأثاث� ،صواري �أعالم،
غري معدنية حممولة باليد� ،أ�ساور غري معدنية لتحديد الهوية ،لوحات لتعليق املفاتيح،
�صناديق بريد غري معدنية وغري مبنية بالطوب �أو احلجارة ،مرايا� ،إطارات �صور  ،و�سائد
الأثاث واملرايا واطارات ال�صور ،املنتجات (غري الواردة فـي فئات �أخرى) امل�صنوعة من
اخل�شب �أو الفلني �أو الق�صب �أو اخليزران �أو ال�صف�صاف �أو ال�سندان �أو العظام �أو العاج �أو
عظم فك احلوت �أو ال�صدف �أو الكهرمان �أو املحار �أو املر�شوم واملواد البديلة لكل هذه املواد
�أو من املواد البال�ستيكية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148830 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أواين مطبخ� ،أواين زجاجية� ،أواين طهو ،خزفيات للأغرا�ض املنزلية� ،أم�شاط� ،أقداح� ،أطقم
�شاي� ،أواين تواليت ،فرا�شي �أ�سنان� ،أدوات جتميل� ،أقفا�ص للحيوانات املنزلية ،فرا�شي،
حتف فنية من اخلزف ال�صيني �أو الفخار� ،أو الزجاج � ،أدوات و�أواين و�أوعية لال�ستعمال
املنزيل وللمطبخ� ،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 خزفية غري واردة فـي
فئات �أخرى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148831 :
فـي الفئة  24من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
من�سوجات ،مالب�س للنوم ،مطرزات من الن�سيج تعلق على اجلدران� ،أغطية �سائبة للأثاث،
�ستائر من الن�سيج �أو البال�ستيك ،رايات� ،أقم�شة من ن�سيج غري حمبوك ،لباد  ،املن�سوجات
ومنتجات الن�سيج غري الواردة فـي فئات �أخرى� ،أغطية الفرا�ش واملوائد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148832 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املالب�س وبخا�صة قم�صان ،قم�صان ن�صف كم ،جاكيتات� ،سرتات� ،سرتات ف�ضفا�ضة،
�صدارات� ،شورتات� ،سراويل ،بذالت �ضيقة ،مراييل قما�شية ،قم�صان �صوفية ،كنزات
�صوفية ،جوارب� ،أغطية للر�أ�س وبخا�صة ،قبعات ،قلن�سوات ،قبعات �صوفية ،قبعات ذات
حافة �شم�سية� ،أحذية لل�شاطئ� ،أحزمة ،قبعات �،أغطية للر�أ�س ،مناديل خمرمة ،مناديل
للرقبة ،قفازات ،مالب�س ،م�شدات� ،أحذية  ،املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148833 :
فـي الفئة  26من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حا�شيات للمالب�س ،م�شابك مالب�س� ،شعر م�ستعار ،زهور ا�صطناعية ،رقع ال�صقة حراريا
لإ�صالح مواد الن�سيج� ،أحرف �أو �أرقام لو�سم الكتان ،و�سادات قطنية كتفية للمالب�س� ،إبر،
�إك�س�سوارات �شعر ،املخرمات واملطرزات والأ�شرطة واجلدائل ،الأزرار والكالبات والعراوي
والدبابي�س والإبر والزهور اال�صطناعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148834 :
فـي الفئة  27من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سجاد ،مما�سح �أرجل للمداخل� ،أغطية �أر�ضيات ،ح�صر اليوغا ،ورق جدران من الن�سيج
ال�سجاد والب�سط واحل�صر ومفار�ش احل�صري وم�شمع فر�ش الأر�ضيات ومواد �أخرى
لتغطية الأر�ضيات القائمة ومطرزات تعلق على اجلدران (من مواد غري ن�سيجية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148836 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللعب  ،الألعاب� ،ألعاب لوحية ،كرات للعب� ،أجهزة بناء الأج�سام� ،أدوات رماية� ،آالت متارين
بدنية� ،صفارات ،برك �سباحة قابلة للنفخ� ،ألعاب �سيارات �سباق بال�ستيكية ،زالجات جليد،
زينة ل�شجر عيد امليالد ماعدا مواد الإ�ضاءة واحللويات ،عدة �صيد ال�سمك ،ع�صي دوارة،
�ستائر متويه �،أدوات ريا�ضية ،بطاقات خد�ش للعب �ألعاب اليان�صيب ،كرات ،معدات اللياقة،
زينة ل�شجر عيد امليالد ،اللعب و�أدوات اللعب� ،أدوات الريا�ضة اجلمنازية والأدوات الريا�ضية
غري الواردة فـي فئات �أخرى ،زينة ل�شجرة عيد امليالد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148837 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم ،خال�صات �أع�شاب للطعام ،خال�صات طحالب للطعام� ،سمك غري حي ،فواكه معب�أة،
فواكه معلبة ،فواكه حمفوظة ،خ�ضراوات حمفوظة ،بي�ض ،حليب ال�صويا (بديل احلليب)،
حليب ،دهون �صاحلة للأكل� ،سلطات خ�ضراوات ،جيالتني (هالم) ،مك�سرات حم�ضرة،
فطر جمفف �صالح للأكل ،لنب رائب (زبادي) ،فواكه وخ�ضراوات ،اللحوم والأ�سماك وحلوم
الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضراوات حمفوظة وجمففة ومطهوة ،هالم
(جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب ،الزيوت
والدهون ال�صاحلة للأكل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148838 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة� ،شاي ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي� ،سكاكر ،ع�سل النحل ،فطائر ،ن�شا للطعام ،معكرونة
رفيعة (نودلز) ،وجبات خفيفة �أ�سا�سها احلبوب ،دقيق �صويا ،ملح طعام ،ثلج طبيعي �أو
�صناعي ،ب�سكويت ،علكة م�ضغ ،كعك ،رقائق ،منتجات حبوب ،رقائق ذرة ،توابل �سلطة،
خال�صات للمواد الغذائية ،عدا اخلال�صات الإيثريية والزيوت العطرية ،غلوتني حم�ضر
على �شكل مواد غذائية ،م�ستح�ضرات لتكثيف قوام الكرمية املخفوقة� ،ألواح احلبوب عالية
ن�سبة الربوتني ،مقرم�شات  ،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 :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148840 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�شجار ،مواد غذائية للحيوانات ،رمل معطر للحيوانات الأليفة ،فرا�ش للحيوانات ،بقول
طازجة ،ق�شور جوز الهند ،زهور جمففة للتزيني ،مك�سرات ،غري معاجلة ،فول �سوداين
طازج ،خ�ضراوات طازجة ،خمرية لال�ستهالك احليواين ،طعام للحيوانات الأليفة ،
الغالل واملنتجات الزراعية ،ومنتجات الب�ساتني والغابات غري الواردة فـي فئات �أخرى،
احليوانات احلية ،الفواكه واخل�ضراوات الطازجة ،البذور والنباتات والزهور الطبيعية،
املواد الغذائية اخلا�صة باحليوانات ،ال�شعري املنبت (امللت).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148841 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات غري كحولية ،البرية (�شراب ال�شعري) ،ع�صائر مركزة لعمل امل�شروبات  ،البرية
(�شراب ال�شعري) واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية ،م�شروبات
م�ستخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه� ،شراب وم�ستح�ضرات �أخرى لعمل امل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148842 :
فـي الفئة  33من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�شروبات الروحية وامل�شروبات الكحولية ،نبيذ ،م�شروبات كحولية (عدا البرية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148844 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النقل ،خدمات احلجز ،خدمات وكاالت ال�سفر ،تغليف ال�سلع ،ت�أجري القوارب،
التو�صيل عرب الربيد وخدمات الربيد ال�سريع ،تنظيم الرحالت  ،النقـل وتغليف وتخزين
ال�سـلع وتنظيم الرحالت وال�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148845 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكاتب ت�أمني الإقامة ،الفنادق والنزل ،توفري ت�سهيالت �أرا�ضي املخيمات ،دور احل�ضانة
النهارية� ،إيواء احليوانات ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات املطاعم ،خدمات
�أماكن �إقامة ال�سياح ،التموين بالطعام وال�شراب ،ت�أجري الكرا�سي واملوائد وبيا�ضات املوائد
والأواين الزجاجية ،املقاهي ،خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ،الإيواء امل�ؤقت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148851 :
فـي الفئة  2من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�صباغ ،حرب للطباعة� ،صبغات ،حرب لدباغة اجللود ،دهانات ،م�ستح�ضرات م�ضادة لل�صد�أ
لغايات احلفظ ،راتنجات (طبيعية)، ،خام  ،الدهانات والورني�ش وطالءات اللك ،مواد
الوقاية من ال�صد أ� ومواد حفظ اخل�شب من التلف ،مواد التلوين ،مواد تثبيت الألوان،
راتنج طبيعي خام ،معادن فـي �شكل رقائق �أو م�سحوق ال�ستخدام الدهانني وفنيي الديكور
وعمال الطباعة والفنانني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148852 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شموع ،م�ستح�ضرات �إزالة الغبار ،زيوت و�شحوم �صناعية ،مزلقات ،مركبات امت�صا�ص
وترطيب وتثبيت الغبار ،وقود (مبا فـي ذلك وقود املحركات) ،مواد �إ�ضاءة� ،شموع وفتائل
للإ�ضاءة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148880 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أطعمة غذائية طبية ،م�ستح�ضرات تعقيم ،مطهرات ،حفاظات للحيوانات الأليفة ،حماليل
ت�ستخدم مع العد�سات الال�صقة ،م�ستح�ضرات �صيدالنية وبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحية
لغايات طبية ،مواد و�أغذية حمية معدة لال�ستعمال الطبي �أو البيطري و�أغذية للر�ضع
والأطفال ،مكمالت للحمية الغذائية للإن�سان واحليوان ،ل�صقات ومواد �ضماد ،مواد ح�شو
الأ�سنان و�شمع طب الأ�سنان ،مطهرات ،م�ستح�ضرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة،
مبيدات فطريات ومبيدات �أع�شاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/٢٨ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148882 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الآالت ال�صناعية ،عدد حتمل باليد ما عدا التي تدار يدويا� ،آالت توزيع �أوتوماتكية� /آالت
بيع� ،آالت كهربائية لتلميع الأحذية ،غ�ساالت ،لغ�سل املالب�س � ،آالت وعدد �آلية ،حمركات
ومكائن (عدا ما كان منها للمركبات الربية) ،قارئات �آلية وعنا�صر نقل احلركة (عدا ما
كان منها للمركبات الربية) ،معدات زراعية (عدا ما يدار باليد)� ،أجهزة تفقي�س البي�ض،
�آالت بيع �أوتوماتكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148884 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سيارات وعربات دفع �أو جر ودراجات هوائية ،م�ضخات هواء ،لوازم للمركبات ،كرا�سي
املقعدين ،عدد �إ�صالح الإطارات الداخلية ،املركبات و�أجهزة النقل الربي �أو اجلوي �أو املائي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
-108-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1432

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148886 :
فـي الفئة  15من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الآالت � ،آالت مو�سيقية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148887 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التبغ وال�سجائر� ،أعواد الثقاب ،والعات املدخنني ،فالتر لل�سجائر ،التبغ و�أدوات املدخنني
و�أعواد الثقاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148888 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات معاجلة الطعام ،جتميع املواد ح�سب الطلب للآخرين ،معاجلة الفخار �أو اخلزف
بالنار ،اخلياطة ،معاجلة الأفالم ال�سينمائية ،ت�أطري الأعمال الفنية� ،صقل الورق ،معاجلة
املعادن  ،معاجلة املواد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148889 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالونات التجميل ،خدمات العيادات الطبية ،اال�ست�شارات فـي جمال التغذية ،تنظيف
احليوانات ،زراعة احلدائق ،خدمات فنيي الب�صريات ،ت�أجري مرافق ال�صرف ال�صحي،
اخلدمات الطبية ،اخلدمات البيطرية ،خدمات العناية ال�صحية واملحافظة على اجلمال
للكائنات الب�شرية �أو احليوانات ،خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148892 :
فـي الفئة  2من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�صباغ ،حرب للطباعة� ،صبغات ،حرب لدباغة اجللود ،دهانات ،م�ستح�ضرات م�ضادة لل�صد�أ
لغايات احلفظ ،راتنجات (طبيعية)، ،خام ،الدهانات والورني�ش وطالءات اللك ،مواد
الوقاية من ال�صد أ� ومواد حفظ اخل�شب من التلف ،مواد التلوين ،مواد تثبيت الألوان،
راتنج طبيعي خام ،معادن فـي �شكل رقائق �أو م�سحوق ال�ستخدام الدهانني وفنيي الديكور
وعمال الطباعة والفنانني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148893 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شموع ،م�ستح�ضرات �إزالة الغبار ،زيوت و�شحوم �صناعية ،مزلقات ،مركبات امت�صا�ص
وترطيب وتثبيت الغبار ،وقود (مبا فـي ذلك وقود املحركات) ،مواد �إ�ضاءة� ،شموع وفتائل
للإ�ضاءة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148895 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أطعمة غذائية طبية ،م�ستح�ضرات تعقيم ،مطهرات ،حفاظات للحيوانات الأليفة ،حماليل
ت�ستخدم مع العد�سات الال�صقة ،م�ستح�ضرات �صيدالنية وبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحية
لغايات طبية ،مواد و�أغذية حمية معدة لال�ستعمال الطبي �أو البيطري و�أغذية للر�ضع
والأطفال ،مكمالت للحمية الغذائية للإن�سان واحليوان ،ل�صقات ومواد �ضماد ،مواد ح�شو
الأ�سنان و�شمع طب الأ�سنان ،مطهرات ،م�ستح�ضرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة،
مبيدات فطريات ومبيدات �أع�شاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148896 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الآالت ال�صناعية ،عدد حتمل باليد ما عدا التي تدار يدويا� ،آالت توزيع �أوتوماتيكية� /آالت
بيع� ،آالت كهربائية لتلميع الأحذية ،غ�ساالت ،لغ�سل املالب�س � ،آالت وعدد �آلية ،حمركات
ومكائن (عدا ما كان منها للمركبات الربية) ،قارنات �آلية وعنا�صر نقل احلركة (عدا ما
كان منها للمركبات الربية) ،معدات زراعية (عدا ما يدار باليد)� ،أجهزة تفقي�س البي�ض،
�آالت بيع �أوتوماتيكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148897 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سيارات وعربات دفع �أو جر ودراجات هوائية ،م�ضخات هواء ،لوازم للمركبات ،كرا�سي
املقعدين ،عدد �إ�صالح الإطارات الداخلية ،املركبات و�أجهزة النقل الربي �أو اجلوي �أو املائي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148899 :
فـي الفئة  15من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الآالت � ،آالت مو�سيقية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148900 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التبغ و ال�سجائر� ،أعواد الثقاب ،والعات املدخنني ،فالتر لل�سجائر  ،التبغ و�أدوات املدخنني
و�أعواد الثقاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148901 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات معاجلة الطعام ،جتميع املواد ح�سب الطلب للآخرين ،معاجلة الفخار �أو اخلزف
بالنار ،اخلياطة ،معاجلة الأفالم ال�سينمائية ،ت�أطري الأعمال الفنية� ،صقل الورق ،معاجلة
املعادن ،معاجلة املواد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان

-114-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1432

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148903 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالونات التجميل ،خدمات العيادات الطبية ،اال�ست�شارات فـي جمال التغذية ،تنظيف
احليوانات ،زراعة احلدائق ،خدمات فنيي الب�صريات ،ت�أجري مرافق ال�صرف ال�صحي ،
اخلدمات الطبية ،اخلدمات البيطرية ،خدمات العناية ال�صحية واملحافظة على اجلمال
للكائنات الب�شرية �أو احليوانات ،خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148904 :
فـي الفئة  2من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�صباغ ،حرب للطباعة� ،صبغات ،حرب لدباغة اجللود ،دهانات ،م�ستح�ضرات م�ضادة لل�صد�أ
لغايات احلفظ ،راتنجات (طبيعية)، ،خام  ،الدهانات والورني�ش وطالءات اللك ،مواد
الوقاية من ال�صد أ� ومواد حفظ اخل�شب من التلف ،مواد التلوين ،مواد تثبيت الألوان،
راتنج طبيعي خام ،معادن فـي �شكل رقائق �أو م�سحوق ال�ستخدام الدهانني وفنيي الديكور
وعمال الطباعة والفنانني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148905 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شموع ،م�ستح�ضرات �إزالة الغبار ،زيوت و�شحوم �صناعية ،مزلقات ،مركبات امت�صا�ص
وترطيب وتثبيت الغبار ،وقود (مبا فـي ذلك وقود املحركات) ،مواد �إ�ضاءة� ،شموع وفتائل
للإ�ضاءة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148907 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أطعمة غذائية طبية ،م�ستح�ضرات تعقيم ،مطهرات ،حفاظات للحيوانات الأليفة ،حماليل
ت�ستخدم مع العد�سات الال�صقة  ،م�ستح�ضرات �صيدالنية وبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحية
لغايات طبية ،مواد و�أغذية حمية معدة لال�ستعمال الطبي �أو البيطري و�أغذية للر�ضع
والأطفال ،مكمالت للحمية الغذائية للإن�سان واحليوان ،ل�صقات ومواد �ضماد ،مواد ح�شو
الأ�سنان و�شمع طب الأ�سنان ،مطهرات ،م�ستح�ضرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة،
مبيدات فطريات ومبيدات �أع�شاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148908 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الآالت ال�صناعية ،عدد حتمل باليد ما عدا التي تدار يدويا� ،آالت توزيع �أوتوماتكية� /آالت
بيع� ،آالت كهربائية لتلميع الأحذية ،غ�ساالت ،لغ�سل املالب�س � ،آالت وعدد �آلية ،حمركات
ومكائن (عدا ما كان منها للمركبات الربية) ،قارئات �آلية وعنا�صر نقل احلركة (عدا ما
كان منها للمركبات الربية) ،معدات زراعية (عدا ما يدار باليد)� ،أجهزة تفقي�س البي�ض،
�آالت بيع �أوتوماتكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148909 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سيارات وعربات دفع �أو جر ودراجات هوائية ،م�ضخات هواء ،لوازم للمركبات ،كرا�سي
املقعدين ،عدد �إ�صالح الإطارات الداخلية ،املركبات و�أجهزة النقل الربي �أو اجلوي �أو املائي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148910 :
فـي الفئة  15من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الآالت� ،آالت مو�سيقية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148912 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التبغ و ال�سجائر� ،أعواد الثقاب ،والعات املدخنني ،فالتر لل�سجائر  ،التبغ و�أدوات املدخنني
و�أعواد الثقاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148913 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات معاجلة الطعام ،جتميع املواد ح�سب الطلب للآخرين ،معاجلة الفخار �أو اخلزف
بالنار ،اخلياطة ،معاجلة الأفالم ال�سينمائية ،ت�أطري الأعمال الفنية� ،صقل الورق ،معاجلة
املعادن  ،معاجلة املواد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148947 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة كمبيوتر� ،أجهزة ملحقة بالكمبيوتر� ،أجهزة كمبيوتر حممولة� ،أجهزة كمبيوتر
لوحية ،طرفيات �شا�شات تفاعلية تعمل باللم�س� ،ساعات ذكية (معاجلة البيانات)� ،أجهزة
كمبيوتر �شخ�صية� ،أجهزة كمبيوتر �شخ�صية جيبية� ،أجهزة مالحة ،هواتف فيديوية،
هواتف ذكية ،هواتف نقالة ،هواتف ذكية تثبت على املع�صم  ،هواتف ذكية على �شكل �ساعات
جيب ويد� ،إطارات �صور رقمية� ،آالت تعلم ،تلفزيونات� ،سماعات �أذن� ،أ�سالك ،م�صادر نقالة
للقدرة (بطاريات قابلة لإعادة ال�شحن)� ،شواحن� ،أجهزة �سمعية بتقنية البلوتوث ،حوامل
للهواتف املحمولة� ،أغلفة رقيقة خارجية للهواتف املحمولة� ،أجهزة كمبيوتر مت�صلة
ب�أجهزة بينية(� ، )HUBأجهزة عر�ض� ،أغطية للهواتف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شرك ــة جمموع ــة الدكتور �سليم ــان احلبي ــب للخدمات الطبية
(م�ساهمة مدرجة)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،301578 :ر.ب ،11372 :طريق امللك فهد ،العليا ،الريا�ض،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2021/9/٢٨ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150027 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركبات ذات حمركات ،وبخا�صة� ،سيارات� ،شاحنات �صغرية ،مركبات كهربائية ،مركبات
متعددة الأغرا�ض ،مركبات للطرق الوعرة ،وقطعها الهيكلية (الفئة .)12
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فورد موتور كمبنى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ون �أمرييكان رود ،ديربورن ،ميت�شجن  ،48126الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/14 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150194 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيوت و�شحوم �صناعية ،مزلقات ،مركبات امت�صا�ص وترطيب وتثبيت الغبار ،وقود (مبا فـي
ذلك وقود املحركات) ،مواد �إ�ضاءة� ،شموع وفتائل للإ�ضاءة ،قوالب فحم قابلة لالحرتاق،
فحم ،وقود ،فحم  ،قوالب فحم  ،تراب الفحم ،وقود  ،نفثا الفحم  ،زيت قار الفحم ،فحم
الكوك  ،لغنايت ،فحم بني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القائد العاملية للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،95649:قطعة رقم  ، 118-341حملل رقم  ، 3-4ملك ال�سيد
حممد عبد الرحمن الها�شمي ،ديرة ،نايف ،دبي ،الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/11/١٧ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1432

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150311 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ،خدمات التحليل
ال�صناعي والبحث ال�صناعي والت�صميم ال�صناعي ،خدمات مراقبة اجلودة وامل�صادقة،
ت�صميم وتطوير �أجهزة وبرجميات الكمبيوتر .وتت�ضمن املالحظة الإي�ضاحية للفئة 42
ب�شكل �أ�سا�سي اخلدمات التي يقدمها الأ�شخا�ص فيما يتعلق باجلوانب النظرية والعملية
ملجاالت الأن�شطة املعقدة ،على �سبيل املثال ،خدمات املختربات العلمية �أو الهند�سة �أو
برجمة الكمبيوتر �أو اخلدمات املعمارية �أو الت�صميم الداخلي .وت�شمل هذه الفئة على وجه
اخل�صو�ص - :خدمات املهند�سني والعلماء الذين يجرون التقييمات والتقديرات والبحوث
والتقارير فـي املجاالت العلمية والتكنولوجية ،مبا فـي ذلك اال�ست�شارات التكنولوجية - ،
خدمات الكمبيوتر والتكنولوجيا لت�أمني بيانات الكمبيوتر واملعلومات ال�شخ�صية واملالية
والك�شف عن الو�صول غري امل�صرح به �إلى البيانات واملعلومات ،على �سبيل املثال ،خدمات
احلماية من فريو�سات الكمبيوتر ،وخدمات ت�شفري البيانات ،واملراقبة الإلكرتونية
ملعلومات التعريف ال�شخ�صية للك�شف عن �سرقة الهوية عرب الإنرتنت - ،الربجميات
كخدمة ( ،)SaaSاملن�صة كخدمة ( ،)PaaSخدمات البحث العلمي للأغرا�ض الطبية،
 خدمات التخطيط املعماري والعمراين ،خدمات ت�صميم معينة  ،على �سبيل املثال،الت�صميم ال�صناعي ،وت�صميم برجميات ونظم الكمبيوتر ،والت�صميم الداخلي ،وت�صميم
العبوات ،وت�صميم فنون اجلرافيك ،وت�صميم املالب�س - ،امل�سح  -النفط والغاز والتعدين .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيانات للملكية الفكرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/11/٢٣ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان

-121-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1432

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150938 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة كمبيوتر� ،أجهزة ملحقة بالكمبيوتر� ،أجهزة كمبيوتر حممولة� ،أجهزة كمبيوتر
لوحية ،طرفيات �شا�شات تفاعلية تعمل باللم�س� ،ساعات ذكية (معاجلة البيانات)� ،أجهزة
كمبيوتر �شخ�صية� ،أجهزة كمبيوتر �شخ�صية جيبية� ،أجهزة مالحة ،هواتف فيديوية،
هواتف ذكية ،هواتف نقالة ،هواتف ذكية تثبت على املع�صم  ،هواتف ذكية على �شكل �ساعات
جيب ويد� ،إطارات �صور رقمية� ،آالت تعلم ،تلفزيونات� ،سماعات �أذن� ،أ�سالك ،م�صادر نقالة
للقدرة (بطاريات قابلة لإعادة ال�شحن)� ،شواحن� ،أجهزة �سمعية بتقنية البلوتوث ،حوامل
للهواتف املحمولة� ،أغلفة رقيقة خارجية للهواتف املحمولة� ،أجهزة كمبيوتر مت�صلة
ب�أجهزة بينية(� ، )HUBأجهزة عر�ض� ،أغطية للهواتف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شنت�شن تيليكون تكنولوجي �سي �أو ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مبنى ايه  ،41مكتب �سي  ،301املنطقة اخلام�سة من احلديقة
ال�صناعية هواي ــده ك ــوي قان ــغ ،بل ــدة فويونغ ،حي بــاو ان ،مدينــة
�شين�شن ،ال�صني ,N/A, N/A ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب ٢٠٢١/12/١٣ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148742 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل� ،صابون ،م�ستح�ضرات تنظيف ،م�ستح�ضرات لل�صقل ،مواد �سحج،
عطور ،منظفات للأ�سنان ،م�ستح�ضرات جتميل للحيوانات الأليفة ،م�ستح�ضرات لتعطري
اجلو ،بخور ،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 :تيك توك �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي 1205 - 1كاميان �آيالندز ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/٢٣ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :حمافظـ ــة م�سق ــط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151635 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�سترياد وت�صدير.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة التجارة الدولية املتقدمة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/6 :
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(1432) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105160 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.§ØædG äGó©eh OGƒe áfÉ«°U
Ω.Ω.¢T IÒ¶f á°ù°SDƒe :º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á``````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2392:Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2016/10/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

105161 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.§ØædG äGó©eh OGƒe áfÉ«°U
Ω.Ω.¢T IÒ¶f á°ù°SDƒe :º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á``````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2392:Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2016/10/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1432) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106478 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.§ØædG äGó©eh OGƒe áfÉ«°U
Ω.Ω.¢T IÒ¶f á°ù°SDƒe :º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á``````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2392:Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2016/12/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

110540 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.äÓØë∏d ºF’ƒdG OGóYEG ïHÉ£eh ºYÉ£ŸG
IQÉéà∏d ihõf AÉ«°V :º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á``````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/5/29 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٢

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148455 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خمابز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الوهيبي اال�ستثمارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية مطرح ,حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم113550 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد بناء.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :احلريب ملواد البناء
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 338 :ر.ب� ,411 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/10/16 :
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(1432) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

131575 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.≈¡≤e
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áãjó◊G ájô°ü©dG á«æ≤àdG :º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á``````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉﬁ ,¢UÉæ°T :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2019/9/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132804 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.≈¡≤e
Ω.Ω.¢T á«dhódG ájQÉéàdG áeÓ©dG ó«ªM :º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á``````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉﬁ ,ô°TƒH :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2019/11/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1432) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

136815 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
π≤æà∏d äÉÑcôŸG ,á«FÉHô¡µdG IQÉ«°ùdG ,ÜÉ©dC’G ±ÓîH ,ó©H øY ºµëàdG äÉÑcôe ,äGôWÉ≤dG
äGQÉ«°S ≥FÉ°S ¿hóH äGQÉ«°ùdG ,äGQÉ«°ùdG ,ájójó◊G ∂µ°ùdG hCG AÉŸGh ƒ÷Gh ÈdG ≥jôW øY
¢UÉ°üàeG äÉeÉYO ,äGQÉ«°ùdG πcÉ«g ,äGQÉ«°ùdG á«£ZCG ,á«JƒHhôdG äGQÉ«°ùdG ,á∏≤à°ùe
,äGQÉ«°ùdG äÓéYQhÉﬁ ,äGQÉ«°ù∏d á°ü°üîŸG á«°ùª°ûdGôFÉà°ùdG ,äGQÉ«°ù∏d äÉeó°üdG
äGP äÉLGQódG ,äGQÉ«°S ájQÉîÑdG äÉLGQódG ,äÉLGQódG ,äGQÉ«°ù∏d ábô°ùdG áëaÉµe Iõ¡LCG
ä’Éª◊G ,∂jôØ∏àdG ,ájQÉîÑdG äÉLGQódG ,á«FÉHô¡µdG äÓé©dG á«KÓK áLGQódG ,äÉcôëŸG
¢UÉ°üàe’ ≥«∏©àdG Iõ¡LCG ,ÜQGƒ≤dG ,ájƒ÷G äÉÑcôŸG ,IQÉ«°ùdG äÓéY äGQÉWEG ,áÑdhóŸG
,äGQÉ«°ù∏d ∫ÉØWCÓd ¿ÉeCG óYÉ≤e ,äÉÑcôª∏d á©àeC’G äÓeÉM ,äÉÑcôª∏d äÉeó°üdG
IOÉ«≤dG äÓéY ,»eÉeC’G êÉLõdG ,äÉÑcôª∏d óYÉ≤ŸG á«£ZCG ,»eÉeC’G êÉLõdG äÉMÉ°ùe
.äGQÉ«°ù∏d á«ÑfÉ÷G ájDhôdG ÉjGôe ,äÉÑcôª∏d
óàª«d ƒc π«HƒeƒJhCG ≠ædhh - ΩEG ≈L - ∂jÉ°S :º```````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U :á``````````````````````````«°ùæ÷G
,Ú°üdG ≈°S ≠fGƒZ ,ƒgõ«d ,âµjÎ°ùjO ¿Éfƒd ,OhhQ »°ùµ«g ,18 ºbQ :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG
2020/6/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG :π```````````«cƒdG º``````````°SG
113 :Ü.Q 474 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG

136816 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
™«ÑdG ¢VGôZC’ ,ä’É°üJ’G §FÉ°Sh ≈∏Y ™FÉ°†ÑdG ¢VôY ,ÊƒjõØ∏àdG ¿ÓYE’G ,ájÉYódG
,≥jƒ°ùàdG äÉ°SGQO ,∫ÉªYC’G äGQÉ°ùØà°SG ,ÊÓYE’G §«£îàdG ,ÒJGƒØdG ∫É°SQEG ,áFõéàdÉH
ÈY ∫ÉªYC’G äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ ,á«fÓYE’G hCG ájQÉéàdG ¢VGôZCÓd ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ
ÈY ≥jƒ°ùàdG äÉeóN ,≥jƒ°ùàdG ,ôjó°üJh OGÒà°SG ä’Éch ,AGô°ûdG ¢VhôY ,ÖjƒdG ™bƒe
äGQÉ°ûà°S’G ,äÉeóÿGh ™∏°ù∏d Ú©FÉÑdGh øjÎ°ûª∏d âfÎfE’G ≈∏Y ¥ƒ°S Ò`aƒJ ,∞JÉ¡dG
,áÑ°SÉëŸG ,ôjƒ°üàdG äÉeóN ,äÉcô°û∏d π≤ædG äÉeóN ,Ú`ØXƒŸG ¿hDƒ°T IQGOEÉH á≤∏©àŸG
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äÉeóN ,™«ÑdG ä’BG ÒLCÉJ ,ádƒªŸGh á«YGôdG äÉ°ù°SDƒŸG øY åëÑdG ,∫ÉªYC’G ≥«bóJ
™«ÑdG äÉeóN ,á«Ñ£dG ΩRGƒ∏dGh á«ë°üdGh ájô£«ÑdGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùª∏d áFõéàdG
.á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùª∏d á∏ª÷G hCG áFõéàdÉH
óàª«d ƒc π«HƒeƒJhCG ≠ædhh - ΩEG ≈L - ∂jÉ°S :º```````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U :á``````````````````````````«°ùæ÷G
,Ú°üdG ≈°S ≠fGƒZ ,ƒgõ«d ,âµjÎ°ùjO ¿Éfƒd ,OhhQ »°ùµ«g ,18 ºbQ :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG
2020/6/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG :π```````````«cƒdG º``````````°SG
113 :Ü.Q 474 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG

136817 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
,ôLÉëŸG äÉeóN ,ájQÉéàdG ∫RÉæŸG AÉæH ,AÉæH ∫ÉªYCG ,í«∏°üàdGh áfÉ«°üdG øY äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ
Ö«côJ ,óbƒŸG ìÓ°UEGh áfÉ«°U ,á«LQÉÿG í£°SC’G ÊÉÑŸG ∞«¶æJ ,á«∏NGódG ÊÉÑŸG ∞«¶æJ
,äÉÑcôŸG º«ë°ûJ ,äGQÉ«°ùdG ìÓ°UEGh áfÉ«°U ,É¡ë«∏°üJh äGó©ŸGh á«ÑàµŸG ä’B’G áfÉ«°Uh
∫É£YCG ìÓ°UEG äÉeóN ,äÉÑcôŸG ∞«¶æJ ,áfÉ«°üdGh OƒbƒdÉH OhõàdG äÉÑcôŸG áeóN äÉ£ﬁ
,áëØ°üŸG ±ô¨dG ìÓ°UEGh áfÉ«°U ,ôjƒ°üàdG Iõ¡LCG ìÓ°UEG ,IQÉ«°ùdG ájQÉ£H øë°T ,äÉÑcôŸG
ó∏÷ÉH ájÉæ©dG ,á«WÉ£ŸG äGQÉWE’G ìÓ°UEG ,äGQÉWE’G áfRGƒe ,CGó°üdG áehÉ≤Ÿ ¢TôdG ∫ÉªYCG
.(äÉ°ûfƒdG) äÉ©aGôdG ìÓ°UEGh Ö«côJ ,º«≤©àdG ,ìÓ°UE’Gh ∞«¶æàdGh
óàª«d ƒc π«HƒeƒJhCG ≠ædhh - ΩEG ≈L - ∂jÉ°S :º```````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U :á``````````````````````````«°ùæ÷G
,Ú°üdG ≈°S ≠fGƒZ ,ƒgõ«d ,âµjÎ°ùjO ¿Éfƒd ,OhhQ »°ùµ«g ,18 ºbQ :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG
2020/6/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG :π```````````«cƒdG º``````````°SG
113 :Ü.Q 474 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
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136818 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
π≤æà∏d äÉÑcôŸG ,á«FÉHô¡c IQÉ«°ùdG ,ÜÉ©dC’G ±ÓîH ,ó©H øY ºµëàdG äÉÑcôe ,äGôWÉ≤dG
äGQÉ«°S ≥FÉ°S ¿hóH äGQÉ«°ùdG ,äGQÉ«°ùdG ,ájójó◊G ∂µ°ùdG hCG AÉŸGh ƒ÷Gh ÈdG ≥jôW øY
¢UÉ°üàeG äÉeÉYO ,äGQÉ«°ùdG πcÉ«g ,äGQÉ«°ùdG á«£ZCG ,á«JƒHhôdG äGQÉ«°ùdG ,á∏≤à°ùe
,äGQÉ«°ùdG äÓéYQhÉﬁ ,äGQÉ«°ù∏d á°ü°üîŸG á«°ùª°ûdGôFÉà°ùdG ,äGQÉ«°ù∏d äÉeó°üdG
äGP äÉLGQódG ,äGQÉ«°S ájQÉîÑdG äÉLGQódG ,äÉLGQódG ,äGQÉ«°ù∏d ábô°ùdG áëaÉµe Iõ¡LCG
ä’Éª◊G ,∂jôØ∏àdG ,ájQÉîÑdG äÉLGQódG ,á«FÉHô¡µdG äÓé©dG á«KÓK áLGQódG ,äÉcôëŸG
¢UÉ°üàe’ ≥«∏©àdG Iõ¡LCG ,ÜQGƒ≤dG ,ájƒ÷G äÉÑcôŸG ,IQÉ«°ùdG äÓéY äGQÉWEG ,áÑdhóŸG
,äGQÉ«°ù∏d ∫ÉØWCÓd ¿ÉeCG óYÉ≤e ,äÉÑcôª∏d á©àeC’G äÓeÉM ,äÉÑcôª∏d äÉeó°üdG
IOÉ«≤dG äÓéY ,»eÉeC’G êÉLõdG ,äÉÑcôª∏d óYÉ≤ŸG á«£ZCG ,»eÉeC’G êÉLõdG äÉMÉ°ùe
.äGQÉ«°ù∏d á«ÑfÉ÷G ájDhôdG ÉjGôe ,äÉÑcôª∏d
óàª«d ƒc π«HƒeƒJhCG ≠ædhh - ΩEG ≈L - ∂jÉ°S :º```````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U :á``````````````````````````«°ùæ÷G
,Ú°üdG ≈°S ≠fGƒZ ,ƒgõ«d ,âµjÎ°ùjO ¿Éfƒd ,OhhQ »°ùµ«g ,18 ºbQ :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG
2020/6/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG :π```````````«cƒdG º``````````°SG
113 :Ü.Q 474 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG

136819 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
™«ÑdG ¢VGôZC’ ,ä’É°üJ’G §FÉ°Sh ≈∏Y ™FÉ°†ÑdG ¢VôY ,ÊƒjõØ∏àdG ¿ÓYE’G ,ájÉYódG
,≥jƒ°ùàdG äÉ°SGQO ,∫ÉªYC’G äGQÉ°ùØà°SG ,ÊÓYE’G §«£îàdG ,ÒJGƒØdG ∫É°SQEG ,áFõéàdÉH
ÈY ∫ÉªYC’G äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ ,á«fÓYE’G hCG ájQÉéàdG ¢VGôZCÓd ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ
ÈY ≥jƒ°ùàdG äÉeóN ,≥jƒ°ùàdG ,ôjó°üJh OGÒà°SG ä’Éch ,AGô°ûdG ¢VhôY ,ÖjƒdG ™bƒe
äGQÉ°ûà°S’G ,äÉeóÿGh ™∏°ù∏d Ú©FÉÑdGh øjÎ°ûª∏d âfÎfE’G ≈∏Y ¥ƒ°S Ò`aƒJ ,∞JÉ¡dG
,áÑ°SÉëŸG ,ôjƒ°üàdG äÉeóN ,äÉcô°û∏d π≤ædG äÉeóN ,Ú`ØXƒŸG ¿hDƒ°T IQGOEÉH á≤∏©àŸG
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äÉeóN ,™«ÑdG ä’BG ÒLCÉJ ,ádƒªŸGh á«YGôdG äÉ°ù°SDƒŸG øY åëÑdG ,∫ÉªYC’G ≥«bóJ
™«ÑdG äÉeóN ,á«Ñ£dG ΩRGƒ∏dGh á«ë°üdGh ájô£«ÑdGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùª∏d áFõéàdG
.á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùª∏d á∏ª÷G hCG áFõéàdÉH
óàª«d ƒc π«HƒeƒJhCG ≠ædhh - ΩEG ≈L - ∂jÉ°S :º```````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U :á``````````````````````````«°ùæ÷G
,Ú°üdG ≈°S ≠fGƒZ ,ƒgõ«d ,âµjÎ°ùjO ¿Éfƒd ,OhhQ »°ùµ«g ,18 ºbQ :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG
2020/6/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG :π```````````«cƒdG º``````````°SG
113 :Ü.Q 474 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG

136820 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
,ôLÉëŸG äÉeóN ,ájQÉéàdG ∫RÉæŸG AÉæH ,AÉæH ∫ÉªYCG ,í«∏°üàdGh áfÉ«°üdG øY äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ
Ö«côJ ,óbƒŸG ìÓ°UEGh áfÉ«°U ,á«LQÉÿG í£°SC’G ÊÉÑŸG ∞«¶æJ ,á«∏NGódG ÊÉÑŸG ∞«¶æJ
,äÉÑcôŸG º«ë°ûJ ,äGQÉ«°ùdG ìÓ°UEGh áfÉ«°U ,É¡ë«∏°üJh äGó©ŸGh á«ÑàµŸG ä’B’G áfÉ«°Uh
∫É£YCG ìÓ°UEG äÉeóN ,äÉÑcôŸG ∞«¶æJ ,áfÉ«°üdGh OƒbƒdÉH OhõàdG äÉÑcôŸG áeóN äÉ£ﬁ
,áëØ°üŸG ±ô¨dG ìÓ°UEGh áfÉ«°U ,ôjƒ°üàdG Iõ¡LCG ìÓ°UEG ,IQÉ«°ùdG ájQÉ£H øë°T ,äÉÑcôŸG
ó∏÷ÉH ájÉæ©dG ,á«WÉ£ŸG äGQÉWE’G ìÓ°UEG ,äGQÉWE’G áfRGƒe ,CGó°üdG áehÉ≤Ÿ ¢TôdG ∫ÉªYCG
.(äÉ°ûfƒdG) äÉ©aGôdG ìÓ°UEGh Ö«côJ ,º«≤©àdG ,ìÓ°UE’Gh ∞«¶æàdGh
óàª«d ƒc π«HƒeƒJhCG ≠ædhh - ΩEG ≈L - ∂jÉ°S :º```````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U :á``````````````````````````«°ùæ÷G
,Ú°üdG ≈°S ≠fGƒZ ,ƒgõ«d ,âµjÎ°ùjO ¿Éfƒd ,OhhQ »°ùµ«g ,18 ºbQ :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG
2020/6/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG :π```````````«cƒdG º``````````°SG
113 :Ü.Q 474 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
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136823 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
π≤æà∏d äÉÑcôŸG ,á«FÉHô¡µdG IQÉ«°ùdG ,ÜÉ©dC’G ±ÓîH ,ó©H øY ºµëàdG äÉÑcôe ,äGôWÉ≤dG
äGQÉ«°S ≥FÉ°S ¿hóH äGQÉ«°ùdG ,äGQÉ«°ùdG ,ájójó◊G ∂µ°ùdG hCG AÉŸGh ƒ÷Gh ÈdG ≥jôW øY
¢UÉ°üàeG äÉeÉYO ,äGQÉ«°ùdG πcÉ«g ,äGQÉ«°ùdG á«£ZCG ,á«JƒHhôdG äGQÉ«°ùdG ,á∏≤à°ùe
,äGQÉ«°ùdG äÓéYQhÉﬁ ,äGQÉ«°ù∏d á°ü°üîŸG á«°ùª°ûdGôFÉà°ùdG ,äGQÉ«°ù∏d äÉeó°üdG
äGP äÉLGQódG ,äGQÉ«°S ájQÉîÑdG äÉLGQódG ,äÉLGQódG ,äGQÉ«°ù∏d ábô°ùdG áëaÉµe Iõ¡LCG
ä’Éª◊G ,∂jôØ∏àdG ,ájQÉîÑdG äÉLGQódG ,á«FÉHô¡µdG äÓé©dG á«KÓK áLGQódG ,äÉcôëŸG
¢UÉ°üàe’ ≥«∏©àdG Iõ¡LCG ,ÜQGƒ≤dG ,ájƒ÷G äÉÑcôŸG ,IQÉ«°ùdG äÓéY äGQÉWEG ,áÑdhóŸG
,äGQÉ«°ù∏d ∫ÉØWCÓd ¿ÉeCG óYÉ≤e ,äÉÑcôª∏d á©àeC’G äÓeÉM ,äÉÑcôª∏d äÉeó°üdG
IOÉ«≤dG äÓéY ,»eÉeC’G êÉLõdG ,äÉÑcôª∏d óYÉ≤ŸG á«£ZCG ,»eÉeC’G êÉLõdG äÉMÉ°ùe
.äGQÉ«°ù∏d á«ÑfÉ÷G ájDhôdG ÉjGôe ,äÉÑcôª∏d
óàª«d ƒc π«HƒeƒJhCG ≠ædhh - ΩEG ≈L - ∂jÉ°S :º```````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U :á``````````````````````````«°ùæ÷G
,Ú°üdG ≈°S ≠fGƒZ ,ƒgõ«d ,âµjÎ°ùjO ¿Éfƒd ,OhhQ »°ùµ«g ,18 ºbQ :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG
2020/6/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG :π```````````«cƒdG º``````````°SG
113 :Ü.Q 474 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
136824 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
™«ÑdG ¢VGôZC’ ,ä’É°üJ’G §FÉ°Sh ≈∏Y ™FÉ°†ÑdG ¢VôY ,ÊƒjõØ∏àdG ¿ÓYE’G ,ájÉYódG
,≥jƒ°ùàdG äÉ°SGQO ,∫ÉªYC’G äGQÉ°ùØà°SG ,ÊÓYE’G §«£îàdG ,ÒJGƒØdG ∫É°SQEG ,áFõéàdÉH
ÈY ∫ÉªYC’G äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ ,á«fÓYE’G hCG ájQÉéàdG ¢VGôZCÓd ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ
ÈY ≥jƒ°ùàdG äÉeóN ,≥jƒ°ùàdG ,ôjó°üJh OGÒà°SG ä’Éch ,AGô°ûdG ¢VhôY ,ÖjƒdG ™bƒe
äGQÉ°ûà°S’G ,äÉeóÿGh ™∏°ù∏d Ú©FÉÑdGh øjÎ°ûª∏d âfÎfE’G ≈∏Y ¥ƒ°S Ò`aƒJ ,∞JÉ¡dG
,áÑ°SÉëŸG ,ôjƒ°üàdG äÉeóN ,äÉcô°û∏d π≤ædG äÉeóN ,Ú`ØXƒŸG ¿hDƒ°T IQGOEÉH á≤∏©àŸG
äÉeóN ,™«ÑdG ä’BG ÒLCÉJ ,ádƒªŸGh á«YGôdG äÉ°ù°SDƒŸG øY åëÑdG ,∫ÉªYC’G ≥«bóJ
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™«ÑdG äÉeóN ,á«Ñ£dG ΩRGƒ∏dGh á«ë°üdGh ájô£«ÑdGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùª∏d áFõéàdG
.á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùª∏d á∏ª÷G hCG áFõéàdÉH
óàª«d ƒc π«HƒeƒJhCG ≠ædhh - ΩEG ≈L - ∂jÉ°S :º```````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U :á``````````````````````````«°ùæ÷G
,Ú°üdG ≈°S ≠fGƒZ ,ƒgõ«d ,âµjÎ°ùjO ¿Éfƒd ,OhhQ »°ùµ«g ,18 ºbQ :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG
2020/6/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG :π```````````«cƒdG º``````````°SG
113 :Ü.Q 474 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
136825 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
,ôLÉëŸG äÉeóN ,ájQÉéàdG ∫RÉæŸG AÉæH ,AÉæH ∫ÉªYCG ,í«∏°üàdGh áfÉ«°üdG øY äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ
Ö«côJ ,óbƒŸG ìÓ°UEGh áfÉ«°U ,á«LQÉÿG í£°SC’G ÊÉÑŸG ∞«¶æJ ,á«∏NGódG ÊÉÑŸG ∞«¶æJ
,äÉÑcôŸG º«ë°ûJ ,äGQÉ«°ùdG ìÓ°UEGh áfÉ«°U ,É¡ë«∏°üJh äGó©ŸGh á«ÑàµŸG ä’B’G áfÉ«°Uh
∫É£YCG ìÓ°UEG äÉeóN ,äÉÑcôŸG ∞«¶æJ ,áfÉ«°üdGh OƒbƒdÉH OhõàdG äÉÑcôŸG áeóN äÉ£ﬁ
,áëØ°üŸG ±ô¨dG ìÓ°UEGh áfÉ«°U ,ôjƒ°üàdG Iõ¡LCG ìÓ°UEG ,IQÉ«°ùdG ájQÉ£H øë°T ,äÉÑcôŸG
ó∏÷ÉH ájÉæ©dG ,á«WÉ£ŸG äGQÉWE’G ìÓ°UEG ,äGQÉWE’G áfRGƒe ,CGó°üdG áehÉ≤Ÿ ¢TôdG ∫ÉªYCG
.(äÉ°ûfƒdG) äÉ©aGôdG ìÓ°UEGh Ö«côJ ,º«≤©àdG ,ìÓ°UE’Gh ∞«¶æàdGh
óàª«d ƒc π«HƒeƒJhCG ≠ædhh - ΩEG ≈L - ∂jÉ°S :º```````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U :á``````````````````````````«°ùæ÷G
,Ú°üdG ≈°S ≠fGƒZ ,ƒgõ«d ,âµjÎ°ùjO ¿Éfƒd ,OhhQ »°ùµ«g ,18 ºbQ :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG
2020/6/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG :π```````````«cƒdG º``````````°SG
113 :Ü.Q 474 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
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149983 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
äÉØ¶æe ,äÉØ¶æe ,∞¶æe ¿ƒHÉ°U ,»∏«ªŒ ¿ƒHÉ°U)á¡jôµdG íFGhôdG ádGRE’ ¿ƒHÉ°U
π°ùZ äÉØ¶æe ,¿ƒë°üdG ádÉ°ù¨d ¢UGôbCG ,¿ƒë°üdG ádÉ°ù¨d ¥ƒë°ùe ,¿ƒë°üdG ádÉ°ù¨d
,¿ƒë°üdG π°ùZ äÉéàæe ,¿ƒë°üdG π°ùZ äGô°†ëà°ùe ,¿ƒë°üdG π°ùZ πFGƒ°S ,¿ƒë°üdG
äÉª©æe ,á°ûªbC’G äÉª©æe ,±É÷G ∞«¶æàdG πFGƒ°S ,±QÉ°üŸG ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe
,äÉ«°VQC’G ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe ,¬LƒdG ¿ƒHÉ°U ,»µdGh π«°ù¨dG »`a Ωóîà°ùJ á°ûªbC’G
π°ùZ OGƒe ,…ƒZQ ΩÉªëà°SG (πL) ΩÓg ,ájƒZQ äÉØ¶æe ,ájƒZQ ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe
∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe ,êÉLõdG ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe ,êÉLR äÉØ¶æe ,äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG
,π«°ùZ äÉØ¶æe ≈∏Y …ƒà– π«°ùZ äGôc ,á«dõæe äÉØ¶æe ,á«dõæŸG ∞«¶æàdG OGƒe ,øjó«dG
äÉÑcôe ,π«°ùZ ¿ƒHÉ°U ,‹õæŸG ∞«¶æàdG äÉeGóîà°S’ π«°ùZ äÉØ¶æe ,π«°ùZ äÉØ¶æe
¿ƒHÉ°U ,π«°ù¨∏d πFÉ°S ¿ƒHÉ°U ,πFÉ°S ¿ƒHÉ°U ,á∏FÉ°S π«°ùZ äÉØ¶æe ,¢†«MGôŸG ∞«¶æJ
™«ª÷ ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe)∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe »ÑW ÒZ áæjR ¿ƒHÉ°U ,»ÑW ÒZ
πL ,äGQÉ«°ùdG ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe ,á«µ«JÉeƒJhC’G ¿ƒë°üdG ádÉ°ù¨d äÉØ¶æe ,äÉjÉ¨dG
ΩGóîà°SÓd ô°UÉb ,ΩÉªëà°S’G ¿ƒHÉ°U ,ΩÉªëà°S’G πL ,¢ThódÉH ΩÉªëà°S’Gh ΩÉªëà°S’G
∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe ,OÉé°S äÉØ¶æe ,á«dõæŸG ∞«¶æàdG äÉjÉ¨d ¿ƒHÉ°U ™£b ,∞«¶æàdG »`a
äGô°†ëà°ùe ,∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe ,∞«¶æJ IƒZQ ,™≤ÑdG ádGRE’ ∞«¶æJ äÉÑcôe ,OÉé°ùdG
∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe ,»°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe ,á°ûªbC’G ∞«¶æJ
π≤°Uh ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe ,‹õæŸG ΩGóîà°SÓd ∞«¶æJ OGƒe ,•ÓÑdG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd
,(ájQÉŒ π«°ùZ äÉØ¶æe ,π≤°Uh π°ùZh ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe ,§°ûch Ωƒë°ûdG ádGREGh
,¥ƒë°ùe πµ°T ≈∏Y π«°ùZ äÉØ¶æe ,¿GôaC’G ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe)π≤°U äGô°†ëà°ùe
¿ƒHÉ°U ,( á«eÓg OGƒe) πLh ¿ƒHÉ°U ,¿ƒHÉ°U ,¢ThódÉH ΩÉªëà°S’G πL ,ô£©e ¿ƒHÉ°U
¿ƒHÉ°U ,π«°ù¨dG äÉeGóîà°S’ ¿ƒHÉ°U ,‹õæŸG ΩGóîà°SÓd ¿ƒHÉ°U ,º°ù÷ÉH ájÉæ©∏d
áHô°ûe πjOÉæe ,π«°ù¨dG ¢VGôZC’ É°ûf ,ΩÓg πµ°T »`a ¿ƒHÉ°U ,»°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd
∞«¶æJ πL ,¢VÉMôŸG äÉØ¶æe ,¢VÉMôŸG ¢VƒM äÉØ¶æe ,∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùÃ
,π«°ù¨dG ¥ƒë°ùe,π«°ù¨dG πFGƒ°S ,äÉÑcôŸG ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe ,áæjõdG ¿ƒHÉ°U ,¢VÉMôŸG
,òaGƒædG ∞«¶æJ äÉÑcôe ,á«dõæŸG ¢VGôZCÓd π«°ù¨dG äGô°†ëà°ùe ,π«°ù¨dG äGô°†ëà°ùe
.(»eÉeC’G êÉLõdG ∞«¶æJ ™FGƒe
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(Ω.Ω.P.¢T) ƒdƒ∏dG õcôe :º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á``````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ,»HO ,60188 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2021/11/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG :π```````````«cƒdG º``````````°SG
112 :Ü.Q 3441 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
149994 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
äGô°†ëà°ùe ,Iô¡£e ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe ,ƒ÷G º«≤©J äGô°†ëà°ùe á«ë°U äÉjÉ¨d äGô¡£e
∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe ,áaÉ¶ædG äÉjÉ¨d ô¡£Ã áHô°ûe ∞«¶æJ á°ûªbCG ,Iô¡£e π«°ùZ
äÉ°Só©dG äGô¡£e ,»Ñ£dG ΩGóîà°SÓd (Ò¡£J) ∞«¶æJ π«dÉﬁ ,á≤°UÓdG äÉ°Só©∏d
,‹õæŸG ΩGóîà°SÓd äGô¡£e ,äÉª≤©eh äGô¡£e ,á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd äÉØ¶æe ,á≤°UÓdG
,á«ë°üdG ¢VGôZCÓd äGô¡£e ,»Ñ£dG ΩGóîà°SÓd äGô¡£e ,áaÉ¶ædG äÉjÉ¨d äGô¡£e
Ωóîà°ùJ º«≤©J πjOÉæe ,ô¡£e øjój ∫ƒ°ùZ ,äGô¡£e ,πjOÉæe »`a áHô°ûe äGô¡£e
äGô°†ëà°ùe ,áª≤©eh á«ÑW äÉØ¶æeh ¿ƒHÉ°U ,øjó«dG º«≤©J äGô°†ëà°ùe ,IóMGh Iôe
»`a ΩGóîà°SÓd º«≤©J äGô°†ëà°ùe ,»Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Iô°ûÑdG (Ò¡£J) ∞«¶æàd
.(º«≤©J πjOÉæe ,äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØ∏d º«≤©J ∫ƒ°ùZ ,äÉ«`Ø°ûà°ùŸG
(Ω.Ω.P.¢T) ƒdƒ∏dG õcôe :º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á``````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ,»HO ,60188 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2021/11/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG :π```````````«cƒdG º``````````°SG
112 :Ü.Q 3441 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
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150004 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN)áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d ΩÓYE’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°S ¢VôY
§ÿG ≈∏Y áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN ,∞«¶æàdG OGƒe ¢üîJ »àdG ô°TÉÑŸG §ÿG ≈∏Y
§ÿG ≈∏Y á∏ª÷ÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN ,∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe ¢üîJ »àdG ô°TÉÑŸG
ô°TÉÑŸG §ÿG ≈∏Y á∏ª÷ÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN ,∞«¶æàdG OGƒe ¢üîJ »àdG ô°TÉÑŸG
™«ÑdG äÉeóN ,∞«¶æàdG OGƒŸ áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN ,∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe ¢üîJ »àdG
™«ÑdG äÉeóN ,∞«¶æàdG OGƒŸ á∏ª÷ÉH ™«ÑdG äÉeóN ,∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùŸ áFõéàdÉH
.(∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùŸ á∏ª÷ÉH
(Ω.Ω.P.¢T) ƒdƒ∏dG õcôe :º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á``````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ,»HO ,60188 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
11/11/2021 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG :π```````````«cƒdG º``````````°SG
112 :Ü.Q 3441 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG

150107 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
äGô``°†ëà°ùŸGh ≥`` «bódG) Üƒ`` `Ñ◊G ≈`` `∏Y á`` ªFÉb á``Ø«`ØN á``ª©WCG
äÉé∏ãŸG ,äÉjƒ∏◊Gh ôFÉ£ØdG ,õÑÿG ,ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG
,πÿG ,∫OôÿG ,í∏ŸG ,õ«ÑÿG ¥ƒë°ùe ,IÒªÿG ,Oƒ°SC’G π°ù©dG ,π°ù©dG ,πcCÓd á∏HÉ≤dG
IQOƒH ,∂©µdG ,≈∏ëŸG ∂©µdG ,»‚ôaE’G õÑÿG ,âjƒµ°ùÑdG ,äGQÉ¡ÑdG ,(πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdG
IQòdG ≥FÉbQ ,IQòdG ≥FÉbQ ,≈∏ﬁ ∂©c ,πcCÓd ôcÉµ°S ,ôFÉ£ØdG ,∂©µdG áæ«éY ,∂©µdG
É¡°SÉ°SCG áØ«`ØN áª©WCG ,ô°û≤ŸG ¿Éaƒ°ûdG ,¢û¡dG âjƒµ°ùÑdG ,¿Éaƒ°ûdG ≥FÉbQ ,AÉ°†«ÑdG
ôFÉ£a ,áfhôµ©ŸG ,íª≤dG ≥«bO ,ΩÉ©£∏d ≥«bódG ,(¢ùÑ°ûJ) ÉWÉ£ÑdG äÉbÉbQ ,ÜƒÑ◊G
É¡°SÉ°SCG áØ«`ØN áª©WCG ,RQCG ,(•Éª°ù≤H) á∏°Tôb ,Gõà«H ,IRƒÑﬂ ôFÉ£a ,(∂«µfÉH) IÓﬁ
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,(á©«`aQ áfhôµ©e) »à«ZÉÑ°S ,ájÒ©°T ,( ¬cGƒØdÉH ∂«c) äÉJQƒJ ,á«æ«°U ôFÉ£a ,RQC’G
.( õHÉîŸG äÉéàæe ,IQP ∂©c ,óª› Íd ,πaƒdG ∂©c
IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG øjRÉÑÿG ó«°S ácô°T :º```````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á``````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,31462 ΩÉeódG ,7091 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2021/11/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG :π```````````«cƒdG º``````````°SG
112 :Ü.Q 3441 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG

150253 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
äÉeóN,ºYÉ£ŸG äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG äÉeóN)ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG
,äÉfÉ◊G äÉeóN ,áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e äÉeóN ,äÉjÎ«`aÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG
.(á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J
óà«ª«d .…EG »J »H (IQƒaÉ¨æ°S) ≠æjódƒg »H …BG »L ¢ûJCG ΩCG :º```````````````````````````````````°SÉH
ájQƒaÉ¨æ°S :á``````````````````````````«°ùæ÷G
,(159919) IQƒaÉ¨æ°S ,¢ShÉg ÉàdO 5/04-05 ºbQ ,OhQ GQóæ°ùµ«dCG 2 :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
IQƒaÉ¨æ°S
2021/11/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG :π```````````«cƒdG º``````````°SG
112 :Ü.Q 3441 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
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150255 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
äÉeóN,ºYÉ£ŸG äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG äÉeóN)ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG
,äÉfÉ◊G äÉeóN ,áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e äÉeóN ,äÉjÎ«`aÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG
.(á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J
óà«ª«d .…EG »J »H (IQƒaÉ¨æ°S) ≠æjódƒg »H …BG »L ¢ûJCG ΩCG :º```````````````````````````````````°SÉH
ájQƒaÉ¨æ°S :á``````````````````````````«°ùæ÷G
,(159919) IQƒaÉ¨æ°S ,¢ShÉg ÉàdO 5/04-05 ºbQ ,OhQ GQóæ°ùµ«dCG 2 :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
IQƒaÉ¨æ°S
2021/11/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG :π```````````«cƒdG º``````````°SG
112 :Ü.Q 3441 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG

150256 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
äÉeóN,ºYÉ£ŸG äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG äÉeóN)ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG
,äÉfÉ◊G äÉeóN ,áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e äÉeóN ,äÉjÎ«`aÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG
.(á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J
óà«ª«d .…EG »J »H (IQƒaÉ¨æ°S) ≠æjódƒg »H …BG »L ¢ûJCG ΩCG :º```````````````````````````````````°SÉH
ájQƒaÉ¨æ°S :á``````````````````````````«°ùæ÷G
,(159919) IQƒaÉ¨æ°S ,¢ShÉg ÉàdO 5/04-05 ºbQ ,OhQ GQóæ°ùµ«dCG 2 :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
IQƒaÉ¨æ°S
2021/11/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG :π```````````«cƒdG º``````````°SG
112 :Ü.Q 3441 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
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150598 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
.áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d ΩÉ©W ,äÉfGƒ«ë∏d á«FGòZ OGƒe
GOÉà«ª«d ¢Sƒàæª«dCG ∫ƒ°Sƒcôg :º```````````````````````````````````°SÉH
á«∏jRGôH :á``````````````````````````«°ùæ÷G
,93900 :Ü.Q ¢SG QBG -»JƒØjEG ,∫ƒ°S hO GOGQƒe ,1000 ,GQÉØ«HÉc ƒ«æ«`aCG :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
πjRGÈdG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG :π```````````«cƒdG º``````````°SG
112 :Ü.Q 3441 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG

150600 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
.áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d ΩÉ©W ,äÉfGƒ«ë∏d á«FGòZ OGƒe
GOÉà«ª«d ¢Sƒàæª«dCG ∫ƒ°Sƒcôg :º```````````````````````````````````°SÉH
á«∏jRGôH :á``````````````````````````«°ùæ÷G
,93900 :Ü.Q ¢SG QBG -»JƒØjEG ,∫ƒ°S hO GOGQƒe ,1000 ,GQÉØ«HÉc ƒ«æ«`aCG :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
πjRGÈdG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG :π```````````«cƒdG º``````````°SG
112 :Ü.Q 3441 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
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150860 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.»gÉ≤ŸG äÉeóN
IóFGôdG ihõf ∞jQ :º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á``````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2021/12/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150867 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.ºYÉ£ŸG äÉeóN
á«æWƒdG Ió°ùdG ¢VQCG :º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á``````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2021/12/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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151253 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.(ájòMC’G ™«Hh äÉ«dÉªµdGh Qƒ£©dG IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ)™∏°ùdG ¢VôY
IQÉéà∏d á∏ÑdG AGƒ°VCG :º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á``````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,320 :Ü.Q1021:Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2021/12/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151538 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.É¡JÉ≤ë∏eh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG
áãjó◊G ÖgòdG π°SÓ°S :º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á``````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,120 :Ü.Q 390:Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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151563 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
Qƒ«W ,ìƒHòe êÉLO ,áMƒHòe øLGhO) á«M ÒZ øLGhO Ωƒ◊ ,»M ÒZ ∂ª°S ,Ωƒ◊
,á``NƒÑ£e äGhGô``°†N ,á``ØØ› äGhGô``°†N ,Ióª› ¬cGƒa ,Ωƒ◊ äÉ°UÓN ,(áMƒHòe
Íd ,IóHR ,áæÑL ,Ö«∏M ,¢†«H ,±É°ûN ,äÉ«Hôe ,ΩÉ©£∏d ,ΩÓg »∏L ,áXƒØﬁ äGhGô°†N
.πcCÓd á◊É°U ¿ƒgO ,ΩÉ©£∏d äƒjR ,Ö«∏◊G äÉéàæe ,ÖFGQ
á«dhDƒ°ùŸG IOhóﬁ ácô°T - óàd …EG »J »H ROƒa IQƒaÉ¨æ°S ±CG QCG »H :º```````````````````````````````````°SÉH
ájQƒaÉ¨æ°S :á``````````````````````````«°ùæ÷G
018981 ,Îæ°S π°ûfÉæ«`a ,…ÉH ÉæjQÉe ,02-05 # ,OQÉØ«dƒH ÉæjQÉe 8 :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
IQƒaÉ¨æ°S
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d »`aÉ«dCG :π```````````«cƒdG º``````````°SG
112 :Ü.Q 192:Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG

151829 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
äGô°†ëà°ùe ,ájô£Y äƒjR ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ ø°Tƒd ,ä’ƒ°ùZ ,á«∏«ªŒ äÉÁôc ,Qƒ£Y
.π«ªŒ
IOhóﬁ á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T - á«ŸÉ©dG ∑ÉaÉc ácô°T :º```````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á``````````````````````````«°ùæ÷G
´QÉ°T ,áeÓ°ùdG »M ,≈ª∏°S Îæ°S ,4Ü :ºbQ AÉæH ,∫hC’G ≥HÉ£dG :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,21514 ,IóL ,¿É£∏°S ÒeC’G
2022/1/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d »`aÉ«dCG :π```````````«cƒdG º``````````°SG
112 :Ü.Q 192:Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
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151953 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
.¢ùHÓŸG áWÉ«N
IQÉéà∏d ájôªb :º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á``````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,130 :Ü.Q 2579 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2022/1/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
149798 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
,á«FÉYO OGƒe º«ª°üJ ,É¡«©FÉHh äÉeóÿGh ™∏°ùdG …Î°ûŸ á«fhÎµdEG ¥ƒ°S áMÉJEG ,≥jƒ°ùJ
äÉeóN ,ó©H øY ¥ƒ°ùàdG èeGôH êÉàfEG ,äÉcô°û∏d …QGOE’G Ò«°ùà∏d á«LQÉN äÉ¡éH áfÉ©à°SG
ä’Éch äÉeóN ,≥∏£dG AGƒ¡dG »`a ¿ÓYE’G ,»`aGó¡à°S’G ≥jƒ°ùàdG ,ÉjGó¡dG íFGƒd π«é°ùJ
,ô°TÉÑŸG ójÈdÉH ¿ÓYE’G ,™∏°ùdG ¢VôY ,¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe ô°ûf ,ôjó°üàdGh OGÒà°S’G
¿ÓYE’G ,¿ÓYEGh ájÉYO ,¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢Uƒ°üf ô°ûf ,∫ÉªYC’G º«¶æJ äGQÉ°ûà°SG
ájÉYódG ä’Éch äÉeóN ,áeÉY ¢VôY äÉeóN ,¿ƒjõØ∏àdG ÈY ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ,ƒjOGôdÉH
,≥jƒ°ùàdG çÉëHCG ,äÉ©«ÑŸG èjhôJ hCG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG êPÉ‰ OGóYEG äÉeóN ,¿ÓYE’Gh
,á«fÓYE’G äÉMÉ°ùŸG ÒLCÉJ ,…CGôdG äÉYÓ£à°SG ,á«FÉYO hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ
äÉeƒ∏©e º«¶æJ ,Üƒ°SÉM äÉfÉ«H óYGƒb »`a äÉeƒ∏©ŸG ™«ªŒ ,øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG èjhôJ
äÉeóN ,Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ≈∏Y Iô°TÉÑŸG ájÉYódGh ¿ÓYE’G ,Üƒ°SÉM äÉfÉ«H óYGƒb »`a
»`a äÉeƒ∏©ŸG øY åëÑdG ,iôNCG ∫ÉªYC’ äÉeóNh ™∏°S AGô°T øjôNBÓd ÚeCÉJ hCG Ò`aƒJ
™∏°S ¢VôY ,ΩÓYE’G πFÉ°Sh »`a ¿ÓYE’Gh ájÉYó∏d âbh ÒLCÉJ ,øjôNBÓd Üƒ°SÉM äÉØ∏e
.á«fÓYE’G ΩÓaC’G êÉàfEG ,áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d ΩÓYE’G πFÉ°Sh ≈∏Y
QÉªãà°SG Òfƒ«∏e :º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á``````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe ,112:Ü.Q ,192 :Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2021/11/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d »`aÉ«dCG :π```````````«cƒdG º``````````°SG
112 :Ü.Q 192:Ü.¢U :¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149396 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابــون� ،أقنعــة جتميلية ،زي ــت الربغمـ ــوت ،كرمي ــات تبييــ�ض الب�شــرة ،ملم ــع �أظاف ــر،
م�ستح�ضرات مكياج.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة ال�شموخ العاملية
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152044 :
فـي الفئة  ٣٥من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع امل�صار والكمة العمانية والعطور والف�ضيات والهدايا.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار الب�شوت امللكية للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم115817 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صفـيف ال�شعر والتجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �شذي عربي الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 822 :ر.ب� ,511 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/1/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم125759 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أن�شطة وكاالت ال�سفر �أن�شطة م�شغلي اجلوالت ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �سلطان وجمعة �أبناء عقاب للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صحار ,حمافظة �شمال الباطنة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/1/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم132030 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صفـيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سمة رخيوت احلديثة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :احليل ال�شمالية ،والية ال�سيب ،حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/10/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم132664 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النزل اخل�ضراء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو ل�ؤي اخلنب�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 291 :ر.ب ،316 :والي ــة ال�سوي ــق ،حمافظــة �شمــال الباطنــة,
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/11/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم134680 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جوهرة عربي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 974 :ر.ب� ,911 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/1/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137342 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الزهور الطبيعية وال�صناعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ركن الزهور والهدايا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 571 :ر.ب 100 :غال ،والية بو�شر ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137528 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أبحاث الأعمال� ،إدارة �أعمال الفنادق� ،إدارة �أعمال فناين
الأداء� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية ،ا�ست�شارات �إدارة
الأعمال ،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظف ــني ،ا�ست�شــارات الأعمال املهنية ،ا�ست�شارات تنظيم
الأعمال ،ا�ستطالعات الر�أي ،ا�ستعانــة بجه ــات خارجي ــة للت�سيي ــر الإداري لل�شرك ــات،
ا�ستف�سارات عن الأعمال� ،إعداد ال�ضرائب� ،إعداد تقارير احل�سابات� ،إعداد ك�شوف الرواتب،
اقتناء العقود للآخرين ،االختبارات النف�سية الختيار املوظفـني ،االختزال ،اال�ست�شارة
ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات االت�صال فـي جمال الدعاية ،اال�ست�شارة ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات االت�صال
فـي جمال العالقات العامة ،الإعالن بالربيد املبا�شر ،الإعالن بالراديو ،الإعالن والدعاية
املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،الإ�شهار القائم على الدفع بعدد النقرات ،الإعــالن ف ــي
الهــواء الطلــق ،البحث عن املعلومات فـي ملفات حا�سوب للآخريــن ،البحث عن كفالة،
البيع باملزاد العلني ،التخطيط لغايات الدعاية والإعالن ،التدقيق املايل ،الرتويج للل�سلع
واخلدمات من خالل رعاية الأحداث الريا�ضية ،الت�سويق اال�ستهدافـي ،الت�سويق فـي �إطار
ن�شر الربجميات ،التفاو�ض على عقود الأعمال با�سم الغري ،التفاو�ض وعقد ال�صفقات
التجارية حل�ساب الغري ،التنب�ؤات االقت�صادية ،اخلدمات الإدارية ،الدعاية والإعالن
بالطلب الربيدي ،الدعاية والإعالن عرب التلفزيون ،الرد على الهاتف (للم�شرتكني غري
املوجودين) ،العالقات العامة ،املتاجرة ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،امل�ساعدة فـي �إدارة
الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،املعاجلة االدارية لطلبات ال�شراء ،املعلومات والأخبار عن
الأعمال ،الن�صائح الت�سويقية� ،أبحاث الأعمال املهنية� ،أبحاث الت�سويق� ،أعمال املكاتب،
�أعمال ا�ست�شارية� ،أعمال وا�ست�شارات الإدارة� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع
واخلدمات وبائعيها� ،إجراءات الدرا�سات الت�سويقية� ،إجراءات املعار�ض التجارية� ،إجراءات
تقييم الأعمال� ،إدارة الأعمال� ،إدارة الأعمال التجارية واخلدمات اال�ست�شارية� ،إدارة الأعمال
للأ�شخا�ص الريا�ضيني� ،إدارة الأعمال ملوردي اخلدمات املتعاقدين� ،إدارة الأعمال
واخلدمات اال�ست�شارية� ،إدارة ال�شركات اال�ست�شارية� ،إدارة العمليات التجارية واال�ست�شارات،
�إدارة امللفات املربجمة� ،إدارة املوارد ب�شرية� ،إدارة برامج امل�سافرين املنتظمني� ،إدارة برامج
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الوالء ويت�ضمن التخفـي�ضات �أو احلوافز� ،إدارة جتارية� ،إدارة جتارية لربامج ال�سداد للغري،
�إدارة �ش�ؤون العمل� ،إدارة �ش�ؤون املوظفـني� ،إدارة عالقات الزبائن� ،إدارة م�شاريع العمل� ،إدارة
وتوجيه الأعمال� ،إ�سرتاتيجيات الأعمال اال�ست�شارية ،ا�ست�شــارات الأعمــال التجاري ــة
والت�سوي ــق ،ا�ست�شارات الأعم ــال واخلدم ــات اال�ست�شارية ،ا�ست�شارات الإعالن ال�صحفـية،
ا�ست�شارات التوظيف و�إدارة �ش�ؤون املوظفـني ،ا�ست�شارات �أعمال جتارية ,خدمات ا�ست�شارية
ومعلوماتية ،ا�ست�شارات تخ�ص�صية متعلقة ب�إدارة �ش�ؤون املوظفـني ،ا�ست�شارات ت�سويقية،
ا�ست�شارات فـي جمال �إقتناء الأعمال ،ا�ست�شارات متعلقة ب�إدارة خماطر العمل ،ا�ست�شارات
متعلقة بعمليات الإ�ستحواذ والإندماجات التجارية ،ا�ست�شارات وخدمات ا�ست�شارية لإدارة
الأعمال ،ا�ست�شارات وخدمات ا�ست�شارية متعلقة بتن�سيب املوظفـني،التوظيف والإدارة،
�إ�ستطالعات ال�سوق� ،إ�ستئجار امل�ساحات الإعالنية الفورية� ،إ�ستئجار امل�ساحات الإعالنية
على الإنرتنيت� ،إ�ستئجار امل�ساحات الإعالنية ومواد الإعالن� ،إ�س�شارات العالقات العامة،
�إعداد الإح�صاءات التجارية� ،إعداد ال�صفقات التجارية لللآخرين ،من خالل املحالت
التجارية على الإنرتنيت� ،إعداد ال�ضرائب واخلدمات اال�ست�شارية� ،إعداد عقود الدعاية
للآخرين� ،إعداد عقود الدعاية والرتويج للآخرين� ،إعداد عقود ل�شراء وبيع ال�سلع
واخلدمات لللآخرين� ،إعداد عقود للآخرين لبيع و�شراء ال�سلع� ،إعداد عقود لللآخرين،
من �أجل توفـري اخلدمات� ،إعداد وجتميع تقارير الأعمال والتقارير التجارية واملعلومات،
�إعداد وتنظيم املعار�ض التجارية� ،إعداد وتنظيم املعار�ض التجارية والعرو�ض� ،إعداد
وتنظيم الن�شاطات الإعالنية� ،إعداد وتنظيم الن�شاطات الت�سويقية والرتويجية� ،إعداد
وتنظيم �صفقات جتارية للآخرين� ،إعالنات التوظيف� ،إعالنات العمل مبواقع ويب،
�إعالنات ،خدمات الدعاية والإعالن والت�سويق� ،إعالنات ،خدمات ترويجية وخدمات
عالقات عامة� ،إعالنات ،خدمات ت�سويقية وترويجية� ،إعالنات خدمات زودت عرب
الإنرتنيت� ،إعالنات عرب الإنرتنيت لالخرين� ،إعالنات عن تعيني املوظفـني� ،إعالنات
للآخرين� ،إعالنات مبوبة� ،إعالنات واخلدمات الرتويجية� ،إقتناء االي�ضائع نيابة عن
ال�شركات� ،إقتناء العقود للآخرين املتعلقة ببيع الب�ضائع� ،إنتاج الأفالم الإعالنية� ،إنتاج
�إعالنات الراديو والتلفزيون� ،إنتاج برامج الت�سوق عن بعد ،بحث تنفـيذي وخدمــات
الإختيار ،برامج �إدارة والء امل�ستهلكني ،ت�أجري الآالت واملعدات املكتبية ،ت�أجري امل�ساحــات
الإعالنية ،ت�أجري �آالت البــيع ،ت�أجــري �آالت الن�س ــخ بالت�صوير ،ت�أجري الفتات دعائية للغري،
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ت�أجري معدات املكتب فـي من�ش�آت العمل امل�شرتك ،ت�أجري منا�صب للبيع ،ت�أجري مواد
الدعاية والإعالن ،ت�أجري وقت للدعاية والإعالن فـي و�سائل الإعالم ،جتميع االح�صائيات،
جتميــع الإح�صــاءات التجاريـ ــة واملعلومات التجارية ،جتميع الب�ضائع املتنوعة ،مل�صلحة
الآخرين،ب�إ�ستثناء نقلها ،ليتيح للزبائن م�شاهدة و�شراء تلك الب�ضائع ،جتميع الدالئل
للن�شر على �شبكــة لإنرتني ــت ،جتمي ــع القوائم الربيدية املبا�شرة ،جتميع املعلومات
الإح�صائية ،جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،جتميع فهار�س املعلومات لغايات
جتارية �أو دعائية ،جتميع قوائم العناوين ،جتميع و�إدخال املعلومات فـي قواعد بيانات
احلا�سوب ،جتميع وتنظيم املعلومات فـي قواعد بيانات احلا�سوب ،جتميع وتوفـري املعلومات
التجارية ،حتديث مواد الدعاية والإعالن ،حتديث و�صيانة البيانات فـي ال�سجالت ،حتديث
و�صيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية ،حت�سني احلركة فـي مواقع الإنرتنت،
حت�سني حمرك البحث لتعزيز املبيعات ،حت�ضريات اجلرد امل�ؤمتتة ،حتليل �أ�سعار التكلفة،
حتليل التكاليف والأرباح ،حتليل �إدارة الأعمال ،حتليل �سعر التكلفة بخ�صو�ص التخل�ص
من النفايات� ،إزالتها ،معاجلتها وتكريرها ،تخطيطات الأعمال الإ�سرتاتيجية ،تدقيق
احل�سابات ،ترويج املبيعات عند نقط ال�شراء �أو البيع,للآخرين ،ترويج املبيعات للآخرين،
ترويج� ،إعالن وت�سويق ملواقع ويب على الإنرتنيت ،ترويج ل�سلع وخدمات الآخرين ،ترويج
ل�سلع وخدمات الآخرين عرب الإنرتنيت ،ترويج ل�سلع وخدمات الآخرين عرب �شبكة
حا�سوب عاملية ،ت�سجيل االت�صاالت والبيانات املكتوبة ،ت�سويق ،ت�سويق احلدث ،ت�سويق
املنتجات ،ت�سويق ترويجي ،ت�سويق مبا�شر ،ت�سويق و�إعالن م�شرتك ،ت�سويق و�إعالن
م�شرتك خلدمات التنظيف ال�سكنية والتجارية ،ت�صريف الأعمال ،ت�صميم مواد دعائية،
تطوير وتطبيق �إ�سرتاجيات الت�سويق لللآخرين ،تعيني موظفـي الطريان،الكادر الأر�ضي
الفني والكادر الأر�ضي غري الفني ،تقدمي ال�شركات على الإنرتنت و�أجهزة الإعالم الأخرى،
تقدمي دليل معلومات جتاري مبا�شر على الإنرتنيت ،تق�صي احلقائق فـي الأعمال،
تقييمات �إح�صائية و�إعداد التقارير ،تقييم الأعمال ،تقييم �إحتياجات املوظفـني ،تن�سيب
املوظفـني امل�ؤقتني ،تن�سيب املوظفـني والتوظيف ،تنظيم اال�شرتاكات فـي ال�صحف
للآخرين ،تنظيم اال�شرتاكات فـي خدمات االت�صاالت ل�صالح الغري ،تنظيم املعار�ض
لغايات جتارية �أو دعائية ،تنظيم املعار�ض ومعار�ض جتارية للأغرا�ض التجارية و�أغرا�ض
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الإعالن ،تنظيم� ،إدارة والإ�شراف على خطط والء الزبائن ،تنظيم،تنفـيذ والإ�شراف على
املبيعات وخطــط احلوافــز الرتويجيــة ،تنظــيم ،تنفـي ــذ والإ�شراف على خطط الوالء
واحلوافز ،تنظيم معار�ض جتارية لأغرا�ض الإعالن ،تنظيم معار�ض مهنية لغايات جتارية
و�إعالنية ،تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،تنظيم و�إدارة برامج والء الزبائن
املنتظمني ،تنظيم وعقد املعار�ض التجارية� ،أم�سيات ومعار�ض لأغرا�ض الإعالن والأغرا�ض
التجارية ،توزيع العينات ،توزيع العينات بغر�ض الإعالن ،توزيع املواد الإعالنية ،توظيف
الأفراد ،توفـري الأعمال التجارية ومعلومات الت�سويق ،توفـري امل�ساحة الإعالنية ،توفـري
املعلومات الإح�صائية التجارية ،توفـري خدمات �إدارة دليل املعلومات التجارية ،عن طريق
�شبكة حا�سوب عاملية ،توفـري معلومات االت�صال لالجتارة والأعمال ،توفـري معلومات
الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت ،توفـري معلومات دليل اخلدمات التجارية على
الإنرتنيت ،توفـري وت�أجري مواد الدعاية والإعالن وامل�ساحات الإعالنية ،جمع البيانات فـي
قواعد بيانات احلا�سوب ،خدمات التذكري باملواعيد (وظائف مكتبية) ،خدمات �إعداد مناذج
الدعاية والإعالن �أو ترويج املبيعات ،خدمات اقتطاع الأخبار �أو املعلومات املهمة فـي
ال�صحف ،خدمات اال�ستخبارات التناف�سية ،خدمات اال�ستخبارات ال�سوقية ،خدمات
الأبحاث املتعلقة بالإعالن والت�سويق ،خدمات الأعمال اال�ست�شارية التي تتعلق ب�إن�شاء
ومنح الإمتيازات ،خدمات الإعالن ال�صحفـية ،خدمات الإعالن والت�سويق ،خدمات البيع
باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية ،خدمات
البيع باملفرد �أو خدمات البيع باجلملة لأدوات �صيد ال�سمك ،خدمات البيع باملفرد �أو
خدمات البيع باجلملة لأغطية القدم ،خدمات البيع باملفرد �أو خدمات البيع باجلملة
للأجهزة والآالت الكهربائية ،خدمات البيع باملفرد �أو خدمات البيع باجلملة للأرز
واحلبوب ،خدمات البيع باملفرد �أو خدمات البيع باجلملة للأن�سجة والفر�ش املحاكة،
خدمات البيع باملفرد �أو خدمات البيع باجلملة للتبغ ومواد املدخنني ،خدمات البيع باملفرد
�أو خدمات البيع باجلملة للحقائب والأكيا�س ،خدمات البيع باملفرد �أو خدمات البيع
باجلملة للحلويات ،اخلبز والكعك ،خدمات البيع باملفرد �أو خدمات البيع باجلملة
للدراجات ،خدمات البيع باملفرد �أو خدمات البيع باجلملة لل�سلع الريا�ضية ،خدمات البيع
باملفرد �أو خدمات البيع باجلملة لل�سيارات ذات العجلتني ،خدمات البيع باملفرد �أو خدمات
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البيع باجلملة لل�شاي،القهوة والكاكاو ،خدمات البيع باملفرد �أو خدمات البيع باجلملة
للفواكه واخل�ضراوات ،خدمات البيع باملفرد �أو خدمات البيع باجلملة للمطبوعات ،خدمات
البيع باملفرد �أو خدمات البيع باجلملة للمفرو�شات ،خدمات البيع باملفرد �أو خدمات البيع
باجلملة للمالب�س ،خدمات البيع باملفرد �أو خدمات البيع باجلملة للورق والقرطا�سية،
خدم ــات الب ــيع باملف ــرد �أو خدم ــات البي ــع باجلمل ــة مل�ستح ــ�ضرات التجمي ــل� ،أدوات
النظافة،معاجني الأ�سنان ،ال�صابون واملنظفات ،خدمات التجزئة على الإنرتنت لتحميل
املو�سيقى الرقمية ،خدمات التجزئة على الإنرتنت لتحميل نغمات رنني الهاتف ،خدمات
التجزئة على الإنرتنت للمو�سيقى والأفالم امل�سجلة م�سبقا �أو القابلة للتحميل ،خدمات
التجزئة للأعمال الفنية التي تقدمها املعار�ض الفنية ،خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات
ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية ،خدمات التجزئة وخدمات البيع
باجلملة للأغذية وامل�شروبات ،خدمات التجميع (امل�ساعدة فـي الأعمال) ،خدمات التحليل
الت�سويقية ،خدمات التخطيط للإعالن ،خدمات الرتقية �أو الرتويج والإعالن وخدمات
املعلومات املتعلقة بذلك ،خدمات الت�سويق عرب الهاتف ،خدمات الت�سويق والإعالن املبا�شر،
خدمات التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات ،خدمات اخلرباء فـي الكفاية ،خدمات ال�سكرتارية ،خدمات
ال�شراء الإعالمية ،خدمات ال�ضغط التجاري ،خدمات الطلب على الإنرتنيت امل�ؤمتتة،
خدمات العالقات الإعالمية ،خدمات الفوترة ،خدمات املحا�سبة امل�ؤمتتة ،خدمات املزاد
على الإنرتنيت ،خدمات امل�ساعدة الإدارية فـي اال�ستجابة لنداءات العطاءات ،خدمات
امل�شورة فـي �إدارة الأعمال ،خدمات املعلومات التجارية امل�ؤمتتة ،خدمات املقارنة بني
الأ�سعار ،خدمات النداء الهاتفـي للعمالء ،خدمات الو�ساطة التجارية ،خدمات الو�ساطة
فـي قطاع الأعمال للتوفـيق بني امل�ستثمرين املحتملني فـي القطاع اخلا�ص ورواد الأعمال
الباحثني عن متويل ،خدمات الوكالة الت�سويقية ،خدمات اليع باملفرد �أو خدمات البيع
باجلملة لل�سيارات ،خدمات �إدارة الأعمال امل�ؤقتة ،خدمات �إدارة الأعمال ملعاجلة املبيعات
على �شبكة الأنرتنيت ،خدمات �إدارة �سل�سلة التوريد ،خدمات �إدارة م�شاريع الأعمال مل�شاريع
البناء ،خدمات ا�ست�شارات التوظيف ،خدمات ا�ست�شارية بحث الرعاية املالية ،خدمات
ا�ست�شارية تتعلق بالدعاية والإعالن والت�سويق ،خدمات ا�ست�شارية تتعلق ب�إدارة خطورة
العمل ،خدمات ا�ست�شارية تتعلق ب�إدارة وتنظيم الفنادق ،خدمات �إعالن على الإنرتنيت،
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خدمات �إلكرتونية لإدارة الأوراق املالية ،خدمات �إن�شاء العالمة التجارية ،خدمات �إيداع
الإقرار ال�ضريبي ،خدمات بحث �إعالين ،خدمات برجمة املواعيد (وظائف مكتبية)،
خدمات جتارية �إ�سرتاتيجية ،خدمات حتليل ال�سوق ،خدمات ترويج ال�صادرات ،خدمات
ترويجية ،خدمات ترويجية وت�سويقية ،خدمات ت�سجيل لوائح الهدايا ،خدمات تن�سيب
املوظفـني ،خدمات توفـري �أو ت�أمني للآخرين (�شراء �سلع وخدمات لأعمال اخرى) ،خدمات
حفظ �سجل الأعمال التجارية امل�ؤمتتة ،خدمات ربط �شبكات العمل ،خدمات عر�ض عامة،
خدمات عمل ا�ست�شارية ،خدمات خمازن البيع باملفرد على الإنرتنت التي تعر�ض �أدوات
التجميل ومنتجات جتميل ومالب�س و�إك�س�سوارات ،خدمات معاجلة البيانات ،خدمات
معلوماتية متعلقة بالإعالن ،خدمات معلوماتية متعلقة بفر�ص العمل والوظائف ،خدمات
ن�سخ ال�صور ،خدمات نقل الأعمال ،خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،خدمات وكاالت
التوظيف ،خدمات وكاالت الدعاية والإعالن ،خدمات وكاالت املعلومات التجارية ،خدمات
وكالة الت�صدير ،درا�سات ال�سوق ،دعاية واعالن ،دعاية و�إعالن ،دعاية و�إعالن ،خدمات
ت�سويقية وترويجية متعلقة بال�سيارات ،دورة حياة تقدير التكاليف� ،شراء ال�سلع واخلدمات
للأعمال التجارية الأخرى� ،صياغة �سرية ذاتية للغري ،طباعة على الآلة الكاتبة �أو
احلا�سوب ،عر�ض ال�سلع ،عر�ض ال�سلع لأغرا�ض الإعالن ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم
لغايات البيع بالتجزئة ،عرو�ض االزياء للأغرا�ض الرتويجية (تنظيم لـ) ،فح�ص العالمة
التجارية ،فهر�سة مواقع الويب لغايات جتارية �أو �إعالنية ،كتابة ن�صو�ص الدعاية
والإعالن ،كتابة ن�صو�ص ال�سيناريوهات لغايات �إعالنية ،ل�صق الإعالنات ،حما�سبة،
خمازن بيع باملفرد على الإنرتنت خلدمات حتميل النغمات ،مراقبات اجلرد امل�ؤمتتة،
مزادات وخدمات املناق�صات ،م�ساعدات �أو دعم العمل ،م�ساعدات فـي الت�سويق ،م�ساعدات
فـي �إدارة �ش�ؤون املوظفـني ،م�ساعدات وا�ست�شارات متعلقة ب�إدارة وتنظيم الأعمال ،م�شورات
ب�ش�أن �إعداد ال�ضرائب ،م�شورات جتارية متعلقة بالت�سويق ،م�شورات جتارية متعلقة
بالإعالن ،م�شورات جتارية متعلقة مبنح الإمتيازات ،م�شورات جتارية واال�ست�شارات،
م�شورات وم�ساعدات �إدارة الأعمال ،معاجلات �إدارية للطلبات ،معاجلة الإدارة التجارية
لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري ،معاجلة الن�صو�ص ،معلومات ،اال�ست�شارات واخلدمات
اال�ست�شارية املتعلقة ب�إدارة الأعمال وتوجيه الأعمال املزودة على الإنرتنيت �أو عرب
الإنرتنيت ،معلومات جتارية ون�صائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات �أو اخلدمات،
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معلومات ت�سويقية ،ن�سخ االت�صاالت (وظائف مكتبية) ،ن�سخ الوثائق ،ن�شاطات العمل
الت�سويقية والرتويجية التي تتعلق ب�إدارة وتوجيه الأعمال ،ن�شر الإعالنات للآخرين عن
طريق الإنرتنيت ،ن�شر الإعالنات للآخرين عن طريق �شبكة ات�صاالت �إلكرتونية على
الإنرتنيت ،ن�شر الإعالنات،مواد الدعاية والت�سويق ،ن�شر الإعالنات واملواد الرتويجية،
ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،ن�شر مواد ون�صو�ص الدعاية
والإعالن ،ن�شر ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،ن�صائح متعلقة بتنظيم العمل ،و�ضع العالمة
التجارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العمانية للتنمية ال�سياحية �ش.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 991 :ر.ب 130 :مرتفعات املطار ،والية ال�سيب ،حمافظة م�سقط،
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/12 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137529 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ست�شارات تقدم عرب مراكز االت�صال الهاتفـي واخلطوط
ال�ساخنة فـي جمال الإقامة امل�ؤقتة ،التموين بالطعام وال�شراب ،حلجز فـي الفنادق،
العناية بالأطفال دون �سن املدر�سة وبالر�ضع فـي مراكز الرعاية النهارية� ،إيواء احليوانات،
�أماكن بيع الأطعمة الباردة وامل�شروبات (مطاعم)� ،إطعام فـي مقا�صف الوجبات ال�سريعة،
�إقامة م�ؤقتة� ،إقامة م�ؤقتة توفرها مزارع النزالء ،ت�أجري اخليم ،ت�أجري الكرا�سي واملوائد
وبيا�ضات املوائد والأواين الزجاجية ،ت�أجري املباين املتنقلة ،ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة،
ت�أجري �آالت توزيع املاء ال�صالح لل�شرب ،ت�أجري �آالت توزيع املياه ،ت�أجري �أبنية معدنية وغري
معدنية ميكن نقلها ،ت�أجري �أثاث للفنادق ،ت�أجري �أجهزة الإ�ضاءة غري تلك املخ�ص�صة
للم�سارح وا�ستوديوهات التلفزة ،ت�أجري �أجهزة الطبخ ،ت�أجري �أدوات املائدة ،ت�أجري �أ�سرة،
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ت�أجري �أ�سرة قابلة للطوي ،ت�أجري �أ�سرة قابلة للطوي وحلف ،ت�أجري �أ�سطح عمل مطبخية
لتح�ضري الطعام لال�ستهالك الفوري ،ت�أجري �أغطية �أر�ضيات للفنادق ،ت�أجري �أماكن
�إقامة م�ؤقتة على �شكل فـيالت وبيوت من طابق واحد ،ت�أجري �أماكن �إقامة م�ؤقتة فـي
بيوت و�شقق لق�ضاء الإجازات ،ت�أجري �ستائر للفنادق ،ت�أجري �سجاد جداري للفنادق ،ت�أجري
غرف االجتماعات ،ت�أجري غرف لإقامة فعاليات اجتماعية ،ت�أجري غرف لإقامة فعاليات
اجتماعية ،وم�ؤمترات ،ولقاءات ،ومعار�ض ،وندوات ،واجتماعات ،ت�أجري غرف م�ؤمترات،
ت�أجري كرا�سي وطاوالت ،ت�أجري منا�شف للفنادق ،حت�ضري الطعام وال�شراب ،حت�ضري الطعام
وال�شراب لال�ستهالك الفوري ،حت�ضري طعام �إ�سباين لال�ستهالك الفوري ،حت�ضري طعام
ياباين لال�ستهالك الفوري ،حت�ضري وتوفـري الطعام وال�شراب ال�ستهالكهما داخل وخارج
الأبنية ،حت�ضري وتوفـري الطعام وال�شراب ال�ستهالكهما فـي م�ؤ�س�سات جتارة التجزئة،
حت�ضري وتوفـري الطعام وال�شراب لال�ستهالك الفوري ،ترتيب �إقامة فـي الفنادق ،ترتيب
�إقامة م�ؤقتة فـي م�ساكن ،ترتيب وتوفـري �إقامة م�ؤقتة ،تزيني الطعام ،تزيني الكيك
(الكاتو) ،تقدمي ال�شاي� ،أو القهوة� ،أو الكاكاو� ،أو امل�شروبات الغازية� ،أو م�شروبات ع�صري
الفواكه ،تقدمي �إقامة وطعام حليوانات �أليفة ،تقدمي طعام و�شراب ،تقدمي طعام و�شراب
فـي احلانات ال�صغرية ،تقدمي طعام و�شراب فـي حمالت بيع الكعك املحلى املقلي ،تقدمي
طعام و�شراب فـي مقاهي الإنرتنت ،تقدمي طعام و�شراب فـي م�ؤ�س�سات البيع بالتجزئة
والوجبات اجلاهزة ،تقدمي طعام و�شراب لل�ضيوف ،تقدمي طعام و�شراب لل�ضيوف فـي
املطاعم ،تقدمي طعام و�شراب للم�أدبات ،تقدمي م�شروبات كحولية ،توفـري �إقامة فـي
العطالت ،توفـري �إقامة فـي الفنادق ،توفـري �إقامة فـي الفنادق واملوتيالت ،توفـري �إقامة
م�ؤقتة ،توفـري �إقامة م�ؤقتة فـي بيوت الإجازات ،توفـري �إقامة م�ؤقتة فـي بيوت �إقامة،
توفـري �إقامة م�ؤقتة فـي �شقق الإجازات ،توفـري �إقامة م�ؤقتة فـي فنادق ،وموتيالت ،وبيوت
�إقامة ،توفـري �إقامة م�ؤقتة كجزء من خدمات اال�ستقبال ،توفـري �إقامة م�ؤقتة لل�ضيوف،
توفـري ت�سهيالت ارا�ضي خميمات ،توفـري خدمات الإمداد بالطعام وال�شراب ملرافق
املعار�ض ،توفـري خدمات بارات ،توفـري خدمات تقدمي الطعام وال�شراب ملرافق املعار�ض
التجارية واملعار�ض ،توفـري خدمات تقدمي بالطعام وال�شراب ملرافق امل�ؤمترات ،توفـري
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خدمات حجوزات فـي الغرف وحجوزات فـي الفنادق ،توفـري خدمات م�شورات ومعلومات
عرب الإنرتنت ب�ش�أن التوافق بني النبيذ والطعام ،توفـري خدمات معلومات عن الإقامة فـي
ال�سفر وخدمات وكاالت حجز الإقامة فـي ال�سفر للم�سافرين ،توفـري طعام ،و�شراب و�إقامة
م�ؤقتة لل�ضيوف ،توفـري طعام للمحتاجني (خدمات خريية) ،توفـري طعام و�شراب ،توفـري
طعام و�شراب فـي احلانات ال�صغرية ،توفـري طعام و�شراب فـي املطاعم والبارات ،توفـري طعام
و�شراب فـي حمالت بيع الكعك املحلى املقلي ،توفـري طعام و�شراب فـي مقاهي الإنرتنت،
توفـري طعام و�شراب كجزء من خدمات ال�ضيافة ،توفـري طعام و�شراب لل�ضيوف ،توفـري
طعام و�شراب لل�ضيوف فـي املطاعم ،توفـري طعام و�شراب للمر�ضى وال�ضيوف ،توفـري غرف
للم�ؤمترات ،توفـري مرافق للم�أدبات والأحداث االجتماعية فـي املنا�سبات اخلا�صة ،توفـري
مرافق للمعار�ض ،توفـري مرافق للمعار�ض فـي الفنادق ،توفـري مرافق للمعار�ض واملعار�ض
التجارية ،توفـري مرافق للمعار�ض وامل�ؤمترات ،توفـري مرافق للم�ؤمترات ،توفـري مرافق
للم�ؤمترات ،واملعار�ض ،واالجتماعات ،توفـري مرافق لوقوف املقطورات م�ؤقتا ،توفـري
مراكز جمتمعية للقاءات واالجتماعات االجتماعية ،توفـري معلومات تتعلق بالفنادق،
توفـري معلومات عرب الإنرتنت عن حجوزات الإقامة �أثناء الإجازات ،توفـري معلومات عرب
الإنرتنت عن حجوزات الفنادق ،توفـري معلومات عن الإقامة امل�ؤقتة عرب الإنرتنت ،توفـري
معلومات عن الإقامة عرب الإنرتنت ،توفـري معلومات عن خدمات الإقامة امل�ؤقتة ،توفـري
معلومات عن خدمات دور احل�ضانة النهارية ،توفـري معلومات عن موا�صفات النبيذ،
توفـري وجبات لال�ستهالك املبا�شر ،توفـري وجبات للم�شردين �أو املحرومني ،حانات ،حجز
النزل ،حجز �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،حجز �أماكن �إقامة فـي املخيمات ،حجز �إقامة فـي
الفنادق ،حجز �إقامة م�ؤقتة عرب الإنرتنت ،حجز �إقامة م�ؤقتة على �شكل منازل لق�ضاء
الإجازات ،حجز �إقامة م�ؤقتة فـي الفنادق وبيوت �إقامة ،حجز فنادق من �أجل الآخرين،
حجز مطاعم ،خدمات ا�ست�شارات فـي جمال تقدمي الطعام وال�شراب ،خدمات ا�ست�شارات فـي
جمال فنون الطهي ،خدمات اال�ستقبال فـي �أماكن الإقامة امل�ؤقتة (�إدارة حاالت الو�صول
واملغادرة) ،خدمات احلانات (البارات) ،خدمات الطهاة ال�شخ�صية (�إعداد اطباق ووجبات
منزلية �أو خا�صة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك ،خدمات الفنادق،
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خدمات الفنادق ال�صغرية (املوتيالت) ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم ،خدمات
املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة (الكانتينات) ،خدمات املقاهي ،خدمات النزل ،خدمات �أماكن
�إقامة ال�سياح ،خدمات �إطعام املدار�س ،خدمات �إطعام فـي اخلارج ،خدمات �إطعام لأجنحة
ال�ضيافة ،خدمات �إطعام لتوفـري طعام من املطبخ الأوروبي ،خدمات �إطعام لتوفـري طعام
من املطبخ الأ�سباين ،خدمات �إطعام لتوفـري طعام من املطبخ الياباين ،خدمات �إطعام
لتوفـري طعام و�شراب ،خدمات �إطعام لدور الرعاية ،خدمات �إطعام لل�شركات ،خدمات
�إطعام للفنادق ،خدمات �إطعام للم�ست�شفـيات ،خدمات �إطعام ملراكز امل�ؤمترات ،خدمات
�إطعام ملقا�صف ال�شركات ،خدمات �إطعام مل�ؤ�س�سات تعليمية ،خدمات �إطعام متنقلة ،خدمات
�إقامة فـي الفنادق ،خدمات �إقامة فـي املنتجعات ،خدمات �إقامة م�ؤقتة توفرها خميمات
العطالت ،خدمات �إقامة م�ؤقتة و�إطعام لل�ضيوف ،خدمات بارات تقدم النبيذ ،خدمات
بيوت االعتكاف ،خدمات حت�ضري طعام ،خدمات توفـري الطعام وال�شراب ،خدمات توفـري
الطعام وال�شراب ،والإقامة امل�ؤقتة ،خدمات حانات ع�صري ،خدمات حانات و�إطعام ،خدمات
حانات وحانات �صغرية ،خدمات حانات ومطاعم ،خدمات حجز الغرف ،خدمات حجز غرف
فنادق ،خدمات حجز فنادق تقدم عرب الإنرتنت ،خدمات حجز وحجوزات للفنادق ،واملطاعم،
و�أماكن ق�ضاء العطالت ،خدمات دور احل�ضانة النهارية ،خدمات رعاية نهارية للحيوانات
الأليفة ،خدمات �صاالت تقدمي امل�شروب ،خدمات طعام و�شراب جاهزين ،خدمات فنادق،
وبارات ،ومطاعم ،خدمات فنادق ،ومطاعم ،ومقاهي ،خدمات فنادق ،وموتيالت ،وبيوت
�إقامة ،خدمات فنادق ،وموتيالت ،ومنتجعات ،خدمات فنادق ومطاعم ،خدمات فندقية
لعمالء مف�ضلني ،خدمات خميمات العطالت (�أماكن �إقامة) ،خدمات مطاعم ،وبارات،
و�إطعام ،خدمات مطاعم ،وبارات ،و�صاالت تقدمي امل�شروب ،خدمات مطاعم اخلدمة
الذاتية ،خدمات مطاعم �إ�سبانية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات
مطاعم معكرونة �أودون و�سوبا ،خدمات مطاعم وا�شوكو ،خدمات مطاعم و�إطعام ،خدمات
مطاعم وجبات �سريعة ومطاعم تعمل على مدار اليوم ،خدمات مطاعم يابانية ،خدمات
معلومات فنادق ،خدمات مقاهي ،وكافـيرتيات ،ومطاعم ،خدمات مقاهي ومطاعم،
خدمات مكاتب ت�أمني الإقامة (الفنادق والنزل) ،خدمات موائد مفتوحة ل�صاالت تقدمي
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امل�شروب ،خدمات نزل ،خدمات وجبات جاهزة و�سريعة ،خدمات وجبات خارجية ،خدمات
وكاالت �سفر حلجز �إقامة فـي الفنادق ،خدمات وكاالت �سفر حلجز �إقامة م�ؤقتة ،خدمات
وكاالت �سفر لعمل حجوزات فندقية ،خدمات وكاالت �سفر لعمل حجوزات مطاعم ،خدمات
وكاالت حلجز الإقامة فـي الفنادق ،م�شورات تتعلق بو�صفات الطعام ،مطاعم تقدم خدمة
التو�صيل �إىل املنازل ،معلومات ون�صائح تتعلق بتح�ضري الوجبات ،نحت على الأغذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العمانية للتنمية ال�سياحية �ش.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 991 :ر.ب 130 :مرتفعات املطار ،والية ال�سيب ،حمافظة م�سقط،
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/12 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137530 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ر�شاد ال�سفن ،ا�ست�شارات ال�سفريات ،ا�ست�شارات تتعلق
بتخزين ونقل الب�ضائع ،ا�ست�شارات تتعلق بخدمات ال�سفر ,النقل والتخزين ،ا�ست�شارات
تتعلق بخدمات النقل والتخزين املزودة عرب مراكز االت�صاالت الهاتفـية واخلطوط
ال�ساخنة ،ا�ست�شارات تتعلق بنقل ,تغليف وتخزين الب�ضائع ،ا�ست�شارات فـي جمال ال�سفر
عرب مراكز االت�صاالت الهاتفـية واخلطوط ال�ساخنة ،ا�ست�شارات فـي جمال النقل اجلوي،
ا�ست�شارات فـي جمال خدمات التخزين املزودة عرب مراكز االت�صاالت الهاتفـية واخلطوط
ال�ساخنة ،ا�ست�شارات فـي جمال خدمات النقل املزودة عرب مراكز االت�صاالت الهاتفـية
واخلطوط ال�ساخنة ،ا�ست�شارات فـي جمال �سفر الأعمال املزودة عبـر مراكــز االت�صاالت
الهاتفـية واخلطوط ال�ساخنة ،ا�ستئجار ال�شاحنات� ،إطالق الأقمار ال�صناعية للآخرين،
�إعادة تعومي ال�سفن ،الإمداد باملاء ،الإنقاذ ،الإنقاذ حتت املاء ،التخزين ،التخزين املادي
للبيانات �أو امل�ستندات املحفوظة �إلكرتونيا ،التعبئة النقدية لل�صرافات الآلية ،التو�صيل
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ال�سريع للب�ضائع ،التو�صيل ال�سريع للر�سائل ،التو�صيل ال�سريع لل�شحنات ،اجلر �أو النقل،
احلجز لل�سفر ،احلجز للنقل ،الرحالت البحرية بالقوارب ،ال�سم�سرة فـي ال�سفن ،ال�سم�سرة
فـي ال�شحن ،ال�سم�سرة فـي النقل ،ال�شحن بال�سفن ،العتالة (التحميل والتنزيل) ،الغط�س
والإنقاذ حتت املاء ،النقل ،النقل البحري ،النقل اجلوي ،النقل اللوجي�ستي ،النقل النهري،
النقل بالرتام ،النقل باحلافالت ،النقل بال�سكك احلديدية ،النقل بال�سيارات ،النقل
بال�صنادل ،النقل بالعربات امل�صفحة ،النقل ب�سيارات الأجرة النقل بعربات اجلر �أو الدفع،
النقل مبراكب التنزه ،النقل بوا�سطة العبارات والنقل بوا�سطة القوارب ،النقل بوا�سطة
خطوط الأنابيب ،النقل لأغرا�ض الإ�سعاف و�إنقاذ ال�سفن� ،إر�سال الربيد� ،إر�سال الب�ضائع،
�إر�شاد ال�سفن� ،إر�شاد ال�سفن وتوفـري املعلومات ذات ال�صلة� ،إزالة الثلوج لقطاع النقل
البحري� ،إطالق وو�ضع الأقمار ال�صناعية فـي مدارات حمددة ل�صالح الغري� ،إنقاذ ال�سفن
وتوفـري املعلومات ذات ال�صلة� ،إيجار احلافالت� ،إيجار الطائرات� ،إيجار الطائرات املائية،
�إيجار الطائرات ,املركبات والقوارب� ،إيجار القوارب� ،إيجار املركبات املائية� ،إيجار املركبات
املائية ,اليخوت ,ال�سفن ,القوراب واملركبات املائية� ،إيجار الناقالت البحرية� ،إيجار اليخوت،
ت�أجري ا�ستخدام خطوط الطاقة ل�صالح طرف ثالث لنقل الكهرباء ،ت�أجري الثالجات
لال�ستخدام املنزيل ،ت�أجري اجلرارات وت�أجري احلافالت ،ت�أجري احلاويات ل�صناعة ال�شحن
البحري ،ت�أجري احلاويات للخزن والتخزين ،ت�أجري احلاويات لنقل وتخزين الب�ضائع
وت�أجيــر اخلي ــول ،ت�أجري الدراجات ،ت�أجي ــر الدراج ــات الناريــة ،ت�أجري ال�سيارات ،ت�أجري
ال�سيارات ,ال�سفن والطائرات ،ت�أجري ال�سيارات املقطــورة ،ت�أجري ال�سيــارات والدراجــات،
ت�أجري ال�شاحنات ،ت�أجري ال�شاحنات والقاطرات وت�أجري الطائرات وت�أجري الطائرات,
املركبات والقوارب ،ت�أجري الطبليات لنقل �أو تخزين الب�ضائع ،ت�أجري القوارب ،ت�أجري
القوارب ,ال�سيارات ,الدراجات ,مقافز الغط�س وبدالت الغط�س ،ت�أجري الكراجات ،ت�أجري
املجمدات ،ت�أجري املركبات ،ت�أجري املركبات املائية ،ت�أجري امل�ستودعات ،ت�أجري الناقالت
البحرية ،ت�أجري �أماكن وقوف ال�سيارات ،ت�أجري �آالت و�أجهزة التجميد ،ت�أجري �آالت و�أجهزة
تغليف �أو لف ،ت�أجري �أجهزة و�آالت حتميل وتفريغ ،ت�أجري �أغطية واقية ملقاعد املركبات،
ت�أجري �أقبية كهربائية للنبيذ ،ت�أجري �أماكن للمواقف ومرائب املركبات ،ت�أجري �أنظمة
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املالحة ،ت�أجري �أنظمة �آلية ملواقف ال�سيارات ،ت�أجري بدالت الغو�ص ،ت�أجري بزات الغط�س
فـي املياه العميقة ،ت�أجري ثالجات جممدة لال�ستخدامات املنزلية ،ت�أجري حافالت ،ت�أجري
حاويات التخزين ،ت�أجري حاويات النقل والتخزين ،ت�أجري حاويات للخزن والتخزين،
ت�أجري ,حجز وتوفـري ال�سفن ،ت�أجري ,حجز وتوفـري ال�سفن ,اليخوت ,قوارب التجديف,
قوارب مبحركات� ,سفن �شراعية ,زوارق التجديف ومركبات مائية �أخرى ،ت�أجري ,حجز
وتوفـري ال�سفن ,قوارب التجديف ,قوراب مبحركات ,قوراب �شراعية وزوارق جتديف،
ت�أجري ,حجز وتوفـري الطائرات ،ت�أجري ,حجز وتوفـري اليخوت ،ت�أجري ,حجز وتوفـري
�سفن نقل الركاب ،ت�أجري ,حجز وتوفـري قوارب جتديف ,قوراب مبحركات� ,سفن �شراعية
وزوارق جتديف ،ت�أجري ,حجز وتوفـري مركبات مبحركات ,دراجات وخيول ،ت�أجري حجريات
االطعمة املجمدة ،ت�أجري خزانات جتميد امل�أكوالت ،ت�أجري زوارق ،ت�أجري �سيارات الرحالت،
ت�أجري �سيارات ال�سباق ،ت�أجري �صناديق الربيد ،ت�أجري طبليات ،ت�أجري طبليات وحاويات
لتخزين الب�ضائع ،ت�أجري طبليات وحاويات لنقل الب�ضائع ،ت�أجري عربات الأطفال ،ت�أجري
عربات متحركة ،ت�أجري غرف الغو�ص ،ت�أجري قاطرات ال�سكك احلديدية مفتوحة ال�سقف،
ت�أجري قوارب التجديف ،ت�أجري قوارب ذات حمركات ،ت�أجري قوارب �شراعية ،ت�أجري كرا�سي
املقعدين ،ت�أجري حمركات الطائرات ،ت�أجري مرافق التخزين ،ت�أجري مراكب �شراعية،
ت�أجري مرائب ومواقف ال�سيارات ،ت�أجري مركبات اجلر وعربات املقطورات ،ت�أجري مركبات
الطرق الربية وال�سكك احلديدية ,با�ستثناء مركبات نقل امل�سافرين ،ت�أجري مركبات ذات
حمرك ،ت�أجري مركبات ومعدات للتنقل اجلوي ،ت�أجري م�ساحات للتخزين ،ت�أجري م�ساحات
للخزن وت�أجري م�ساحات ملرائب املركبات ،ت�أجري مقافز وبزات الغط�س ،ت�أجري منا�صب
على �سطوح املركبات ،تتبع �أ�ساطيل ال�سيارات با�ستخدام �أجهزة املالحة االلكتونية و�أجهزة
حتديد املواقع (معلومات نقل) ،تتبع ,حتديد موقع ومراقبة املركبات ,الناقالت البحرية
والطائرات ،تتبع مركبات ال�شحن �أوالركاب با�ستخدام احلا�سوب �أو �أنظمة حتديد املواقع
العاملية (معلومات نقل) ،تتبع مركبات ال�شحن بوا�سطة احلا�سوب �أو عرب �أنظمة حتديد
الواقع العاملية (معلومات نقل) ،تتبع مركبات ال�شحن بوا�سطة احلا�سوب (معلومات نقل)،
تتبع مركبات امل�سافرين بوا�سطة احلا�سوب �أو عرب �أنظمة حتديد املواقع العاملية (معلومات
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نقل) ،تتبع مركبات امل�سافرين بوا�سطة احلا�سوب (معلومات نقل) ،تتبع مركبات النقل
بوا�سطة احلا�سوب (معلومات النقل) ،تتبع وتععقب ال�شحنات (معلومات نقل) ،جتديد
�آالت البيع ،حتزين احلاويات واحلموالت ،حتزين املركبات املائية ,اليخوت ,القوارب
والعربات املائية ،حتميل ،رزم ،تخزين ،نقل وتفريغ احلموالت ،حتميل ،رزم ،تخزين ،نقل
وتفريغ ال�شحنات ،حتميل ،رزم ،تخزين ونقل احلموالت ،حتميل احلموالت ،حميل ال�سفن
وتفريغها ،حتميل ال�شحن ،حتميل ال�شحن على ال�سفن ،حتميل حاويات ال�شحن على
ال�سفن ،حتميل حاويات ال�شحن فـي ال�شاحنات ،حتميل حاويات ال�شحن فـي مركبات ال�سكك
احلديدية ،حتميل وتفريغ الب�ضائع وحتميل وتفريغ الطائرات ،تخزين الأمتعة ،تخزين
الب�ضائع ،تخزين الب�ضائع فـي الرتانزيت ،تخزين الب�ضائع فـي خمازن اجلمارك ،تخزين
الب�ضائع فـي م�ستودعات اخلزن ،خزين احلموالت بعد نقلها ،تخزين احلموالت قبل نقلها،
تخزين ال�شحنات ،تخزين الطاقة والوقود ،تخزين الغاز ،تخزين الغاز الطبيعي امل�سال
على منت ال�سفن ،تخزين الفراء ،تخزين الف�ضالت النفطية ،تخزين القوارب ،تخزين
املعدات والأدوات اجلراحية ،تخزين املالب�س ،تخزين املنتجات الزراعية ،تخزين النفايات،
تخزين النفايات امللوثة ،تخزين النفط ،تخزين �أمتعة امل�سافرين ،تخزين بامل�ستودعات،
تخزين بكميات كبرية ،تخزين ,توزيع ,نقل� ,شحن وتو�صيل الغاز ,النفط واملواد الكيميائية،
تخزين مفور�شات ،تخزين م�ؤقت لل�شحنات ،تخزين م�ؤقت للمقتنيات ال�شخ�صية ،تخزين,
نقل وتو�صيل الب�ضائع ،تخزين وتزويد الغاز الطبيعي امل�سال والغاز النفطي امل�سال،
تخزين وت�سليم الب�ضائع ،تخزين وتوزيع الطاقة الكهربائية ،تخطيط ,تنظيم وحجز
ال�سفر وتخطيط ,تنظيم وحجز ال�سفر عن طريق الو�سائل الإلكرتونية وتخطيط وحجز
ال�سفر اجلوي ,عن طريق الو�سائل الإلكرتونية وتخطيط وحجز ال�سفر والنقل ,عن طريق
الو�سائل الإلكرتونية ،ترتيب الرحالت ال�سياحية ،ترتيب خدمات نقل الركاب للآخرين
عرب تطبيق عرب الإنرتنت ،تزويد الطاقة الكهربائية ,الغاز ,املياه والتدفئة املناطقية،
تزويد معلومات تتعلق بتاجري الكرا�سي املتحركة ،تزويد معلومات تتعلق بت�أجري املجمدات،
تزويد معلومات تتعلق بو�ساطة ال�شحن ،ت�سليم الب�ضائع ،ت�سليم الب�ضائع بالطلب
الربيدي ،ت�سليم الب�ضائع بوا�سطة ااملرا�سلني ،ت�سليم الر�سائل ،ت�سليم الزهور ،ت�سليم
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ال�صحف ،ت�سليم الطرود ،ت�شغيل الطرق م�أجورة املرور ،ت�شغيل الهوي�سات ،تعبئة وتغليف
الب�ضائع ،تغليف الب�ضائع ،تغليف ال�سلع ،تغليف املواد القما�شية للنقل ،تغليف املواد فـي
الرتانزيت ،تغليف املواد وفقا لطلبيات وموا�صفات الآخرين ،تغليف املواد ونقلها ،تغليف
وتخزين الب�ضائع ،تغليف وتخزين الب�ضائع والرزم ،تفتي�ش الب�ضائع قبل النقل ،تفتي�ش
املركبات اجلوية قبل النقل ،تفتي�ش املركبات قبل النقل ،تفريغ احلموالت وتوفـري املعلومات
ذات ال�صلة ،تفريغ احلمولة ،تفريغ ال�سفن ،تفريغ ال�شحنات ،تفريغ حموالت املرافئ
بالرافعات ،تك�سري اجلليد ،تن�سيق ترتيبات ال�سفر للأ�شخا�ص واملجموعات ،تنظيم ا�ستئجار
ال�سيارات ,القوراب واملركبات الأخرى ،تنظيم ا�ستئجار ال�سيارات كجزء من عطالت
املجموعات ال�سياحية ،تنظيم الرحالت ،تنظيم الرحالت ال�سياحية الق�صرية لل�سياح،
تنظيم الرحــالت ال�سياحيــة كج ــزء م ــن عطالت املجموعات ال�سياحية ،تنظيم الرحالت
ال�سياحيــة والرح ــالت البحريــة ،تنظيم الرحالت اليومية ،تنظيم ال�سفر ,الرحالت
ال�سياحية الق�صرية والرحالت البحرية ،تنظيم ال�سفر باجلو والبحر ،تنظيم ال�سفر باجلو
والبحر لعطالت املجموعات ال�سياحية ،تنظيم ال�سفر لعطالت املجموعات ال�سياحية،
تنظيم ال�سفر للدرا�سة ،رحالت تعلم اللغة والرحالت التعليمية ،تنظيم ال�سفر للعطالت،
تنظيم ال�سفر ورحالت القوارب ،تنظيم ال�شحن البحري ،تنظيم النقل ،تنظيم النقل
البحري للحموالت ،تنظيم النقل اجلوي للحموالت ،تنظيم النقل والرحالت اليومية
لذوي الأحتياجات اخلا�صة وتنظيم النقل وال�سفر ،تنظيم ت�أ�شريات ال�سفر ,جوازات ال�سفر,
وثائق ال�سفر للأ�شخا�ص امل�سافرين للخارج ،تنظيم خدمات التقل ،تنظيم رحالت بحرية،
تنظيم نقل الب�ضائع بالبحر ،تنظيم نقل الب�ضائع وامل�سافرين بالرب والبحر ،تنظيم نقل
وتخزين الب�ضائع ،تنظيم وحجز الرحالت البحرية ،تنظيم وحجز الرحالت ال�سياحية
الق�صرية ،تنظيم وحجز الرحالت اليومية ،تنظيم وحجز ال�سفر ،تنظيم وحجز ال�سفر
لعطل املجموعات ال�سياحية ،تنظيم وحجز رحالت ال�سفر للعمل �أو �أغرا�ض اال�ستجمام،
تنظيم وحجوزات ال�سفر ,الرحالت ال�سياحية الق�صرية والرحالت البحرية ،توزيع
التدفئة ،توزيع الطاقة ،توزيع الطاقة الكهربائية ،الغاز ،املياه ،والتدفئة املناطق ،توزيع
الطاقة الكهربائية فـي املنازل ،توزيع الطاقة لتدفئة وتربيد املباين ،توزيع الغاز ،توزيع
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الكهرباء ،توزيع املاء ،تو�صيل الربيد بوا�سطة ال�سعاة ،تو�صيل الب�ضائع عن طريق الرب �أو
�سكك احلديد ،تو�صيل احلموالت ،تو�صيل احلموالت وخدمات ال�شحن ،تو�صيل الر�سائل,
املرا�سالت ,املجالت ,الرزم ,الطرود ,ال�صحف ,ال�شحنات والب�ضائع ،تو�صيل الر�سائل
بوا�سطة ال�سعاة ،تو�صيل الر�سائل م�صحوبة ببالونات �أو عرو�ض طريفة ،تو�صيل الطرود
بوا�سطة ال�سعاة ،تو�صيل الطعام ،تو�صيل املجالت ،تو�صيل املرا�سالت بوا�س ــطة مراك ــز
الربي ــد �أو املرا�ســلني ،تو�صيل الوثائق ،تو�صيل الوجبات من املطاعم ،تو�صيل �أجزاء
الطائرات املمنوعة من الطريان بوا�سطة طائرات �أخرى ،تو�صيل� ,إر�سال وتوزيع ال�صحف
واملجالت ،تو�صيل ب�ضائع ور�سائل م�صحوبة ببالونات �أو عرو�ض طريفة ،تو�صيل �سالل
الهدايا مع مواد خمتارة خا�صة مبنا�سبة �أو مو�ضوع معينني ،تو�صيل فطائر البيتزا،
تو�صيل و�إر�سال الربيد ،تو�صيل و�إر�سال الر�سائل والطرود ،توفـري املرافق لإر�ساء الناقالت
البحرية ،توفـري املركبات للرحالت والرحالت ال�سياحية الق�صرية ،توفـري تعليمات
ال�سياقة لغايات ال�سفر ،توفـري خدمات النقل عرب املحيطات ,التخزين والتو�صيل ،توفـري
قوارب رحالت بحرية لل�سفر ،توفـري مرافق التخزين فـي املخازن واملباين الأخرى ،توفـري
مرافق فـي املطارات للطريان ،توفـري مرافق مرائب ال�سيارات ،توفـري مرافق وخدمات
اخلزن ،توفـري مركبات مائية ,برية وجوية لال�ستخدام فـي النقل وترتيب الإيجار لها،
توفـري م�ساحات للمرائب ،توفـري معلومات ال�سفريات ال�سياحية ،توفـري معلومات
ال�سفريات ال�سياحية ,عرب الإنرتنت ،توفـري معلومات ال�سفريات عرب �شبكات احلا�سوب
العاملية ،توفـري معلومات النقل وال�سفريات عرب �أجهزة و�أدوات ات�صاالت الهواتف اجلوالة،
توفـري معلومات تتعلق بالتخزين ،توفـري معلومات تتعلق بالتخزين امل�ؤقت للمقتنيات
ال�شخ�صية ،توفـري معلومات تتعلق بالتعرفات ،مواعيد وو�سائل النقل ،توفـري معلومات
تتعلق بالتعريفات ،اجلداول الزمنية وو�سائل النقل للب�ضائع والأ�شخا�ص وتوفـري معلومات
تتعلق بال�سفر والنقل ,عرب الو�سائل الإلكرتونية ،توفـري معلومات تتعلق بال�سفريات،
توفـري معلومات تتعلق باملطارات ،توفـري معلومات تتعلق بالنقل ،توفـري معلومات تتعلق
بالنقل اجلوي ،توفـري معلومات تتعلق بت�أجري الثالجات ،توفـري معلومات تتعلق بت�أجري
الناقالت البحرية ،توفـري معلومات تتعلق بت�أجري �آالت و�أجهزة التجميد ،توفـري معلومات
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تتعلق بت�أجري �آالت و�أجهزة التعبئة والتغليف ،توفـري معلومات تتعلق بت�أجري �أنظمة
مرائب �ألية ،توفـري معلومات تتعل ــق بت�أجري ثالجات التربيد ،توفـري معلومات تتعلق
بت�أجري م�ساحات تخزين فـي امل�ستودعات ،توفـري معلومات تتعلق بتخطيط وحجز
ال�سفريات والنقل ,عرب الو�سائل الإلكرتونيــة ،توفـري معلومات تتعلق بتخطيط وحجز
�سفريات اخلطوط اجلوية ,عبــر الو�سائل الإلكرتونية ،توفـري معلومات تتعلق بت�سهيالت
�إر�ساء ال�سفن ،توفـري معلومات تتعلق بتوزيع الطاقة الكهربائية ،توفـري معلومات تتعلق
بتو�صيل الوثائق ,الر�سائل والطرود ،توفـري معلومات تتعلق بحركة املرور واالزدحامات
املرورية ،توفـري معلومات تتعلق بخدمات الرتحيل ،توفـري معلومات تتعلق بخدمات
اخلزن ،توفـري معلومات تتعلق بخدمات النقل البحري ،توفـري معلومات تتعلق بخدمات
ت�أجري الدراجات ،توفـري معلومات تتعلق بخدمات ت�أجري الطائرات ،توفـري معلومات
تتعلق بخدمات تزويد املياه ،توفـري معلومات تتعلق بخدمات تفريغ احلموالت ،توفـري
معلومات تتعلق بخدمات قيادة املركبات ،توفـري معلومات تتعلق بخدمات مرائب املركبات،
توفـري معلومات تتعلق بخدمات نقل ال�سكك احلديدية ،توفـري معلومات تتعلق ب�سفريات
خطوط الطريان ,عن طريق الو�سائل الإلكرتونية ،توفـري معلومات تتعلق بعموالت
ال�سفن ،توفـري معلومات تتعلق بق�ضايا النقل ،توفـري معلومات تتعلق بنقل الب�ضائع،
توفـري معلومات تتعلق بنقل الب�ضائع وامل�سافرين ،توفـري معلومات تتعلق بنقل ال�شحن،
توفـري معلومات تتعلق بنقل وتخزين الب�ضائع ،توفـري معلومات حول حجز �سفريات
العمل عن طريق الإنرتنت ،توفـري معلومات عرب الإنرتنت تتعلق بال�سفريات ،توفـري
معلومات عرب الإنرتنــت ف ــي جمــال النــقل ,التغليف وتخزين الب�ضائع ،توفـري معلومات
عن ال�سفر ,عن طريق الإنرتنت ،توف ــري معلومــات عن الطرق وحركة املرور ،توفـري
معلومات عن النقل وال�سفريات ،توفـري معلومات عن خدمات التخزين امل�ؤقت ،توفـري
معلومات عن خدمات النقل ،توفـري معلومات عن و�صول ومغادرة الرحالت اجلوية ،توفـري
معلومات للم�سافرين ب�شان التعريفات اجلمركية ,اجلداول الزمنية وو�سائل النقل العامة،
جمع ،نقل وت�سليم الب�ضائع ،الأمتعة ال�شخ�صية والأمتعة عرب الطرق الربية ،ال�سكك
احلديدية ،البحر واجلو ،جمع ،نقل وت�سليم الب�ضائع ،الوثائق ،الطرود والر�سائل ،جمع
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ال�سلع القابلة لإعادة التدوير ،جمع النفايات (نقل) ،جمع ,تخزين ,توزيع وتو�صيل
الر�سائل ,املرا�سالت ,املجالت ,الرزم ,الطرود ,ال�صحف ,ال�شحنات والب�ضائع كلها عرب
املرا�سلني املرا�سالت الربية ,ال�سكك اجلديدية ,اجلوية �أو املائية ،جمع ,نقل وتو�صيل
الب�ضائع ،جمع وت�سليم الب�ضائع الن�سيجية ،جمع وت�سليم الرزم والب�ضائع ،جمع وت�سليم
الر�سائل ،جمع ونقل النفايات الإلكرتونية ،حجز ال�سفر ,الرحالت ال�سياحية الق�صرية
والرحالت البحرية ،حجز ال�سفر عرب املكاتب ال�سياحية ،حجز ال�سفر عرب الوكاالت ،حجز
ال�سفر عرب الوكاالت كطرف ثالث ،حجز ال�سيارات امل�ستاجرة ،حجز املقاعد لرحالت
احلافالت ،حجز املقاعد لرحالت القطارات ،حجز املقاعد للرحالت اجلوية ،حجز النقل،
حجز النقل عرب وكاالت ال�سفر ،حجز النقل عن طريق �شبكات احلا�سوب العاملية ،حجز
بطاقات ال�سفر ،حجز مقاعد ال�سفر ،حجز مواقف ال�سيارات فـي املطارات ،حجز وتنظيم
مداخل �صاالت املطارات ،حجوزات ال�سفر الإلكرتونية ،حجوزات لنقل الركاب ,الب�ضائع
واحليوانات ،حجوزات نقل الأحداث الريا�ضية ,العلمية ,ال�سيا�سية والثقافـية ،حرا�سة
امل�سافرين ،ختم الربيد ،خدمات ا�ست�شارية تتعلق بالتخزين ،خدمات ا�ست�شارية تتعلق
بالنقل ،خدمات ا�ست�شارية تتعلق بتتبع الب�ضائع فـي الرتانزيت (معلومات النقل) ،خدمات
ا�ست�شارية تتعلق بتخزين الب�ضائع ،خدمات ا�ست�شارية تتعلق بتخزين ونقل الب�ضائع,
احلموالت �أو ال�شحنات ،خدمات ا�ست�شارية تتعلق بتوزيع الطاقة الكهربائية ،خدمات
ا�ست�شارية تتعلق بتو�صيل الب�ضائع ،خدمات ا�ست�شارية تتعلق بنقل وتخزين الغاز ,النفط
واملواد الكيميائــية ،خدم ــات ا�ست�شاري ــة وحج ــوزات تتعلق بال�سفر ،خدمات ا�ست�شارية
ومعلومات تتعل ــق بالن ــقل اجل ــوي للب�ضائــع وامل�سافرين ،خدمات اال�ستخدام امل�شرتك
لل�سيارات ،خدمات االنتقال ،خدمات الإنقاذ ،خدمات التخزين املربد ،خدمات التخزين
املربد للب�ضائع ،خدمات التخزين املربد للم�أكوالت البحرية ،خدمات الرتحيل وتزويد
املعلومات املتعلقة بها ،خدمات التزويد بالتدفئة (توزيع) ،خدمات التزويد بالكهرباء،
خدمات التعبئة ،خدمات التغليف والرزم ،خدمات التو�صيل ،خدمات اخلزن املربد ،خدمات
اخلطوط اجلوية لنقل الب�ضائع ،خدمات اخلطوط اجلوية لنقل احلموالت ،خدمات
اخلطوط اجلوية لنقل الركاب ،خدمات ال�سفر اجلوي ،خدمات ال�شحن ،خدمات ال�شحن
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البحري الدويل ،خدمات ال�شحن اجلوي ،خدمات ال�شحن اجلوي الدويل ،خدمات ال�شحن
اجلوي والبحري ،خدمات القطر البحري ،خدمات الليموزين ،خدمات املرا�سلني ،خدمات
املرا�سي ،خدمات املرافق العامة فـي �شكل تزويد املياه ،خدمات املرافق العامة فـي �شكل
توزيع الطاقة الكهربائية ،خدمات املرافق العامة فـي �شكل توزيع الغاز الطبيعي ،خدمات
املرافق العامة فـي �شكل توزيع املياه ،خدمات املرافئ لل�سفن والقوارب ،خدمات املطارات،
خدمات املعلومات واال�ست�شارات فـي جمال ال�سفر ،خدمات النقل الربي ،خدمات النقل
النهري بالقوارب ،خدمات النقل الرتياد الأماكن ال�سياحية ،خدمات النقل (نقل الر�سائل
�أو الب�ضائع) ،خدمات النقل والتخزين ،خدمات �إنقاذ الناقالت البحرية ،خدمات �أدالء
ال�سفر ،خدمات �أدالء ال�سفر ,املرافقني وال�سعاة ،خدمات �أولوية ال�صعود ,الت�سجيل ,توزيع
املقاعد واحلجز للم�سافرين املنتظمني باجلو ،خدمات �إنقاذ احليوانات ،خدمات �إنقاذ
احليوانات الأليفة ،خدمات �إنقاذ ال�سفن ،خدمات ت�أجري تتعلق باملركيات املائية ,اليخوت,
القوارب والعربات املائية ،خدمات تتبع وتعقب الر�سائل والطرود (معلومات نقل) ،خدمات
تزويد الغاز (توزيع) ،خدمات تزويد وتوزيع املياه ،خدمات ت�سجيل الأمتعة باملطارات (ال
تت�ضمن الفح�ص الأمني) ،خدمات ت�سجيل امل�سافرين باملطارات ،خدمات ت�سجيل النقل،
خدمات ت�شغيل اجل�سور ،خدمات ت�شغيل الزوارق ،خدمات تغليف ،خدمات تغليف الأمتعة
للحماية �أثناء ال�سفر ،خدمات تغليف الهدايا ،خدمات تقدمي الن�صائح املتعلقة ب�إر�سال
ال�شحن ،خدمات تنظيم الرحالت اجلوية ،خدمات تنظيم ال�سفريات للأفراد واملجموعات،
خدمات تنظيم وحجز ال�سفريات ،خدمات توجيه املركبات بوا�سطة احلا�سوب على �شبكات
البيانات ،خدمات توزيع الربيد وخدمات نقل الب�ضائع ،خدمات حجز ال�سفر ،خدمات
حجز ال�سفريات املزودة عرب وكاالت ال�سفريات ،خدمات حجز تذاكر ال�سفر ،خدمات حجز
عرب الإنرتنت فـي جمال �سفر الأعمال ،خدمات حجز لت�أجري املركبات ،خدمات حمالني،
خدمات خزن تتعلق بتخزين ,تعبئة و�شحن الب�ضائع ،خدمات رحالت القوارب ال�سياحية،
خدمات �شحن احلموالت ،بخالف التخلي�ص اجلمركي للب�ضائع ل�صالح طرف ثالث،
خدمات �شحن بحري عرب املحيطات ،خدمات �شركات اخلطوط اجلوية وال�شحن ،خدمات
قاطرات للآخرين ،خدمات قطر املركبات ،خدمات قطر املركبات املعطلة ،خدمات قيادة
ال�سيارات ،خدمات لوج�ستية تت�ألف من تخزين ونقل الب�ضائع ،خدمات مرائب القوارب،
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خدمات مرائب املركبات ،خدمات معلومات النقل الإلكرتونية ،خدمات معلومات تتعلق
بحركة ال�شحن ،خدمات معلومات تتعلق بطرق النقل ،خدمات معلومات �سياحية تتعلق
بال�سفريات ،خدمات معلومات وا�ست�شارات تتعلق بتوزيع الطاقة ،خدمات معلومات وحجز
فـي جمال ال�سفر ال�سياحي ،خدمات مواقف املرائب ،خدمات ميدانية م�ؤلفة من تعبئة
وتغليف ونقل وتخزين الب�ضائع ،خدمات ميدانية م�ؤلفة من خدمات تخزين ونقل وت�سليم
الب�ضائع ،خدمات ميدانية م�ؤلفة من خدمات نقل وتخزين الب�ضائع ،خدمات ن�صائح
تتعلق بالنقل ،خدمات نقل العربات ،خدمات نقل �إزالة العربات ،خدمات نقل بالعربات
التي يجرها الإن�سان ،خدمات نقل بالقوراب ال�شراعية ،خدمات نقل مبركبات ذات عجلتني،
خدمات نقل تتعلق بالأحداث ،خدمات نقل جوي التي تتميز بربامج مكاف�آت للم�سافرين
ج ــوا املنتظــمني ،خدم ــات نقل عرب اخلطوط اجلوية ،خدمات نقل للأ�شخا�ص ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،خدمات نقل للأفراد ،خدمات نقل وت�أجري املركبات ،خدمات نقل
وتخزين تتعلق بتخزين الإمدادات ,توزيع الإمدادات وعائدات الإمدادات ،خدمات نقل
ورحالت للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة ،خدمات وكاالت �إر�سال الربيد ،خدمات
وكاالت حجز ال�سفريات ،خدمات وكاالت �شحن احلموالتَ ،خزن الب�ضائع ،خزن امل�أكوالت
املجمدة ،خزن املنتجات الزراعية ،دفع �أجرة ال�شحن فـي ميناء الو�صول ،رزم الب�ضائع ،رزم
الب�ضائع فـي حاويات ،رزم ال�شحن ،رزم املواد للنقل ،رزم وتخزين الب�ضائع� ،شحن� ،شحن
الب�ضائع� ،شحن احلاويات بوا�سطة ال�سفن� ،شحن احلاويات بوا�سطة ال�شاحنات� ،شحن
احلاويات بوا�سطة القطارات� ،شحن احلموالت� ،شحن بحري� ،شحن بحري ,جوي ,بري �أو
بوا�سطة ال�سكك احلديدية� ،شحن بري� ،شحن بري �أو بوا�سطة ال�سكك احلديدية� ،شحن
بوا�سطــة ال�سف ــن� ،شح ــن بوا�س ــطة ال�سف ــن ,الطائرات ,املركــبات ,ال�شاحنات وبوا�سطة
القطارات� ،شحن بوا�سطة ال�سكك احلديدية ،عقود النقل البحري ،عمليات الإنقاذ (النقل)،
قطر ال�سيارات ،قطر ال�شاحنات ،قطر الطوارئ لل�سيارات وال�شاحنات ،قطر املركبات
باالرتباط بخدمات �إ�صالح املركبات املعطلة ،قطر الناقالت البحرية ،قطر �أو جر ،قطر
ونقل ال�سيارات كجزء من خدمات �إ�صالح املركبات املعطلة ،مرائب ركن ال�سيارت ،معلومات
التخزين ،معلومات ال�سفر ،معلومات النقل ،معلومات تتعلق بال�سفر وخدمات ال�سفر
املزودة عرب ال�شبكة ،معلومات عن اال�ضطرابات املتعلقة بال�سفر ب�سبب الظروف اجلوية
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ال�سيئة ،معلومات عن اخلزن ،معلومات مرورية ،مناولة �أمتعة ال�سفر ،مواقف ال�سيارات،
نقل ،تعبئة وتخزين الب�ضائع ،نقل ،تعبئة وخزن الب�ضائع ،نقل الأثاث ،نقل الأجزاء
امليكانيكية للطائرات املمنوعة من الطريان عرب طائرات �أخرى ،نقل الأ�شخا�ص والب�ضائع،
نقل الأ�شخا�ص والب�ضائع عرب الرب ,البحر واجلو ،نقل الأ�شخا�ص والب�ضائع عرب الرب,
احلو واملياه ،نقل الأ�شخا�ص والب�ضائع عرب الرب ,ال�سكك احلديدية ,البحر واجلو ،نقل
الأ�شخا�ص والب�ضائع عرب الرب ,ال�سكك احلديدية ,املياه واجلو ،نقل الأ�شخا�ص والب�ضائع
عرب الرب ,ال�سكك احلديدية� ,سفن الركاب واجلو ،نقل الأمتعة ،نقل الب�ضائع ،نقل الب�ضائع
بالرب ،نقل الب�ضائع بوا�سطة ال�سكك احلديدية ،نقل الب�ضائع بوا�سطة القطارات ،نقل
الب�ضائع بوا�سطة املراكب ,القطارات ,العبارات املائية ,املركبات ,ال�سيارات ال�شاحنة وال�سفن،
نقل الب�ضائع بوا�سطة املركبات ,ال�سيارات ال�شاحنة ,القطارات ,ال�سفن والطائرات ،نقل
الب�ضائع عرب الأنهار ,ال�سكك احلديدية ,العبارات املائية ,ال�سيارات ,ال�سيارات ال�شاحنة
وال�سفن ،نقل الب�ضائع عرب الرب �أو ال�سكك احلديدية ،نقل الب�ضائع عرب املياه الداخلية،
نقل الب�ضائع والركاب باجلو ،نقل البوارج ،نقل الرتبة امللوثة ،نقل احلموالت باجلو ،نقل
الركاب بوا�سطة احلافالت ونقل الركاب بوا�سطة ال�سفن ال�سياحية ،نقل الركاب بوا�سطة
ال�سكك احلديدية ،نقل الركاب بوا�سطة القطارات ،نقل الركاب بوا�سطة القطارات,
العبارات ,املركبات وال�سفن ،نقل الركاب بوا�سطة القطار الهوائي املعلق ،نقل الركاب
بوا�سطة املركبات ,احلافالت ,القطارات ,القوارب والطائرات ،نقل الركاب بوا�سطة نظام
القطار ال�سريع للمــدن ،نقــل الركاب عرب الأنهار ,ال�سكك احلديدية ,العبارات املائية,
ال�سيارات وال�سفن ،نقل الركاب عرب الرب ،نقل الركاب عرب الرب ,البحر واجلو ،نقل الركاب
عرب املجاري املائية داخل الرب ،نقل الركاب والب�ضائع ،نقل الركاب والب�ضائع بوا�سطة
ال�سيارات ,القطارات ,القوارب والطائرات ،نقل الركاب والب�ضائع بوا�سطة القطارات،نقل
الركاب والب�ضائع عرب الرب ,ال�سكك احلديدية ,البحر واجلو ،نقل الركاب والب�ضائع عرب
الرب ,ال�سكك احلديدية ,ال�سفن واجلو ،نقل الركاب والب�ضائع عرب الرب ,ال�سكك احلديدية,
املياه واجلو ،نقل الركاب واحلموالت باجلو ،نقل ال�سلع والركاب ،نقل ال�شحن البحري،
نقل الطرود ،نقل الغاز الطبيعي ،نقل الغاز الطبيعي امل�سال عرب البحر ،نقل امل�سافرين،
نقل املفرو�شات للغري بوا�سطة ال�شاحنات ،نقل املنتجات الزراعية ،نقل النفايات ،نقل
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النفايات الطبية والنفايات اخلا�صة ،نقل النفايات امللوثة ،نقل النفائ�س حتت احلرا�سة،
نقل النفط ،نقل النفط اخلام ،نقل النفط �أوالغاز عرب الأنابيب ،نقل النفط عرب الأنابيب،
نقل النقود واملقتنيات الثمينة ،نقل الوقود عرب خطوط الأنابيب ،نقل �أمتعة الركاب ،نقل
باحلوامات ،نقل بال�سفن ،نقل بال�سكك احلديدية وتوفـري املعلومات ذات ال�صلة ،نقل
بال�شاحنات ،نقل بال�صهاريج ،نقل بالطائرات التي ت�سري بوا�سطة مراوح ،نقل بالطائرات
النفاثة ،نقل بالعربات ،نقل باملركبات ،نقل بحري للغاز الطبيعي امل�سال ،نقل بحري
للم�سافرين ،نقل بري ،نقل بري جتاري حملي وبعيد املدى ،نقل ب�سيارت الأجرة للأ�شخا�ص
بالكرا�سي املتحركة ،نقل بوا�سطة التلفريك ،نقل بوا�سطة ال�شاحنات ،نقل بوا�سطة مركبات
برية ,مائية وجوية ،نقل ,تخزين وتو�صيل اخلمور ،نقل ,تعبئة وتخزين الآالت ل�صناعة
الطباعة ،نقل ,تعبئة وتخزين املطابع ،نقل جماعي لعموم النا�س ،نقل جوي وبحري ،نقل
جوي ووتوفـري املعلومات ذات ال�صلة ،نقل ركاب ،نقل عرب املياه الداخلية ،نقل عرب ممرات
مائية حملية ،نقل على �سكة مفردة ،نقل مربد للب�ضائع املربدة ،نقل مربد للب�ضائع
املجمدة ،نقل مربد للم�أكوالت ،نقل حملي ودويل ،نقل خمفور بال�شاحنات ،نقل مفرو�شات،
نقل مواد البناء ،نقل وتخزين الب�ضائع ،نقل وتخزين الغاز ،نقل وتخزين املواد الكيميائية
نقل وتخزين النفايات ،نقل وتخزين النفايات واملواد املعاد تدويرها ن ،نقل وتخزين
النفط ،نقل وتخزين النفط اخلام ,املنتجات النفطية ,الغاز الطبيعي ,الغاز الطبيعي
امل�ســال والغاز النفطي امل�سال ،نقل وتخزين الوقود ،نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والغاز
امل�ســال ،نق ــل وتو�صيل الب�ضائع ،نقل وتو�صيل الب�ضائع ,النماذج وال�سلع من كافة الأنواع
عرب الب ــر ,ال�سكك احلديدية وال�سفن ،و�ساطة ال�شحن ز تزويد املعلومات ذات ال�صلة،
و�ساطة النقل وال�شحن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العمانية للتنمية ال�سياحية �ش.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 991 :ر.ب 130 :مرتفعات املطار ،والية ال�سيب ،حمافظة م�سقط،
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137594 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معكرونة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة الوطنية للتوزيع �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 509 :ر.ب ,121 :والية ال�سيب ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144239 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :االجناز املمتاز للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 83 :ر.ب� ,315 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145744 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الغاب�شي ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148406 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لل�شحن واخلدمات اللوج�ستية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زمرد �صحار احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148604 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة عن طريق الإنرتنت ،التجارة الإلكرتونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شهاب الزكواين للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148677 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�صالح ال�سيارات واملركبات ،وتنظيف ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الو�سيط ال�سابع للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سيب ,حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150019 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمــات مطاعــم وا�شوك ــو ،خدم ــات
مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سند للخدمات ال�سحابية الفورية العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150376 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التقنية ال�سريعة للأنظمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150474 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غاز الطبخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سواق هدايا امل�صنعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150553 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سقط العاملية خلدمات ال�ضيافة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150975 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة متعب بن �سامل بن �سعد خوار للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151012 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ح�ضانة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العمانية للخدمات التعليمية �ش.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 79 :ر.ب� ،118 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151655 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�شجار� ،أ�شجار خم�ص�صة لعيد امليالد ،جذوع �أ�شجار� ،شجريات ،بذور حبوب غري معاجلة،
�أكاليل من زهور طبيعية ،زهور طبيعية ،غالل بذور ،نباتات� ،شتول� ،أ�شجار نخيل� ،شجريات
ورد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عيون وادي �شافان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151671 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الزهور واحللويات والهديا ومنتجات التجميل والعطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رونق العز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151717 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صمغ مواد ال�صقة ,لغايات �صناعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيت الغراء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152113 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأكادمييات للرتبية والتعليم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جوري للأعمال واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :العذيبة ,والية بو�شر� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152349 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة جند اجلنوب للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم132668 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الهواتف النقالة ولوازمها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الو�صل الذهبية ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية طاقة ،حمافظة ظفار� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/11/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151636 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبراج مزون الع�صرية
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع اخلو�ض� ,ص.ب 2678 :ر.ب� ,111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151638 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة ذاكرات حا�سوب ،ميكروفونات� ،أجرا�س �أدوات �إنذار� ،صفارات �إنذار ،طابعات عن بعد،
عتاد احلا�سوب.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :عليه النوفلية للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151639 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�صالح و�صيانة �أجهزة احلا�سوب واملعدات الطرفـية للحا�سوب� ،إ�صالح و�صيانة الهواتف
النقالة،تطوير �شبكات احلا�سب الآيل ،خدمات الدعم فـي جمال تقنية املعلومات والربجمة
احلا�سوبية ،ا�سالك هواتف (تطوير �شبكات احلاب الآيل) ،هواتف حممولة (�إ�صالح
و�صيانة الهواتف النقالة) ،هواتف ذكية (�إ�صالح و�صيانة الهواتف النقالة) ،هواتف خلوية
(خدمات الدعم فـي جمال املعلومات والربجمة احلا�سوبية)� ،أغلفة للهواتف الذكية
(�إ�صالح و�صيانة الهواتف النقالة) ،حافظات للهواتف الذكية (خدمات الدعم فـي جمال
املعلومات والربجمة احلا�سوبية)� ،سماعات هواتف (خدمات الدعم فـي جمال املعلومات
والربجمة احلا�سوبية).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة حلول تقنية املعلومات والهواتف
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 211 :ر.ب� ,211 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151640 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجفار فلفل حمفوظ (�شطة).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع التجارة اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 645 :ر.ب� ,114 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151641 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم واملقاهي.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :قرى
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم109799 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة الأثاث وق�ص وف�صيل ال�ستاير تنجيد الأثاث.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع البيت الراقي ال�شاملة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/5/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم126732 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع اك�س�سوارات املطابخ.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة العفـيفـي لتجارة الأملنيوم وم�ستلزمات املطابخ �ش.م.م
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،292:ر.ب ,117 :الوادي الكبري ،مطرح ،حمافظة م�سقط
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/3/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم132100 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع حواجز الدرج وال�شرفات� ،أبواب خ�شبية وفوالذية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :مناء جمان �ش.م.م
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 428:ر.ب ,620:والية �سمائل ,حمافظة الداخلية� ،سلطنةعمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/10/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145674 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(بيع مفرو�شات).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :الروائع الوطنية امل�شرقة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2786 :ر.ب� ,111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151698 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �سجى الوطنية
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 82 :ر.ب� ,516 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151700 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أعمال الطحن (طحن وتعبئة البهارات والتوابل وطحن احلبوب والقهوة).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :العالمة الب�سيطة الدولية
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان :الغربة ,حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151701 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :فو�سريا كوميونيكي�شنز  ,انك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 525 :را�س �سرتي ـ ــت � ,سـ ــان ج ــو�س  ,كاليفورني ـ ــا  95126 ,الوالي ـ ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
				
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151699 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�صائر فواكه ،م�شروبات غري كحولية ،مياه غازية ،كوكتيالت غري كحولية ،مرطبات غري
كحولية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �سليمان يو�سف الهبدان للتجارة العامة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويت ،الأحمدي ،الفحيحيل ،قطعة ( ،)7ق�سيمة ( ،)7024دور
(1م) ،مكتب ( ,)24الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151702 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم برامج حا�سوبية ،ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية،
الربجميات كخدمات  ،SaaSاحلو�سبة ال�سحابية ،برجمة احلا�سوب.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه دي بي ,انك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان :ون ايـ ـ ــه دي ب ـ ـ ـ ـ ــي بوليف ـ ـ ـ ـ ــارد ،روزالن ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،نيوجري�س ـ ـ ـ ــي ،07068
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
حـــــــق الأولويـــــــــة( :رق ــم الأولوي ـ ـ ــة ،845,960/90 :تاري ـ ـ ــخ الأولوي ـ ــة،2021/7/23 :
بلد الأولوية) US :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151704 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،خدمات وكاالت التوظيف ،حما�سبة� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات
تنظيمية ،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفـني ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ،خدمات اخلرباء فـي
الكفاية ،ا�ست�شارات تنظيم الأعمال� ،أبحاث الأعمال ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال،
ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،املعلومات والأخبار عن الأعمال� ،إعداد ك�شوف الرواتب ،توظيف
الأفراد� ،إعداد ال�ضرائب ،جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،املعاجلة الإدارية
لطلبات ال�شراء ،خدمات التجميع امل�ساعدة فـي الأعمال ،خدمات الفوترة ،حتديث و�صيانة
البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية ،توفـري معلومات الأعمال عن طريق مواقع
الإنرتنت ،ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري الإداري لل�شركات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه دي بي ,انك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان :ون ايـ ـ ــه دي ب ـ ـ ـ ـ ــي بوليف ـ ـ ـ ـ ــارد ،روزالن ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،نيوجري�س ـ ـ ـ ــي ،07068
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
حـــــــق الأولويـــــــــة( :رق ــم الأولوي ـ ـ ــة ،845,960/90 :تاري ـ ـ ــخ الأولوي ـ ــة،2021/7/23 :
بلد الأولوية) US :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151706 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،خدمات وكاالت التوظيف ،حما�سبة� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات
تنظيمية ،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفـني ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ،خدمات اخلرباء فـي
الكفاية ،ا�ست�شارات تنظيم الأعمال� ،أبحاث الأعمال ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال،
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ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،املعلومات والأخبار عن الأعمال� ،إعداد ك�شوف الرواتب ،توظيف
الأفراد� ،إعداد ال�ضرائب ،جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،املعاجلة الإدارية
لطلبات ال�شراء ،خدمات التجميع امل�ساعدة فـي الأعمال ،خدمات الفوترة ،حتديث و�صيانة
البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية ،توفـري معلومات الأعمال عن طريق مواقع
الإنرتنت ،ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري الإداري لل�شركات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه دي بي ,انك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان :ون ايـ ـ ــه دي ب ـ ـ ـ ـ ــي بوليف ـ ـ ـ ـ ــارد ،روزالن ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،نيوجري�س ـ ـ ـ ــي ،07068
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
حـــــــق الأولويـــــــــة( :رق ـ ــم الأولوي ـ ــة ،845,966/90 :تاري ـ ــخ الأولوي ـ ـ ــة،2021/7/23 :
بلد الأولوية) US :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151707 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عربات تخييم (عربات التخييم ،ودورات املياه وا�سطبالت اخليول ،واملقاهي املتنقلة) ،بيوت
متنقلة على هيئة مركبات كبرية (موتورهوم منزل جوال متنقل يحوي الغرف ودورة املياه
واملطبخ و�أ�سرة النوم وغريه ،ومنها �شاحنات الآي�س كرمي واملطاعم املتنقلة).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :بالل جمال نا�صر للتجارة واخلدمات
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1230 :ر.ب� ,٣١٩ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151709 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل اجلوي ،ت�أجري ال�سيارات ،خدمات النقل الرتياد الأماكن ال�سياحية ،ت�أجري املركبات،
النقل ،ترتيب الرحالت ال�سياحية ،حجز مقاعد ال�سفر ،احلجز لل�سفر.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صحراء الأمل للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 132 :ر.ب� ,280 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151710 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مواد الديكورات وكل ما يتعلق بالأر�ضيات واجلداريات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :املاء ال�صافـي للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٧٨ :ر.ب� ,١٢٢ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151711 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تبغ (التبغ ،ومنتجات و�أدوات التدخني).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز النوخذة للم�شاريع واال�ستثمار
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 115 :ر.ب ,502 :حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 828 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151713 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ت�سريح ال�شعر (ق�ص وت�صفـيف ال�شعر)� ،إزالة ال�شعر بال�شمع (احلال قه للرجال).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو نعيمة العامري للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1110 :ر.ب� ,١١٧ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151714 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمامل معدنية (�صنع املنتجات املعدنية االن�شائية و�أجزائها مثل اجل�سور �أبراج �أعمدة).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :الآلة للتكنلوجيا واال�ستثمار
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 111 :ر.ب 711 :اخلوير ,والية بو�شر ،حمافظة م�سقط,
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151716 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستح�ضرات و�أدوات التجميل والعطور واالك�س�سوارات واحلقائب والأحذية واملالب�س
اجلاهزة.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :الذيب للأعمال الدولية
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 211 :ر.ب� ,121 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151718 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�صابيح (�أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفـيف والتهوية
وتوريد املياه والأغرا�ض ال�صحية ،مراوح كهربائية لال�ستخدام ال�شخ�صي ،مراوح �سقف
كهربائية و�أغطية ،م�صابيح للإ�ضاءة).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�ضواء اجلزيرة للكهربائيات �ش.ذ.م.م
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،41212 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 111:ر.ب123 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151720 :
فـي الفئة  17من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد عازلة (مانعات الت�سرب امل�شرتكة ،راتنجات �شبه معاجلة ،معجون �سيليكون ،مانعات
الت�سرب من مطاط ال�سيليكون ،مواد مانعة للت�سرب من مادة البويل يوريثني ،مركبات
اخلتم الال�صقة ،مواد مانعة للت�سرب لزجة ومركبات مانعة للت�سرب ،رغوة البويل يوريثان
(�شبه م�صنعة) ،رغوة البويل يوريثان لأغرا�ض العزل ،عزل رغوة لال�ستخدام فـي املباين،
مانعات الت�سرب ال�ستخدام املباين ،الطالءات ال�صناعية لأغرا�ض عزل املباين ،مواد مانعة
للت�سرب للنوافذ والأبواب ،مركبات اخلتم ،مانعات الت�سرب ،مواد ال�صقة عازلة ،مركبات
اخلتم ،مواد لإغالق النوافذ والأبواب ،مواد احل�شو ،مواد اخلتم والعزل ،ت�سرب املياه،
�شرائط اخلتم ،مركبات مانعة للت�سرب (غري معدنية ).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيلينا ماركتينغ انرتنا�شيونال ا�س بي .زيد اوه .اوه
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :بولندية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان :وروكلو ( )53-611ات �سرتزيغوم�سكا  ،2-4بولندا
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 111 :ر.ب123:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151722 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مكاتب ت�أمني الإقامة الفنادق والنزل( ,مكاتب ت�أمني الإقامة (الفنادق
والنزل)،ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة،حجز �أماكن الإقامة امل�ؤقتة� ،إيواء احليوانات،
خدمات احلانات (البارات)�،إيواء احليوانات ،حجز النزل ،النزل ،ت�أجري املباين املتنقلة،
املقاهي ،الكافترييات ،خدمات خميمات العطالت (�أماكن �إقامة) ،توفـري ت�سهيالت �أرا�ضي
املخيمات ،املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة (الكانتينات) ،التزويد بالطعام وال�شراب ،ت�أجري
�أجهزة الطهي ،دور احل�ضانة النهارية ،خدمات خميمات العطالت (�أماكن �إقامة) ،بيوت
الإعتكاف� ،أماكن �إقامة ال�سياح ،احلجز فـي الفنادق ،الفنادق ،النزل ،الفنادق ال�صغرية
(املوتيالت) ،توفـري ت�سهيالت �أرا�ضي املخيمات ،ت�أجري الكرا�سي واملوائد وبيا�ضات املوائد
والأواين الزجاجية ،ت�أجري �أجهزة الطهي ،ت�أجري �أجهزة توزيع مياه ال�شرب ،ت�أجري غرف
االجتماعات  ،ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،ت�أجري اخليم ،ت�أجري املباين املتنقلة ،حجز
�أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،املطاعم ،مطاعم اخلدمة الذاتية ،بيوت الإعتكاف ،مطاعم اخلدمة
الذاتية ،مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة� ،أماكن �إقامة ال�سياح.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الأطعمة الرائعة املحدودة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان :حي قرطبة� ،شارع طارق بن زياد ،مدينة اخلرب ،املنطقة ال�شرقية،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 111 :ر.ب123 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151723 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القهوة وم�ستخرجات القهوة وامل�شروبات التي تكون �أ�سا�سها من القهوة ،بدائل القهوة
وم�ستخرجات بدائل القهوة ،ال�شاي وم�ستخرجات ال�شاي وامل�شروبات التي تكون �أ�سا�سها
من ال�شاي ،الكاكاو وامل�ستح�ضرات وامل�شروبات التي تكون �أ�سا�سها من الكاكاو ،احللويات،
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ال�شكوال ،وامل�شروبات التي تكون �أ�سا�سها من ال�شكوال ،منتجات املخابز ،الفطائر ،الك�سرتد
(مزيج حملى من احلليب والبي�ض يخبز �أو يغلى �أو يثلج ) والبودنغ (حلوى تعد من دقيق
�أو �أرز �أو تابيوكا ....الخ ) ولنب وبي�ض وفاكهة و�سكر ،الأرز ،م�ستح�ضرات الدقيق واحلبوب
ووجبات الفطور التي تعد من احلبوب واملثلجات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة خطوط الأفكار للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 100 :ر.ب� ,119 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151724 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات،
خدمات املطاعم.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة املها احلديثة ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2361 :ر.ب� ,٢١١ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151758 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تربية احليوانات ،امل�ساعدة البيطرية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأنعام للأعمال
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/١/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151759 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خال�صات حلوم ،منتجات احلليب ،حلوم مملحة ،كرو�ش معدة ،حلم الكبد ،حلوم حمفوظة،
حلوم معلبة ،حلم جمفد ،نقانق للهوت دوغ.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأنعام للأعمال
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/١/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151867 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون جتميل.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :الب�ساتني اخلم�سة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2923 :ر.ب� ,١١١ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/١/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152020 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صفـيف ال�شعر والتجميل والعناية بالب�شرة.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :كف القمر للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان :م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/١/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152343 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم (مطاعم التي تقدم جميع الوجبات العربية وغري العربية).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ق�صر العال
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٢/٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151637 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدم ـ ــات �ستوديوهـ ــات �صناعــة الأفــالم ال�سينمائي ــة� ،إنت ــاج الأف ــالم  ,بخــالف الأفـ ــالم
الإعالنية� ،إعداد �أ�شرطة الفـيديو ،الت�صوير الفوتوغرافـي ،الت�صوير بامليكروفـيلم ،ت�أجري
معدات الت�صوير ال�سينمائي ،تنظيم و�إدارة ندوات ،تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات ،تنظيم و�إدارة
االجتماعات ،تنظيم املعار�ض لغايات ثقافـية �أو تعليمية ،خدمات �ستديوهات الت�سجيل،
ت�سجيل �أ�شرطة الفـيديو ،خدمات حترير الفـيديو للمنا�سبات ،خدم ــات فنـ ــي �إ�ضاءة
للمنا�سبات� ،إخراج الأفالم بخالف �أفالم الإعالنات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أن�س الذئب للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151642 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم امل�أكوالت ب�شكل �أ�سا�سي ،املقاهي التي تقدم امل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي،
املطاعم.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :املتنوعة للخدمات التجارية
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151643 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون جتميل.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :مل�سة القوارير للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1882 :ر.ب ,١١٢ :والية بو�شر� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151645 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع (عر�ض وبيع العطور وم�ستح�ضرات التجميل وال�صابون والزينة والبخور
واحلقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر وبيع ال�ساعات واملالب�س اجلاهزة).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرثاء العاملية
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٤٤ :ر.ب� ,411 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151647 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النزل.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شروق للنزل اخل�ضراء
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 611 :ر.ب� ,650 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151648 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دهانات ،مواد تثبيت االلوان ،ورني�ش ،ملونات للم�شروبات� ،أ�صباغ للأطعمة� ،أ�صباغ اليزارين،
دهانات �أملنيوم ،م�سحوق �أملنيوم للدهان ،دهانات ا�سب�ستو�س ،م�ستح�ضرات م�ضادرة للت�آكل،
مثبتات لاللوان املائية ،معجون ف�ضة ،م�ستحلبات ف�ضية �صبغات ،م�ساحيق تف�ضي�ض،
ورني�ش اليابان اال�سود ،اورامني ،دهانات مبيدة للبكترييا ،مالط ل�سد الثقوب� ،أربطة
م�ضادة للت�آكل ،بل�سم كندا ،ملونات الزبدة ،ورني�ش قاري ،طالءات اخل�شب دهانات ،مواد
تثبيت الوان اخل�شب� ،صبغات للخ�شب ،تراب الرت�سينة ،ورني�ش برونز ،م�سحوق برونزي
اللون ،حرب للجلد املدبوغ ،كارميل ملون للأطعمة ،كارمل ال�شعري املنبت امللت ,ملون
للأطعمة ،طالءات للباد الت�سقيف دهانات ،دهانات خزفـية ،ر�صا�ص �أبي�ض� ،سناج الكربون
�صبغة ،طالءات داخلية للهي�أكل القاعدية للمركبات� ،أ�صباغ للأحذية ،طالء جريي مائي،
معاجني حرب ,للطابعات� ،أك�سيد الكوبلت ملون� ،صباغ قرمزي� ،صمغ ال�صنوبر ملونات،
ملونات لل�شعري املنبت امللت ،مواد حافظة للخ�شب ،كوبال� ،أ�صباغ انيلني ،مرققات للدهانات،
مرققات الالكيه ،مغلظات للدهانات ،كريو�سوت حلفظ اخل�شب� ،صبغات للجلد املدبوغ،
�أ�صباغ� ،صبغات ،كركم ملون ،راتنجات طبيعية خام ،طالء مائي طبا�شريي ،طالءات املينا
ورني�ش ،طالءات املينا للدهان ،حرب للطباعة ،حرب و�سم احليوانات ،جمففات عوامل
جتفـيف ,للدهانات ،طالءات دهانات ،مثبتات للورني�ش� ،سناج �صبغة ،خ�شب �أ�صفر ملون،
طالءات زجاجية براقة دهانات والكيه ،لك �صمغي ،راتنجات �صمغية� ،شحوم م�ضادة لل�صد�أ،
حرب للنق�ش� ،أك�سيد الزنك �صبغة ،زيوت حافظة للخ�شب ،زيوت م�ضادة لل�صد�أ ،دهانات
مقاومة للنار ،نيلة ملون ،روابط �إعداد للدهانات ،ملونات للم�شروبات الروحية� ،أك�سيد
الر�صا�ص الأ�صفر معجون ،معادن على �شكل م�سحوق لال�ستخدام فـي الدهن والديكور
والطباعة والأعمال الفنية� ،صمغ م�صطكاوي راتنج طبيعي ،رقائق معدنية لال�ستخدام
فـي الدهن والديكور والطباعة والأعمال الفنية ،م�ستح�ضرات م�ضادة لفقدان ملعان
املعادن ،م�ستح�ضرات حلفظ املعادن ،منيوم �أك�سيد الر�صا�ص الأحمر ،ورق ل�صباغة بي�ض
عيد الف�صح ،اناتو �أ�صباغ ،زعفران ملون� ،صمغ �ساندارك� ،سناج ملون� ،سماق للورني�ش،
ثاين �أك�سيد التيتانيوم �صبغة ،م�ستح�ضرات م�ضادة لل�صد�أ� ،أ�سا�سات الدهان ،كل�س ،خ�شب
ملون� ،أ�صباغ من اخل�شب ،كربونيل مادة حافظة للخ�شب ،ورني�ش الكوبال ،لكر ،م�سحوق
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طباعة حرب ,للنا�سخات الفوتوغرافـية ،دهانات م�ضادة للتلف �أو التلوث �أو الرت�سبات،
لفافات م�ساحيق الطابعات والنا�سخات الفوتوغرافـية بحيث تكون معب�أة ،تربنتني مرقق
دهانات ،رقع للدهانات ،دهانات مائية لال�ستخدام فـي الأعمال الفنية ،دهانات زيتية
لال�ستخدام فـي الأعمال الفنية� ،أحبار �صاحلة للأكل ،ملونات ب�شكل �أقالم لرتميم الأثاث،
طالء م�ضاد للجرافـيتي (مكافحة الكتابة على اجلدران ،خرطو�شات من احلرب ال�صالح
للأكل مملوءة لال�ستخدام فـي الطابعات ،حرب للطابعات و�آالت الن�سخ (�آالت الت�صوير)،
خراطي�ش (عبوات) حرب ،معب�أة ،للطابعات و�آالت الن�سخ (�آالت الت�صوير) ،ت�شطيبات
الأر�ضيات اخل�شبية ،الدهانات امل�ضادة للبول.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شامل للأعمال
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/6 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151649 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأكادمييات للرتبية والتعليم ،خدمات الرتبية والتعليم ،تنظيم و�إدارة ندوات ،تنظيم
و�إدارة امل�ؤمترات ،التدريب العملي عر�ض ،تنظيم و�إدارة الندوات ،تنظيم و�إدارة ور�شات
العمل تدريب� ،إعادة التدريب املهني ،خدمات التدريب التي توفرها �أجهزة متثيلية ،معرفة
كيفـية النقل تدريب ،خدمات تعليمية مقدمة من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرا�شد للأعمال
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2350 :ر.ب� ,١٣٣ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151650 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطهرات� ،صابون مطهر� ،صابون م�ضاد للجراثيم.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :التميز العاملية للتجارة واال�ستثمار
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٤٠ :ر.ب� ,2350 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151651 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون (منجات اللبان) ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام� ،أقنعة جتميلية ،م�ستح�ضرات
جتميل ،كرميات جتميلية ،زيوت لغايات التجميل (زيت اللبان) ،م�ستح�ضرات جتميل
للعناية بالب�شرة ،مراهم لأغرا�ض التجميل.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سه الرا�سخ احلديثة للتجارة واخلدمات
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 215 :ر.ب� ,229 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/6 :

-201-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1432

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151652 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل (�صالون جتميل ن�سائي).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :موازين العوقدين للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151653 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حالق رجايل.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :احل�ضرمي الدولية
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 111 :ر.ب� ,133 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151658 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :رافت للتجارة واخلدمات
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1579 :ر.ب� ,١٣٢ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/١/٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151659 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :طريق االعتماد للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 411 :ر.ب� ,400 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151660 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :هيا خلدمات النفط والغاز
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 131 :ر.ب� ,913 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151661 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات بالنعناع ،كارميل �سكاكر� ،شوكوالته ،حلويات ،مالتوز �سكر امللت ،قطع حلوى
حلويات ،ب�سكويت بالزبدة� ،سكاكر للأكل ،ب�سكويت رقيق ه�ش ،حلي بال�شوكوالتة لتزيني
الكعك ،حلي باحللويات لتزيني الكعك ،جوز مطلي بال�شوكوالتة ،معجون �أ�سا�سه
ال�شوكوالته ،معجون �شوكوالته يحتوي على مك�سرات� ،سكاكر النعناع لإنعا�ش النف�س،
النوغات (حلوى �أو راحة بي�ضاء) املح�شوة باملك�سرات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة فتحي الأ�سد للتجارة واال�ستثمار
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151662 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :الطبقات ال�سدا�سية للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 512 :ر.ب� ,690 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/9 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151663 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
االكادمييات للرتبية والتعليم ،خدمات حدائق املالهي ،خدمات الت�سلية ،خدمات امل�ضيف،
تنظيم املباريات �أو املناف�سات للتعليم �أو الرتفـيه ،تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات ،الأمتحانات
التعليمية ،تنظيم املعار�ض لغايات ثقافـية �أو تعليمية ،عرو�ض �سينمائية ،توقيت املنا�سبات
الريا�ضية ،الن�شر املكتبي الإلكرتوين ،خدمات الألعاب املقدمة مبا�شرة من �شبكة حا�سوب،
تنظيم و�إدارة احلفالت املو�سيقية ،خدمات اخلط ،عرو�ض الأزياء لأغرا�ض الرتفـيه
تنظيم لإر�شاد التدريب ،خدمات التعليم التي توفرها املدار�س ،تنظيم وعقد منتديات
تعليمية املبا�شرة ،توفـري الأفالم غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو
بح�سب الطلب ،الرتفـيه بالراديو ،ن�شر الن�صو�ص خالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن،
خدمات الرتبية والتعليم ،ن�شر الكتب� ،إنتاج برامج الراديو والتلفزيون ،تقدمي عرو�ض
املنوعات ،الإنتاج امل�سرحي ،الرتفـيه التلفزيوين ،توفـري ت�سهيالت ريا�ضية ،معلومات عن
الرتبية والتعليم ،معلومات عن الرتفـيه ،عر�ض متثيليات حية ،تنظيم املباريات الريا�ضية،
معلومات عن اال�ستجمام ،خدمات املع�سكرات الريا�ضية ،تنظيم و�إدارة الندوات ،تنظيم
و�إدارة ور�شات العمل تدريب ،ن�شر الكتب وال�صحف الإلكرتونية على الإنرتنت ،توفـري
املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل ،تقدمي التقارير امل�صورة ،خدمات
مرا�سلي الأنباء ،ت�سجيل �أ�شرطة الفـيديو ،كتابة الن�صو�ص ،خدمات مرتجم اللغة ،توفـري
املو�سيقى غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل ،توفـري الفـيديوهات غري ال�شبكية ،غري
متاحة للتنزيل ،توفـري الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث
الفـيديو بح�سب الطلب.
-205-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1432

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :فوك�س ميديا ال ال �سي
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 10201 :وي�ست باكو بوليفارد لو�س �أجنلو�س كاليفورنيا , 90035
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/9 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
حـــــــق الأولويـــــــــة( :رقـ ـ ـ ـ ــم الأولوي ـ ـ ــة ،18510594 :تاريـ ـ ـ ــخ الأولوي ـ ـ ــة،2021/٧/٩ :
بلد الأولوية) AW :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151664 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإذاعة بالراديو� ،إر�سال الر�سائل ،البث بالتلفزيون ،نقل الربقيات ،خدمات وكاالت
الأنباء ،البث بالتلفزيون الكبلي ،االت�صاالت بالتلفون اخللوي ،االت�صاالت عرب الطرفـيات
احلا�سوبية ،نقل الر�سائل وال�صور عرب احلا�سوب ،نقل الربيد الإلكرتوين ،معلومات
حول االت�صاالت ،االت�صاالت عرب �شبكات الآلياف الب�صرية ،البث �أو الإر�سال عرب االقمار
ال�صناعية ،خدمات لوحات الن�شرات الإلكرتونية خدمات ات�صاالت ،توفـري تو�صيالت
خا�صة عرب �شبكة حا�سوبية دولية ،توجيه وربط االت�صاالت ،توفـري �إمكانية تو�صيل
امل�ستخدم ب�شبكة حا�سوب عاملية ،توفـري قنوات ات�صال للت�سوق عن بعد ،توفـري حجرات عرب
الإنرتنت ،توفـري الربط بقاعدة معلومات ،نقل امللفات الرقمية ،البث الال�سلكي ،خدمات
امل�ؤمترات بالفـيديو ،توفـري املنتديات ال�شبكية ،تدفق البيانات املتوا�صل عرب الإنرتنت،
ات�صاالت ال�سلكية ،نقل �أ�شرطة الفـيديو بح�سب الطلب ،نقل دبليو (ملف �صوتي رقمي
مت توفـريه على الإنرتنت لتنزيله على جهاز كمبيوتر �أو م�شغل و�سائط حممول ،ومتوفر
عادة كم�سل�سل).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :فوك�س ميديا ال ال �سي
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 10201 :وي�ست باكو بوليفارد لو�س �أجنلو�س كاليفورنيا , 90035
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/9 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
حـــــــق الأولويـــــــــة( :رقـ ـ ــم الأولويـ ـ ـ ـ ـ ــة ،18510594 :تاري ـ ـ ـ ــخ الأولوي ـ ـ ــة،2021/٧/٩ :
بل ـ ــد الأولويـ ـ ــة) AW :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151665 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�آالت حا�سبة ،كامريات ت�صوير �سينمائي� ،صور كرتونية متحركة ،كامريات للت�صوير
الفوتوغرافـي� ،صناديق م�صنوعة خ�صي�صا للأجهزة والأدوات الفوتوغرافـية� ،أجهزة
�شحن البطاريات ،م�ستقبالت �سمعية وب�صرية ،لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب� ،أفالم
ت�صوير �سينمائي معر�ضة لل�ضوء� ،أقرا�ص مدجمة �سمعية ،ب�صرية ،كامريات فـيديو،
�أ�شرطة الهاتف اخلليوي ،عتاد احلا�سوب ،حافظات للهواتف الذكية ،ال�صناديق ال�سوداء
م�سجل البيانات ،واجهات �سمعية� ،أجهزة مزج ال�صوت� ،أجهزة لإعداد �أفالم الت�صوير
ال�سينمائي� ،سلع ب�صرية� ،أجهزة حا�سوب ،برامج حا�سوب م�سجلة� ،أفالم معر�ضة لل�ضوء،
�أجهزة ملحقة باحلا�سوب ،برجميات حا�سوب م�سجلة ،برامج مراقبة برامج حا�سوب،
من�شورات �إلكرتونية قابلة للتفريغ ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،مغناطي�سات
للزينة� ،سماعات الر�أ�س� ،أجهزة ت�شغيل �أقرا�ص فـيديو رقمية ،حتميل ملفات املو�سيقى،
حتميل ملفات ال�صور ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل� ،أغلفة للهواتف
الذكية� ،أغلفة للحوا�سيب اللوحية� ،أغلفة للكبالت الكهربائية� ،سال�سل للنظارات ،خيوط
للنظارات ،نظارات ب�صرية ،عد�سات للنظارات� ،أطارات للنظارات� ،أجهزة نقل ال�صوت،
�أجهزة ت�سجيل ال�صوت� ،أجهزة ن�سخ ال�صوت ،علب للنظارات ،ف�أرة �أدوات طرفـية للحا�سوب،
نظارات �شم�سية ،لبادات الف�أرة ،م�شغالت و�سائط حممولة.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :فوك�س ميديا ال ال �سي
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 10201 :وي�ست باكو بوليفارد لو�س �أجنلو�س كاليفورنيا , 90035
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/9 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
حـــــــق الأولويـــــــــة( :رقـ ـ ـ ـ ـ ــم الأولويـ ـ ـ ـ ـ ــة ،18510594 :تاريـ ـ ـ ـ ــخ الأولوي ـ ـ ــة،2021/٧/٩ :
بلد الأولوية) AW :
-207-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1432

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151667 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل باحلافالت ،النقل مبراكب التنزه ،ت�سليم الطرود ،خدمات النقل الرتياد الأماكن
ال�سياحية ،ت�سليم الب�ضائع ،نقل الأثاث ،النقل ،نقل امل�سافرين ،خدمات النقل نقل الر�سائل
�أو الب�ضائع ،ت�سليم الر�سائل ،ت�سليم ال�صحف ،ت�سليم الب�ضائع بالطلب الربيدي ،ت�سليم
الزهور ،النقل اللوجي�ستي ،النقل بال�سيارات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :املذنب الالمع
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 132 :ر.ب� ,642 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151668 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املواد الغذائية وحمالت البقالة.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سراب للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2058 :ر.ب� ,١٣٠ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151669 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى �أو مطعم.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :االالء الوطنية للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1844 :ر.ب� ,١٣٣ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151673 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات النزل ،خدمات �أماكن �إقامة ال�سياح ،خدمات الفنادق،
خدمات املطاعم ،حجز النزل ،احلجز فـي الفنادق ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية،
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات خميمات العطالت �أماكن �إقامة.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :حمطات م�سقط للأعمال
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1534 :ر.ب ,١١١ :الغربة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151674 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صالون جتميل.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :حي الزهور املتحدة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 944 :ر.ب� ,117 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151675 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شاالت ،مالب�س ،مالب�س جاهزة ،مالب�س خارجية ،جالبيات مالب�س ،عباءات ن�سائية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الورقة احلمراء للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 111 :ر.ب� ,787 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151677 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (بيع امل�شروبات مثل ال�شاي والقهوه والع�صائر الطازجة وغريها من
امل�شوبات ال�ساخنة والباردة).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :مناف الفار�سي للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151678 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باملزاد العلني (بيع باجلملة للدهان).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلودة لأ�صباغ ال�سيارات
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 117 :ر.ب� ,129 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151679 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الفتات نيونية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة روح املجد العاملية
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151680 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حليب (احلليب ،م�سحوق احلليب ،حليب هالمي ومنكه وخمفوق ،منتجات احلليب،
وبخا�صة احللويات احلليبية ،اللنب الزبادي ،م�شروبات اللنب الزبادي وجنب القري�ش،
م�شروبات احلليب ،امل�شروبات التي يكون فـيها احلليب هو ال�سائد ،م�شروبات احلليب
املكونة من الفاكهة ،منتجات احلليب املخمر �أو ال�سادة �أو املنكه ،بدائل احلليب.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :كومبنى جريفـي�س دانون
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :فرن�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 17 :بوليفارد هاو�سمان  ،75009باري�س ،فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٣٨٠٦ :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151681 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كاكاو (الكاكاو ،ال�شوكوال ،امل�شروبات التي �أ�سا�سها الكاكاو ،امل�شروبات التي �أ�سا�سها
ال�شوكوال ،امل�شروبات التي �أ�سا�سها القهوة ،امل�شروبات التي �أ�سا�سها ال�شاي ،الكا�سرتد،
مو�سية ال�شوكوال ،مو�سية حلوى الفاكهة (حلويات) ،حلويات ،حلويات ال�سكر ،ال�سكر ،الأرز
املنتفخ ،م�ستح�ضرات حم�ضرة من احلبوب ،حبوب الإفطار ،الب�سكويت (احللو واملالح)،
الكيك ،الفطائر ،كعكة الوافل ،حلوى �أ�سا�سها احلبوب (حلويات)� ،أقرا�ص الأرز� ،أقرا�ص
ال�سميد ،مهلبية الأرز ،وجبات خفـيفة �أ�سا�سها الأرز (حلويات) ،وجبات خفـيفة �أ�سا�سها
احلبوب (حلويات) ،مثلجات �صاحلة للأكل ،مثلجات �صاحلة للأكل تت�ألف �أ�سا�سا من لنب
رائب (زبادي) ،الآي�س كرمي ،ال�شراب (مثلجات �صاحلة للأكل) ،اللنب املجمد (مثلجات
�صاحلة للأكل) ،مثلجات �صاحلة للأكل �أ�سا�سها ماء منكه جممد� ،صل�صة الكويل من
الفواكه (�صل�صات) ،دهنات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،دهنات �شوكوالتة حتتوي على البندق،
مواد غذائية جاهزة ب�شكل �صل�صات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :كومبنى جريفـي�س دانون
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :فرن�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 17 :بوليفارد هاو�سمان  ،75009باري�س ،فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151682 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه معدنية م�شروبات ,مياه راكدة �أو مياه فوارة (معدنية �أو غري معدنية) ،ع�صائر
فواكه �أو خ�ضروات ،م�شروبات فواكه �أو خ�ضروات ،ليمونا�ضة ،م�شروبات �صودا ،م�شروبات
�شربات ،م�ستح�ضرات لعمل امل�شروبات ،ع�صائر مركزة لعمل امل�شروبات ،خال�صات فواكه
�أو خ�ضروات خالية من الكحول ،م�شروبات خالية من الكحول ،م�شروبات غري كحولية
�أ�سا�سها النبات ،م�شروبات خ�ضروات غري كحولية ما عدا بدائل منتجات احلليب.
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با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :كومبنى جريفـي�س دانون
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :فرن�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 17 :بوليفارد هاو�سمان  ،75009باري�س ،فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٣٨٠٦ :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151683 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كرميات طبيعية و�صابون الزينة والتجميل ومواد الزينة.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة جذور الطبيعة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 211 :ر.ب� ,144 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151684 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق (مول).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبراج امل�ضيبي للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٤٤ :ر.ب� ,423 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151685 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ترويج املبيعات للآخرين ،ت�سويق ،خدمات الت�سويق عرب الهاتف.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :القباين العاملية للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 130 :ر.ب� ,572 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151689 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الن�صائح ال�صيدالنية� ،إعداد ال�صيدالين للو�صفات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شغف للأعمال احلديثة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 326 :ر.ب� ,415:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151690 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ن�شر الن�صو�ص خالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،خدمات الرتبية والتعليم ،تنظيم و�إدارة
ندوات ،معلومات عن الرتبية والتعليم ،ن�شر الكتب وال�صحف الإلكرتونية على الإنرتنت.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيت�ش فور ال ,انك (منظمة فى نيويورك غري ربحية)
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 25 :برودواي ,نيويورك� ,ص.ب ,10004 :ر.ب ,10004 :الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151691 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
لبا�س القدم ،جوارب طويلة� ،أردية �سروالية ،جوارب وكولونات� ،أحذية ذات �ساق طويلة،
�أحذية ذات �أربطة ،ياقات مالب�س� ،سراويل حتتية� ،أحزمة مالب�س ،قم�صان ،مالب�س ،قبعات،
بذالت ،ربطات عنق ،بنطلونات ،مالب�س خارجية� ،أو�شحة ،معاطف ،تنانري ،بيجامات،
�سراويل داخلية� ،أحذية ،رداءات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريوت جاميز انك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان ,W Olympic Blvd. Los Angeles , CA 90064 USA 12333 :الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/10 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151692 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التلفونات ،االت�صاالت التلفونية ،االت�صاالت عرب الطرفـيات احلا�سوبية ،نقل
الر�سائل وال�صور عرب احلا�سوب ،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 �إمكانية تو�صيل امل�ستخدم
ب�شبكة حا�سوب عاملية ،نقل امللفات الرقمية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريوت جاميز انك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151694 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم املباريات �أو املناف�سات للتعليم �أو الرتفـيه ،خدمات الرتبية والتعليم ،اخلدمات
الثقافـية �أو التعليمية �أو الرتفـيهية التي تقدمها املعار�ض الفنية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة قطر للرتبية
والعلوم وتنمية املجتمع
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان :املدينة التعليمية� ,شارع اللقطة� ,ص.ب ،5825 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151695 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التوجيه املهني ن�صائح تعليمية �أو تدريبية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الت�سنيم للتطوير
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151696 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منتجات املخابز وم�شتاقاتة.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :خمبز احلال اللذيذ
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 133 :ر.ب� ,836 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150747 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري امل�ستودعات ،التخزين ،تخزين الأمتعة.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�صدارة ال�شاخمة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1728 :ر.ب� , ١٣٢:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150799 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
نظارات ب�صرية ،نظارات �شم�سية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك.
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س  ,ميني�سوتا � ,2467-55403ص.ب:
 1000ر.ب ,1000 :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/9 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151081 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مكاتب ت�أمني الإقامة الفنادق والنزل ،التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي،
خدمات الكافترييات ،توفـري ت�سهيالت �أرا�ضي خميمات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة
الكانتينات ،خدمات الفنادق ،خدمات املطاعم ،احلجز فـي الفنادق ،خدمات مطاعم تقدمي
الوجبات اخلفـيفة ،خدمات احلانات البارات ،حجز �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات الفنادق
ال�صغرية املوتيالت ،خدمات اال�ستقبال فـي �أماكن الإقامة امل�ؤقتة �إدارة حاالت الو�صول
واملغادرة.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :التون�س  -تريدينغ ،جي�ستو �إي �سريفكو�س،
�سو�سيداد �أونيبي�سوال ،ال دي ايه
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :برتغالية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان :أ�فـينيدا �أرياغا ،منرب� 1 ,73 .أندار� ،ساال  ،060-9000 ,113فون�شال،
ماديرا ،الربتغال
تاريخ تقدمي الطلب 2021/12/16 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151097 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فر�شات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ري�ستونيك كوربوري�شن
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 50 :فاوننت بالزا �سويت  1400بافلو ،نيويورك 14202 ،الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/16 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 111 :ر.ب123 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151330 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع (البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأحذية ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر
املتخ�ص�صة لل�سجاد واملوكيت ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطوروم�ستح�ضرات
التجميل و�صابون الزينة والبخور ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للحقائب
وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر ،بيع الألعاب واللعب بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة،
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمالب�س اجلاهزة).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :الهرم املميز لال�ستثمار
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1231 :ر.ب� ,٣١١ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151341 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جلخ� ،صابون رمو�ش م�ستعارة ،م�ستح�ضرات �صقل ،م�ستح�ضرات جتميل
للحيوانات ،م�ستح�ضرات جتميل ،حماليل جلي ،منظفات �أ�سنان ،خال�صات اثريية ،زيوت
عطرية ،مكياج ،م�ستح�ضرات تنظيف ،عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور ،غ�سوالت لو�شن,
لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات ق�صر الأقم�شة لغ�سيل املالب�س ،مواد تواليت �شامبو عطور،
اظافر م�ستعارة ،مواد جلخ �سنفرة ،مناديل مبللة مب�ستح�ضرات لإزالة مواد التجميل.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :جي .ام بالنت كو ،.ال تي دي
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 2 :تي ات�ش فلور ،جي ام بلدج ،404 ،ت�شونغنيول دايرو ،دونغني  -غو،
بو�سان ،جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/26 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151382 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية ،م�سكنات� ،أربطة ال�صقة لغايات طبية ،م�ستح�ضرات كيميائية
لغايات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات ت�شخي�ص لغايات طبية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :جالك�سو�سميثكالين كان�سيومري هيلثكري (يو كي) �آي بي ليمتد.
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 980 :جريت وي�ست رود ،برنتفورد ،ميدل�سيك�س تي دبليو  9 8جي
�أ�س ،بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151383 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مفا�صل جتبريية ،خمدات م�سخنة كهربائية لغايات طبية� ،أجهزة ومعدات جراحية� ،أجهزة
تدليك ،مواد للخياطة اجلراحية� ،أجهزة ومعدات بيطرية� ،أجهزة ت�شخي�ص لغايات طبية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :جالك�سو�سميثكالين كان�سيومري هيلثكري (يو كي) �آي بي ليمتد.
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 980 :جريت وي�ست رود ،برنتفورد ،ميدل�سيك�س تي دبليو  9 8جي
�أ�س ،اجنلرتا ,بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151421 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الهدايا واحللويات والزهور.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبق الرثياء
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان :م�سقط� ,ص.ب 123 :ر.ب� ,111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151440 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
االت�صاالت التلفونية ،معلومات حول االت�صاالت ،خدمات النداء الآيل عرب الراديو �أو
التلفون �أو و�سائل االت�صال الإلكرتونية الأخرى ،خدمات لوحات الن�شرات الإلكرتونية
خدمات ات�صاالت.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـينان�شيال ري�سك & اورجانيزا�شن ليمتد
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 5 :كندا �سكواير ,كانارى وارف ,لندن ,اجنلرتا �أي  5 14ايه كيو,
بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151444 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البحث وتطوير منتجات جديدة للآخرين ،البحث العلمي ،اال�ست�شارة فـي تكنولوجيا
املعلومات ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال التكنولوجيا.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـينان�شيال ري�سك & اورجانيزا�شن ليمتد
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 5 :كندا �سكواير ,كانارى وارف ,لندن ,اجنلرتا �أي  5 14ايه كيو,
بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151454 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم،
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم وا�شوكو.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة انفـيوجن الدولية للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  27043ال�صفاة  ،13131دولة الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151456 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم،
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم وا�شوكو.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة انفـيوجن الدولية للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  27043ال�صفاة  ،13131دولة الكويت
تاريخ تقدمي الطلب 2021/12/29 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151457 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم،
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم وا�شوكو.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة انفـيوجن الدولية للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  27043ال�صفاة  ،13131دولة الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151461 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم،
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم وا�شوكو.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة انفـيوجن الدولية للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 27043 :ال�صفاة  ،13131دولة الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151464 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تقدير ال�ضرائب ،التقييم املايل الت�أمني والأعمال امل�صرفـية والعقارات ،الإدارة املالية،
التحليل املايل ،ا�ست�شارات مالية ،املعلومات املالية� ،أ�سعار البور�صة ،توفـري معلومات مالية
عن طريق مواقع الإنرتنت.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :بالك روك ،انك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 40 :اي�ست � 52سكند �سرتيت ،نيويورك ،نيويورك  ,10022الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151465 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري برامج حا�سوب� ،إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة الإنرتنت للآخرين ،الربجميات
كخدمات  ,تخزين �إلكرتوين للبيانات ،احلو�سبة ال�سحابية� ،إن�شاء وت�صميم فهر�س
للمعلومات على موقع �إلكرتوين ل�صالح الغري خدمات تكنولوجيا املعلومات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :بالك روك ،انك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 40 :اي�ست � 52سكند �سرتيت ،نيويورك ، 10022الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151477 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة �ضد ال�سرقة للمركبات� ،شفرات مم�سحة الزجاج الأمامي للمركبات ،نوافذ زجاجية
للمركبات� ،أجهزة الإنذار �ضد ال�سرقة للمركبات� ،أحزمة املقاعد لال�ستخدام فـي املركبات،
ملحقات املركبات ما بعد البيع وحتديدا حقائب و�شبكات و�صواين ترتيب املركبات مهي�أة
خ�صي�صا لرتكيبها فـي املركبات� ،أحزمة �أمان ملقاعد املركبات ،املركبات الكهربائية وحتديدا
ال�سيارات وال�شاحنات والقوارب ،دراجات� ،أقفال كهربائية للمركبات ذات املحركات� ،أنظمة
�إنذار املركبات ذات املحركات ،مقطورات للمركبات البحرية� ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة
للمركبات هي�أكل املركبات البحرية� ،أغطية جمهزة للمركبات البحرية ،ت�صميمات داخلية
جلدية خم�ص�صة للمركبات ،فر�ش املركبات ،املركبات الأر�ضية والبحرية الكهربائية ،قطع
غيار املركبات الكهربائية وحتديدا املحركات ،ما�سحات الزجاج الأمامي ،مركبات بحرية
كهربائية عالية الأداء عاملة كليا على البطارية ،مقاعد املركبات ،حمركات للمركبات
الربية والبحرية ،م�ساند حمرك للمركبات� ،شارات للمركبات ،و�سائد مقعد املركبات،
مرايا املركبات ،خطافات م�صممة خ�صي�صا لال�ستخدام فـي املركبات حلمل ملحقات
ال�سيارة ،الزجاج الأمامي لل�سيارة� ،أجهزة مكافحة ال�سرقة للمركبات ،مغلفات حماية
مقعد املركبات ،قطع ت�صليح هيكلية للمركبات الربية والبحرية ،هي�أكل املركبات الربية
والبحرية ،اكيا�س هواء �أجهزة امان فـي ال�سيارات ,املركبات� ،أجهزة النقل الربي �أو اجلوي
�أو املائي ،القوارب� ،أجزاء القارب الهيكلية ،مقطورات القوارب ،هي�أكل القوارب� ،أعمدة
مراوح طرد الهواء للقوارب ،دفات القوارب ،مرابط القوارب� ،أغطية جمهزة للقوارب
واملركبات البحرية� ،صناديق تخزين مهي�أة خ�صي�صا للقوارب� ،صواري القوارب ،مرابط
بحدبة للقوارب ،م�صدات القوارب ،خطافات امل�صدات للقوارب ،رافعات للقوارب ،حواجز
القوارب ،خطافات القوارب ،قوارب ت�شبه قوارب الكاياك ،مراوح لولبية للقوارب ،ذراع دفة
القارب ،م�صدات احتكاك القوارب ،م�صدات القوارب ،املركبات الربية والبحرية و�أجزا�ؤها
ولوازمها ،الأجزاء الهيكلية ومكونات جمموعة نقل احلركة عل �شكل حمركات كهربائية
للمركبات الربية والبحرية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان �أي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151478 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأ�شراف على �إن�شاء املباين ،خدمات حمطة �شحن املركبات ،ت�صليح و�صيانة املركبات،
تف�صيل املركبات ،حمطات خدمة املركبات ،طالء املركبات ،خدمات حمطة ال�شحن
لل�سيارات الكهربائية ،خدمات �إدارة الأ�سطول فـي طبيعة �صيانة �أ�سطول املركبات،
خدمات الرتكيب ،ت�صميم وتطوير وت�صنيع ال�سيارات الكهربائية املتخ�ص�صة� ،صيانة
وخدمة وت�صليح املركبات الكهربائية املتخ�ص�صة ،خدمات التغليف البال�ستيكية لت�أمني
وحماية القوارب ،اخلدمات اال�ست�شارية فـي جمال حتويل اليخوت والقوارب وجتديدها
و�إعادة جتهيزها وت�صليحها ،حتويل اليخوت والقوارب وجتديدها وت�صليحها ،معاجلة
املركبات مبواد م�ضادة لل�صد�أ ،خدمات الإن�شاء ،خدمات الرتكيب �أو التجميع وخدمات
الإ�صالح ،ا�ستخراج املعادن وحفر �أبار النفط والغاز ،تركيب و�صيانة وت�صليح وحتديث
�أجهزة البطاريات الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا واال�ست�شارات املتعلقة بها لتخزين وتفريغ
الكهرباء املخزنة لتثبيت متطلبات الكهرباء و�أهداف اال�ستخدام وتلبيتها ،توفـري خدمات
ال�صيانة والت�صليح للمركبات ،خدمات اال�ست�شارات املتعلقة بت�صليح املركبات ،خدمات
اال�ست�شارات املتعلقة ب�صيانة املركبات� ،شحن بطاريات املركبات ،خدمات التف�صيل ح�سب
الطلب للمركبات وحتديدا بناء مركبات مف�صلة ح�سب الطلب.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان �أي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151481 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معدات زراعية عدا ما يدار باليد (الآالت والعدد الآلية والعدد امل�شغلة كهربائيا ،حمركات
ومكائن (عدا ما كان منها للمركبات الربية) ،قارنات �آلية وعنا�صر نقل احلركة (عدا ما
كان منها للمركبات الربية) ،معدات زراعية (عدا ما يدار باليد)� ،أجهزة تفقي�س البي�ض،
�آالت بيع �أوتوماتيكية ،مكائن للقوارب ،مكائن كهربائية للقوارب ،حمركات للقوارب،
مولدات الكهرباء التي ميكن ا�ستخدامها �أي�ضا كمحركات كهربائية لل�سيارات ،مولدات
املركبات واملركبات البحرية ،حمركات للمركبات واملركبات البحرية ،امل ِْخطاف القا ِب�ض
الآيل للأغرا�ض البحرية� ،آالت املواءمة بني هيكل املركبة و�إطارها وقطع غيارها ،فالتر
الهواء ملحركات املركبات ومولداتها ،ا�سطوانات املحرك للمركبات ،مولدات للمركبات
البحرية والربية� ،أجهزة الت�شغيل ملحركات املركبات الربية والبحرية� ،أجهزة ال�ضغط
الهوائية والهيدروليكية للمركبة ،مرا�سي �آلية لغايات بحرية (م�ضخات الزيت للمركبات
الربية والبحرية ،املوجهات كجزء من نظام عادم ال�سيارة ،م�ضخات املياه للمركبات الربية
والبحرية� ،أجزاء املركبات وحتديدا غالف املحرك� ،أجزاء املركبات وحتديدا مربدات الزيت،
�أجزاء املركبات وحتديدا �سدادات و�أغطية خزانات الزيت ،قطع غيار املركبات وحتديدا
خزانات الزيت� ،أجزاء املحرك امليكانيكية للمركبات الربية والبحرية ،عيدان القيا�س
عرب الغم�س للمركبات� ،أحزمة توقيت ملحركات املركبات الربية والبحرية� ،ضواغط هواء
للمركبات ،حمركات مم�سحة الزجاج الأمامي للمركبات البحرية �أو الربية� ،أ�سالك
الت�شغيل ملحركات املركبات ،ت�شغيل �إلكرتوين للمركبات ،ح�شية ر�أ�س الإ�سطوانة (جوان)
املعدنية للمحرك اخلا�صة باملركبات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان �أي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151484 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سماعات الر�أ�س.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/30 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٣٨٠٦ :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151486 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت الدعاية والإعالن.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/30 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٣٨٠٦ :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151487 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
نقل �أ�شرطة الفـيديو بح�سب الطلب.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/30 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٣٨٠٦ :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151488 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سلية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/30 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٣٨٠٦ :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151489 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تخزين �إلكرتوين للبيانات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/30 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٣٨٠٦ :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151490 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تعليمات الريا�ضة البدنية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز القادة لكمال الأج�سام واللياقة البدنية
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151439 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أمني ،التقييم املايل الت�أمني والأعمال امل�صرفـية والعقارات ،الت�أمني.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـينان�شيال ري�سك & اورجانيزا�شن ليمتد
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 5 :كندا �سكواير ,كانارى وارف ,لندن ,اجنلرتا �أي  5 14ايه كيو,5 ,
بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151502 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�صابيح (م�صابيح �إ�ضاءة �أمامية للمركبات ،م�صابيح �إ�ضاءة كهربائية ،تركيبات �إ�ضاءة
الثنائية ال�ضوء (ال ئي دي) و�إ�ضاءة العالية الكثافة (ات�ش �أي دي) ،م�صابيح الإ�ضاءة،
�أجهزة �إنارة للمركبات� ،أ�ضواء املركبات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ويل برو�س ال ال �سي
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� 5347 :إ�س .فالنتيا واي� ،سويت  ،200جرينوود فـيليدج� ،سي �أو ،80111
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/30 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٣٨٠٦ :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151705 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجمة احلا�سوب ،ت�صميم برامج حا�سوبية ،ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،ا�ست�شارات فـي
الربجميات احلا�سوبية ،الربجميات كخدمات  ،SaaSاحلو�سبة ال�سحابية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه دي بي ,انك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان :ون ايـ ـ ــه دي ب ـ ـ ـ ـ ــي بوليف ـ ـ ـ ـ ــارد ،روزالن ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،نيوجري�س ـ ـ ـ ــي ،07068
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
حـــــــق الأولويـــــــــة( :رقـ ـ ـ ــم الأولوي ـ ـ ـ ــة ،845,966/90 :تاريـ ـ ـ ــخ الأولويـ ـ ــة،2021/7/23 :
بلـ ــد الأولويـ ــة) US :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152425 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فحم ،حطب الوقود ،قوالب فحم ،قوالب خ�شب ،قوالب فحم قابلة لالحرتاق ،فحم
الكوك ،فحم الأركيلة ،فحم وقود.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز النوخذة للم�شاريع واال�ستثمار
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 115 :ر.ب ,502 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٢/٦ :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 828 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم72942 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شحن وتفريغ ال�سلع (بغ�ض النظر عن �أ�سلوب النقل امل�ستخدم) النقل الربي بال�شاحنات
للب�ضائع وال�سوائل واملعدات (حمدول  -غري حمدول) ت�أجري و�سائل النقل الربي الأخرى.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�شاريع الذكية اللوج�ستية �ش.م.م
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان :اخلوير� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2012/٢/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم84322 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الكليات اجلامعية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :الكلية العاملية للهند�سة والتكنولوجيا �ش.م.م
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 488:رب� ,133 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2013/3/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم107157 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم الرحالت ال�سياحية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سقط القدمية لل�سياحة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 983 :ر.ب� ,111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/1/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم108987 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الفنادق واملوتيالت واملنتجعات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :النابل�سي لال�ستثمار �ش�.ش.و
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 122 :ر.ب� ,111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/3/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم114595 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأجهزة �إلكرتونية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :اهال للإلكرتونيات
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 3547:ر.ب� ,112 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/11/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم123868 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة املالب�س والأزياء.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار ال�شموخ للأزياء
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :صاللة ,حمافظة ظفار� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/11/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم127622 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صاالت ريا�ضية� ،صاالت كمال الأج�سام ومنتجاتها.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الوكاالت العاملية لال�ستثمار والتجارة �ش.م.م
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/٤/٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم135221 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمالت الت�سوق ال�سريع.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سماء الداخلية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 99:ر.ب ,614::والية �إزكي،حمافظة الداخلية� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/٢/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144425 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع
واخلدمات وبائعيها ،تنميط امل�ستهلك لأغرا�ض جتارية �أو ت�سويقية ،ن�شر مواد الدعاية
والإعالن ،عر�ض ال�سلع ،الإعالن بالربيد املبا�شر ،دعاية و�إعالن ،خدمات �إعداد مناذج
الدعاية والإعالن �أو ترويج املبيعات� ،أبحاث الت�سويق ،املعلومات والأخبار عن الأعمال،
ت�أجري امل�ساحات الإعالنية ،خدمات توفـري �أو ت�أمني للآخرين �شراء �سلع وخدمات لأعمال
�أخرى ،البحث عن املعلومات فـي ملفات حا�سوب للآخرين ،ت�أجري وقت للدعاية والإعالن
فـي و�سائل الإعالم ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،معلومات
جتارية ون�صائح للم�ستهلكني فـي �إختيار املنتجات �أو اخلدمات ،ت�سويق ،توفـري معلومات
االت�صال لالجتارة والأعمال ،الإ�شهار القائم على الدفع بعدد النقرات ،توفـري معلومات
الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت ،فهر�سة مواقع الويب لغايات جتارية �أو �إعالنية،
خدمات اال�ستخبارات ال�سوقية ،الت�سويق فـي �إطار ن�شر الربجميات ،توفـري مراجعات
امل�ستخدم للأغرا�ض التجارية �أو الإعالنية ،توفـري ت�صنيفات امل�ستخدمني للأغرا�ض
التجارية �أو الإعالنية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :زاوية التقنية احلديثة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 112 :ر.ب� ,226 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/٣/17 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146064 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املواد الغذائية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :جاويدي وعطار
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 112 :ر.ب� ,634 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/٥/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148018 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تلميع املركبات ،التلميع بالورني�ش ،ت�شحيم املركبات ،غ�سل املركبات� ،صيانة املركبات،
تنظيف املركبات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :املتخ�ص�ص للأعمال الرائدة �ش�.ش.و
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 21 :ر.ب� ,421 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/٨/23 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149198 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
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 ،عر�ض �سلع على
و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات
وبائعيها� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :جريت وال موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 2266 :ت�ش�أوياجن �ساوث �سرتيت ،باودينج هيبي  071000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/11 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149944 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت الدعاية والإعالن ،املعلومات والأخبار عن الأعمال ،خدمات وكاالت
املعلومات التجارية ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أي �سي �سي ا�س لتجارة معدات حماية البيئة.
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان :جزيرة �أبوظبي� ،شرق  ،01-16مبنى ال�سيد حممد مهدى حم�س،
�أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة,
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/10 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150088 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مكيفات هواء للمركبات ،من�ش�آت توليد البخار� ،أفران الهواء ال�ساخن� ،أجهزة الإنذار
بالهواء ال�ساخن� ،أجهزة ترطيب مل�شعات التدفئة املركزية� ،أجهزة �إزالة الروائح الكريهة من
اجلو� ،أجهزة تربيد الهواء� ،أجهزة �إعادة ت�سخني الهواء� ،أجهزة ت�سخني� ،أجهزة �إعادة توليد
احلرارة� ،أجهزة ت�سخني كهربائية� ،أجهزة جتفـيف� ،أجهزة مطهرة� ،أجهزة تبخري ،مواقد
�أجهزة ت�سخني� ،أجهزة و�آالت تربيد� ،أجهزة لإزالة الروائح الكريهة لي�ست لال�ستخدام
ال�شخ�صي ،مر�شحات فالتر ملياه ال�شرب� ،صمامات هوائية ملن�ش�آت الت�سخني بالبخار� ،أفران
للخبازين ،ثالجات و�أجهزة تربيد وجممدات لأغرا�ض التخزين الطبي� ،أجهزة ومن�ش�آت
جتفـيف ،من�ش�آت و�أجهزة تهوية تكييف الهواء ،معدات تهوية تكييف الهواء للمركبات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال جي �إلكرتونيك�س انك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان ,128 :يوي-دايرو ,يوجندييوجنبو-جو� ,سيول� ,ص.ب 07336 :ر.ب:
 ,07336جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب 2021/11/15 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150105 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�إ�صالح �أجهزة تكييف الهواء ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة الإنذار �ضد ال�سرقة� ،إ�صالح
و�صيانة املواقد ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب ،تركيب و�إ�صالح الأجهزة
الكهربائية ،تركيب معدات املطابخ ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح املعدات الآلية� ،إزالة الت�شوي�ش
فـي الأجهزة الكهربائية ،تركيب و�إ�صالح معدات احلماية من الفـي�ضانات ،تركيب و�صيانة
و�إ�صالح الآالت واملعدات املكتبية ،تركيب و�إ�صالح معدات الت�سخني ،تركيب و�إ�صالح معدات
التجميد ،خدمة التمديدات حتت الأر�ض ،تركيب االبواب والنوافذ ،تركيب و�إ�صالح
التلفونات ،تركيب و�إ�صالح امل�صاعد ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة الإنذار �ضد احلريق ،تركيب
و�إ�صالح الأفران ،تركيب و�إ�صالح معدات الري� ،إن�شاء و�إ�صالح امل�ستودعات ،معلومات عن
الإ�صالح.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�صطفى بوفادي �شاليل
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب ،379432 .دبي ،الأمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/16 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150126 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حليب ،م�شروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها ،منتجات احلليب ،جمربي غري
حي ،حليب خمفوق ،حليب مركز ،حليب جم ّفف حليب ال�شوفان ،حليب اللوز ،حليب
جوز الهند ،حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي ،حليب الأرز لال�ستعمال املطبخي،
خ�ضروات حمفوظة ،خ�ضروات مطبوخة ،خ�ضروات جمففة ،خ�ضروات معلبة ،حم�ص
معجونة احلم�ص ،خ�شاف ،خ�ضروات جمفدة ،دهون �صاحلة للأكل ،زبدة ،خيار خملل،
ق�شريات غري حية ،خال�صات حلوم ،فول �سوداين حم�ضر ،رقائق فواكه ،ق�شدة خمفوقة،
رقائق بطاطا ،روب اللنب ،كرمية الزبدة ،كافـيار ،لنب رائب ،لنب خمي�ض ،كم�أة حمفوظة،
لنب �صويا ،لنب الأرز ،حلوم مطبوخة ،ق�شدة منتجات �ألبان ،حلوم ،حلوم مملحة ،حلوم
حمفوظة ،حلوم معلبة ،مرق ،مربيات ،زبيب ،زيوت للطعام ،خملالت ،مر ّكز طماطم� ،سمك
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الأن�شوفة غري احلي� ،شرائح �سمك طرية فـيليه� ،سمك تونا� ،سمك حمفوظ� ،سمك معلب،
فواكه حمفوظة ،فواكه جممدة� ،شوربات ،فواكه مثلجة ،فواكه مطبوخة ،عد�س حمفوظ،
�سمن نباتي� ،سلمون ،فواكه معلبة ،هالم جلي ,الفواكه ،مك�سرات حم�ضرة ،اخل�ضروات
ّ
ّ
املح�ضرة ،بدائل احلليب ،بذور عباد
املح�ضرة� ،أطعمة خفـيفة �أ�سا�سها الفواكه ،الفواكه
ال�شم�س ّ
املح�ضرة ،بقول حمفوظة ،بازالء حمفوظة ،بندق معالج ،جبنة ،متور ،جلي هالم,
للطعام ،بي�ض ،بي�ض م�سحوق ،جوز هند جمفف.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة ال�صري (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ،6647:دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/16 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150128 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة ،كعك ،م�ستح�ضرات احلبوب ،مرزبانية،
تورتات كيك بالفواكه ،مثلجات �صاحلة للأكل ،مايونيز ،لنب جممد حلويات مثلجة،
م�سحوق خبازة ،خملالت م�صنعة من اخل�ضار املقطعة والبهارات ،م�سحوق كعك ،م�شروبات
�أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالته ،م�شروبات �أ�سا�سها
ال�شاي ،منكهات للقهوة� ،شاي ،ملح ،ن�شا للطعام ،معكرونة� ،شعري مطحون ،معجنات،
مهلبية ،علكة لي�ست لغايات طبية� ،شوكوالته ،طحني قمح ،كت�شاب �صل�صة ،ع�سل نحل،
فطائر� ،صل�صات توابل� ،شوفان مطحون� ،شوفان مق�شر� ،صل�صات طماطم� ،صل�صة �صويا،
�صل�صة مرق اللحم� ،صودا خبازة ،عجني ،طحني احلنطة ال�سوداء ،علكة النعا�ش النف�س،
كاكاو ،قهوة ،قطر ال�سكر� ،أرز ،فانيلني بديل للفانيال� ،أطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب،
�أع�شاب حمفوظة ،ب�سكويت ،بن غري حمم�ص ،بوظة ،بهارات ،جوز الطيب ،تابيوكا ،تاكو،
حالوة طحينية ،حلويات ،رقائق ذرة ،دقيق للطعام ،دقيق البقول ،دقيق ذرة ،دقيق �صويا،
خل ،خمرية ،خبز ،حلوى لوز ،رقائق �شوفان ،دقيق �شوفان ،رقائق منتجات حبوب ،كري
بهار ،كركم � ،سكر� ،سندوي�شات� ،ساغو� ،سميد ،ك�سك�س �سميد ،كرو�سان (نوع من املعجنات)،
كرميا حمروقة.
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با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة ال�صري (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ،6647:دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/16 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150535 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :بي �إن �سي هولدينغز �إنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :سي�شيلية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سويت � ،9أن�سويا اي�ستيت ،ريفولو�شن افـينيو ،فـيكتوريا ،ماهي ،ال�سي�شل
تاريخ تقدمي الطلب 2021/12/٢ :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150536 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :بي �إن �سي هولدينغز �إنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :سي�شيلية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سويت � ،9أن�سويا اي�ستيت ،ريفولو�شن افـينيو ،فـيكتوريا ،ماهي ،ال�سي�شل
تاريخ تقدمي الطلب 2021/12/2 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150537 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سي �إن �سي هولدينغز �إنك.
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :سي�شيلية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سويت � ،9أن�سويا اي�ستيت ،ريفولو�شن افـينيو ،فـيكتوريا ،ماهي ،ال�سي�شل
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150538 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،توفـري ت�سهيالت �أرا�ضي
خميمات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية،
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سي �إن �سي هولدينغز �إنك.
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :سي�شيلية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سويت � ،9أن�سويا اي�ستيت ،ريفولو�شن افـينيو ،فـيكتوريا ،ماهي ،ال�سي�شل
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150540 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،حما�سبة ،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفـني ،ا�ست�شارات �إدارة
الأعمال ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،درا�سات ال�سوق ،دعاية و�إعالن،
الإعالن بالراديو ،الدعاية والإعالن عرب التلفزيون ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال،
�أبحاث الت�سويق ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،املعلومات والأخبار عن الأعمال،
توظيف الأفراد ،تنظيم معار�ض مهنية لغايات جتارية و�إعالنية ،الإعالن والدعاية
املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،معاجلة الإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري،
خدمات التجميع امل�ساعدة فـي الأعمال ،عرو�ض الأزياء للأغرا�ض الرتويجية تنظيم،
ت�سويق ،الإ�شهار القائم على الدفع بعدد النقرات ،توفـري معلومات الأعمال عن طريق
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مواقع الإنرتنت ،ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري الإداري لل�شركات ،فهر�سة مواقع
الويب لغايات جتارية �أو �إعالنية ،خددمات التذكري باملواعيد وظائف مكتبية ،ت�سجيل
االت�صاالت والبيانات املكتوبة ،خدمات التجزئة على الإنرتنت لتحميل املو�سيقى الرقمية،
خدمات �إدارة الأعمال امل�ؤقتة ،الإعالن فـي الهواء الطلق.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :فوري�س ميدل �أب�ست �سيفتي برودكت�س (�ش.م.ح)
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 9077 :ال�شارقة ،الأمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150542 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :كرياتيف ري�ستورانت�س هولدينغز �إنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :سي�شيلية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سويت � ،9أن�سويا اي�ستيت ،ريفولو�شن افـينيو ،فـيكتوريا ،ماهي ،ال�سي�شل
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
-248-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1432

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150545 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :كرياتيف ري�ستورانت�س هولدينغز �إنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :سي�شيلية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سويت � ،9أن�سويا اي�ستيت ،ريفولو�شن افـينيو ،فـيكتوريا ،ماهي ،ال�سي�شل
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150546 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :كرياتيف ري�ستورانت�س هولدينغز �إنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :سي�شيلية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سويت � ،9أن�سويا اي�ستيت ،ريفولو�شن افـينيو ،فـيكتوريا ،ماهي ،ال�سي�شل
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150550 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عقيق ،عقارب ال�ساعات� ،سبائك ت�شكيل من معادن نفـي�سة� ،أ�ساور جموهرات� ،ساعات
يد� ،أحزمة ل�ساعات اليد ،حلي �صغرية للمجوهرات ،دبابي�س للزينة جموهرات ،قالئد
�سل�سلية جموهرات ،كرونوغرافات م�ؤقتات م�سجلة� ,ساعات ،كرونومرتات م�ؤقتات دقيقة،
جموهرات� ،ساعات ،خوامت جموهرات� ،أقراط ،علب لل�ساعات ،لوازم ل�صنع املجوهرات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :املانع اليف �ستايل ذ.م.م
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،22716 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150559 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأبحاث التكنولوجيا ،ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم وتطوير �أجهزة احلا�سوب ،ا�ست�شارات
فـي الربجميات احلا�سوبية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :الكبو�س للتجارة وال�صناعة واال�ستثمار
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان :منطق ـ ـ ـ ـ ــة املوقـ ـ ـ ـ ــر ال�صناعيـ ـ ـ ــة ,عمـ ـ ـ ـ ـ ــان ،الأردن� ،ص.ب,851545:
ر.ب ,11185 :الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151336 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه معدنية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :معامل الوا�صل للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151436 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم (خدمات تقدمي الطعام وال�شراب ،تقدمي الطعام ،مطاعم ،خدمات
املعلومات والن�صائح واحلجز لتوفـري الطعام وال�شراب).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطابخ ال�سحابة االفرتا�ضية
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 5325 :ر.ب� ,900 :شاطئ القرم ،والية بو�شر ،حمافظة م�سقط،
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151666 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي امل�شروبات �أ�سا�سها القهوة.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :الركن العتيق
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 473 :ر.ب� ,122 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151670 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع (بيع بالتجزئة للمن�سوجات والأقم�شة).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :قمر العراقي
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 112 :ر.ب� ,116 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151688 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مالب�س الأطفال وم�ستلزماتها.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :املتميز للتوريدات التجارية
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢ :ر.ب� ,١٠٠ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم104739 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الغازية والع�صائر واملياه املعدنية .
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ماء �شنا�ص
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 114:ر.ب� ,324 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/9/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 104977 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معطم ومطابخ �إعداد الوالئم للحفالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خزائن ال�سويق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 486 :ر.ب� ،315 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/10/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 122358 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�ستثمر املتكاملة للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 61 :ر.ب� ,104 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠١٨/9/٣٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 124137 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ابن �سليم البلو�شي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 87 :ر.ب� ،328 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/12/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 125592 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مدر�س ـ ـ ـ ـ ـ ــة خا�صـ ـ ـ ـ ـ ــة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ال�سراج ال�صاعد للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 730 :ر.ب� ،611 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/1/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 132951 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قطع ون�شر الرخام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احلجر امللكي للم�شاريع الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :كر�شا ،والية نزوى ،حمافظة الداخلية� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/11/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140165 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوتار جيتار �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1108 :ر.ب� ،319 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٠/10/٢٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148453 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مدار�س احل�ضانة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبق الرحبة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :والية العامرات ,حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/٩/١١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149759 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات،
خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أم منى الربيعية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :والية العامرات ,حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/11/٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150421 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خمبز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املنجز للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/11/٢٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150499 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم(املطاعم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سيفة لإدارة املطاعم ال�سياحية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،1719:ر.ب� ،130:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/12/١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150836 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة للهواتف النقالة والإلكرتونيات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هيثم بن �سعيد بن علي البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/12/١١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150837 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة قطار الأماين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150839 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خال�صات فواكه غري كحولية ،م�شروبات ع�صري فواكه غري كحولية ،ع�صائر فواكه ،ع�صري
عنب ،ع�صائر خ�ضراوات م�شروبات ،م�شروبات غري كحولية ،كوكتيالت غري كحولية،
�شراب فواكه غري كحويل ،ع�صري تفاح غري كحويل ،م�شروبات فواكه �أو خ�ضار خملوطة،
م�شروبات الطاقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رمال ربع اخلايل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150840 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع ،توزيع العينات ،دعاية و�إعالن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احلوت االحرتافـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150841 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل ،العناية ب�أظافر اليدين ،خدمات العناية باجلمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الرثاء الوطنية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150843 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمل عر�ض وبيع �أطباق ووجبات منزلية ،بيع منتجات املخابز واملعجنات وال�سكريات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�آثر الزاهب للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150844 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق ،تف�صيل وخياطة وحياكة املالب�س ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للحقائب
وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر  ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للحلي اال�صطناعية،
(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأحذية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روافد القارة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150845 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سوار املزيون للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150850 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،تزيني
الطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ها�شم ال�شاملة للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صاللة ,حمافظة ظفار� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150851 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التجزئة على الإنرتنت للمو�سيقى والأفالم امل�سجلة م�سبقا �أو القابلة للتحميل،
خدمات البيع باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية،
خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز ،تنميط امل�ستهلك لأغرا�ض جتارية �أو ت�سويقية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز القبائل للتخفـي�ضات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع املعبيلة اجلنوبية ،والية ال�سيب ,حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150853 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز الت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز القبائل للتخفـي�ضات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع املعبيلة اجلنوبية ،والية ال�سيب ,حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150854 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شمع نحل لال�ستهالك الب�شري ،ع�سل نحل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جرنا�س �صحم الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150856 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون جتميل ن�سائي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنت �سامل الرا�شدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150858 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستح�ضرات التجميل واملالب�س الن�سائية والعطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة منى حممد بن بدر روا�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150865 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات حدائق املالهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة وجهة ظفار للتطوير واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150900 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم الديكور الداخلي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�ضواء �صحار العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150903 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الذكي للحلول املتقدمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :اخلوير ,والية بو�شر ,حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150904 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سليم الب�ضائع بالطلب الربيدي ،ترتيب خدمات نقل الركاب للآخرين عرب تطبيق عرب
الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التو�صيل ال�سحري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150905 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة
والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أطياب جمان للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سيب ,حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150906 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة مواد البناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أبو تركي العوفـي الربونزية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150922 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�صميم الداخلي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العاملية للهند�سة والت�صميم والعمران
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150925 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روح الأحالم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150939 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة الطبية ،خدمات مراكز ال�صحة ،خدمات التحليل الطبي لأغرا�ض الت�شخي�ص
والعالج املقدمة من قبل املختربات الطبية ،الفح�ص الطبي (خا�صة للك�شف عن ومعاجلة
الأمرا�ض املهنية فـي وقت مبكر من م�سارها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خط احلياة للخدمات الطبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150952 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تـ�أجري ف�ساتني للحفالت والأفراح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سحر ال�شرق للف�ساتني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150954 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التنظيف اجلاف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الإ�شراقة اجلميلة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150955 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت العقارات وال�ش�ؤون العقارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سامل بن مطر احلو�سني للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150966 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الأثيل املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سيب ,حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150967 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون رجايل ون�سائي للعناية بالب�شرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العهد ال�سعيد اجلديد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150968 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شنا�ص اخلري للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150969 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ن�سخ املفاتيح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الهندا�سي املتطورة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150972 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع لوازم ومعدات الرحالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :طليعة ال�صحراء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150976 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الذهب واملجوهرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جموهرات روي احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع روي ،والية مطرح ,حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150977 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بهارات (البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمك�سرات والنب والتوابل والعطارة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املحبوب للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150979 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ب�سمة ال�سور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150982 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة العا�صفة ال�شاملة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150983 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املحيط ال�سابع للخدمات اللوج�ستية وال�شحن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150986 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منجرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املناطق املدارية لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150987 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع احللويات وم�شتقاتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع غيم هتان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150989 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطبعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البحرية العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150990 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة قيا�س كثافة الهواء (تركيب و�إ�صالح نظم التدفئة وتكييف الهواء).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العا�صمة للكهرباء وامليكانيك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150991 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ف�ساتني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرئي�سي للأناقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150994 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الكوي والغ�سيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املرجان الأزرق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سيب ,حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/14 :

-279-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٢

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150997 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إن�شاء و�صيانة خطوط الأنابيب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الدقم هونغ تونغ للأنابيب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150999 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(التداوي بالأع�شاب الطبية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شموخ جبال جمان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151004 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سفن جوية ،هياكل ال�سفن ،خطاف للقوارب� ،أجهزة حتكم بال�سفن ،دفات لتوجيه ال�سفن،
مداخن لل�سفن� ،أخ�شاب هياكل ,ال�سفن ،مظالت هبوط� ،صواري لل�سفن ،حماور دواليب
املركبات ،مرتكزات حماور ،مكابح للمركبات ،كوات نوافذ �صغرية فـي ال�سفن والطائرات،
مركبات حربية للنقل ،حمركات نفاثة للمركبات الربية� ،سفن ،مراوح دا�سرات ,لل�سفن،
جماديف للزوارق ،م�ساحات زجاج املركبات الأمامي ،م�سامري للإطارات ،مدا�سات لإعادة
تلبي�س الأطارات� ،إطارات الهواء امل�ضغوط ،مرابط حلبال ال�سفن ،طائرات حربية ،مركبات
نقل برية ،جوية ،مائية وال�سكك احلديدية ،رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات
الداخلية ،يخوت ،م�صدات لل�سفن� ،سواري قوارب ،مركبات م�شغلة عن بعد للتفتي�ش حتت
املاء ،زالقات مطاطية للإنقاذ ،مزالجات ذاتية التوازن ،لوحات التوازن الذاتي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التميز جورد�سان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/14 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151005 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم ،حلوم معلبة ،حلوم حمفوظة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رياح الغرب للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151006 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب (تقدمي الوجبات وال�شراب) ،خدمات املطاعم (طبخ و�إعداد
الطعام مبختلف الأ�صناف).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأعماق الزرقاء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151007 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احل�صرية الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151008 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جموهرات (البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للذهب واملجوهرات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :علي بن عبداللـه بن �إ�سماعيل الزعابي و�شريكه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151011 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صريفة ،القرو�ض املالية متويل ،االئتمان ،القرو�ض املق�سطة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك م�سقط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151013 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم و�إدارة ور�شات العمل تدريب� ،إر�شاد التدريب� ،إعادة التدريب املهني ،التدريب العملي
عر�ض ،التوجيه املهني ن�صائح تعليمية �أو تدريبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :موارد املعرفة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151015 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات الفنادق (خدمات الفنادق واملطاعم واملعاهد).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة التكامل لل�ضيافة واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :اخلوير ،والية بو�شر,حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151031 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جنوم الطريف للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151033 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أطالل الغرب الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151038 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الرعاية ال�صحية ،الن�صائح ال�صيدالنية� ،إعداد ال�صيدالين للو�صفات ،بيع امل�ستح�ضرات
ال�صيدالنية والطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صيدلية الربميي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151047 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املنتجات الطبية وتوابعها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صيدلية �أدراك الدولية للم�ستلزمات الطبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151051 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سلمان للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151061 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع وبيعها وبيع املالب�س واالك�س�سوارات والعطور والكماليات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهرة اجلوري للأزياء وم�ستح�ضرات التجميل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :

-287-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٢

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151072 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �سمو الأولى للتجارة واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151076 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البناء واملقاوالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تاج ال�شرق الأو�سط للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151077 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الذهب واملجوهرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سارة الفنة للمجوهرات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151078 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة وملحقاتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الع�صر احلديثة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151765 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صقر الظاهرة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سيب ,حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141724 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم واملقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :طوق العافـية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149990 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مقاهي الدولفـني املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/11 :
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة ( )19من قانون (نـظام) العـالمات التجارية
لدول جملـ ــ�س التع ــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رق ــم ،2017/33
�أنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:
رقم
م
العالمة
66213 1
2

74323

3
4
5
6

72905
66959
75450
27439

7

28405

8
9
10
11
12
13
14
15
16

27326
70293
28239
28240
30405
30406
30407
30408
30409

ا�سـم ال�شركـة
�شركة مزيج �ش.م.م
�شركة املطر الأزرق للتجارة
العامة �ش.م.م
دناتا
م�شاريع �شمال املحيط �ش .م .م
اولد برو انرتنا�شينوال ,انك
ولفرين �أوتدور�س ،انك
كرافت فوورز بيلجيوم
انتليك�شوال بروبرتي
هايونداي موتور كومباين
رمي هولدينجز �أل �أل �سي
كينيث كول بروديك�شني انك
كينيث كول بروديك�شني انك
كينيث كول بروديك�شني انك
كينيث كول بروديك�شني انك
كينيث كول بروديك�شني انك
كينيث كول بروديك�شني انك
كينيث كول بروديك�شني انك
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2011/9/17
التجارة وال�صناعة 2013/1/14
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2014/9/4
2014/6/29
2013/8/6
2009/12/26

التجارة وال�صناعة 2016/1/11
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2005/1/30
2012/6/26
2005/5/18
2005/5/18
2005/9/21
2005/9/21
2005/9/21
2005/6/29
2005/6/29
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17
18
19
20
21
22

رقم
العالمة
30410
30411
30412
30413
30414
75538

23

27538

24

27537

25

27536

26

27535

27

27534

28

27533

29

27532

30

27531

م

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

كينيث كول بروديك�شني انك
كينيث كول بروديك�شني انك
كينيث كول بروديك�شني انك
كينيث كول بروديك�شني انك
كينيث كول بروديك�شني انك
�شركة النهدي الطبية
جرنال كيبل تكنولوجيز
كوربوري�شن
جرنال كيبل تكنولوجيز
كوربوري�شن
جرنال كيبل تكنولوجيز
كوربوري�شن
جرنال كيبل تكنولوجيز
كوربوري�شن
جرنال كيبل تكنولوجيز
كوربوري�شن
جرنال كيبل تكنولوجيز
كوربوري�شن
جرنال كيبل تكنولوجيز
كوربوري�شن
جرنال كيبل تكنولوجيز
كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2005/9/21
2005/9/21
2005/9/21
2005/6/29
2005/6/29
2013/8/15

-293-

التجارة وال�صناعة 2005/5/18
التجارة وال�صناعة 2005/5/18
التجارة وال�صناعة 2005/5/18
التجارة وال�صناعة 2013/3/11
التجارة وال�صناعة 2005/5/18
التجارة وال�صناعة 2005/5/18
التجارة وال�صناعة 2005/5/18
التجارة وال�صناعة 2013/3/11
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رقم
م
العالمة
31

6389

32

6394

33

6512

34
35
36
37

79238
79237
28769
28768

38

28201

39
40

72925
72924

ا�سـم ال�شركـة
م�ؤ�س�سة ال�شريف و الدبو�س
التجارية
م�ؤ�س�سة ال�شريف و الدبو�س
التجارية
م�ؤ�س�سة ال�شريف و الدبو�س
التجارية
�شركة �أ�سناد املحدودة
�شركة �أ�سناد املحدودة
نيبون بي�ستون رينغ كو ،ليمتد
نيبون بي�ستون رينغ كو ،ليمتد
الاليد دوميك �سبرييتز اند
واين ليمتد
بي.ام .باالتي ومداليار اند كو
بي.ام .باالتني ومداليار اند كو
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2002/6/11
التجارة وال�صناعة

2001/7/4

التجارة وال�صناعة

2003/4/5

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2014/4/21
2014/3/25
2005/7/2
2005/7/10

التجارة وال�صناعة

2005/7/2

التجارة وال�صناعة 2014/8/20
التجارة وال�صناعة 2014/9/7
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بال�شطب
وفقا لأحكام املادة ( )25من قانون (نظام) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقم
م العالمة
التجارية

تاريخ الإيداع

تاريخ الت�سجيل تاريخ ال�شطب

1

٩٤٣٤٣

٢٠١٥/٤/٧

٢٠١٦/٤/٧

٢٠٢١/9/٥

2

١٠٦٤١١

٢٠١٦/١٢/٧

٢٠١٩/٣/٤

٢٠٢١/٨/٢٤

3

١١٩١٣٠

٢٠١٨/٥/٨

٢٠١٩/٢/٥

٢٠٢٢/٢/٢٣
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ا�ستــــدراك
بالإ�شــارة �إلى �إعالن بدء �أعمـال الت�صفي ــة ل�شركـة كناري ال�شمال احلديثة للتجارة -
تو�صية ،املن�شـور فـي اجلريــدة الر�سمي ــة الع ــدد ( ،)1373ال�صـادر بتاريـ ــخ  ١٩جمادى الأولى
١٤٤٢هـ ،املوافـق  ٣يناير ٢٠٢١م ،تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعـ ــة وترويــج اال�ستثمــار �إلى �أنه
قد مت عزل امل�صفي  /مكتب النجاح لتدقيق احل�سابات ،وتعيني الفا�ضل  /علي بن �سامل بن
مبارك املغيزوي ،م�صفيا لل�شركـة املذكورة �أعــاله ،وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  ٣٥٤ :ر.ب ٣١٥ :
هاتف رقم٩٩٧٤٥١١٤ :
لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــــدراك
بالإ�شــارة �إلى �إعالن بدء �أعمـال الت�صفي ــة ل�شركـة امل�صداقية لتنظيم املعار�ض  -تو�صية،
املن�شـور فـي اجلريــدة الر�سمي ــة الع ــدد ( ،)١٣٩٥ال�صـادر بتاريـ ــخ  ٢ذو القعــدة ١٤٤٢هـ،
املوافـق  13يونيو ٢٠٢١م ،تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعـ ــة وترويــج اال�ستثمــار �إلى �أنه قد
مت عزل امل�صفي  /مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات ،وتعيني الفا�ضل  /عبداللـه بن
خلفان بن را�شد العدوي ،م�صفيا لل�شركـة املذكورة �أعــاله ،وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي
فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتي:
حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٥٣٩٣٢٥٧ :
لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــــدراك
بالإ�شــارة �إلى �إعالن بدء �أعمـال الت�صفي ــة ل�شركـة جمان لل�صناعات احلديدة  -تو�صية،
املن�شـور فـي اجلريــدة الر�سمي ــة الع ــدد ( ،)1395ال�صـادر بتاريـ ــخ  ٢ذو القعــدة ١٤٤٢هـ،
املوافـق  13يونيو ٢٠٢١م ،تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعـ ــة وترويــج اال�ستثمــار �إلى �أنه قد
مت عزل امل�صفي  /مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات ،وتعيني الفا�ضل  /عبداللـه بن
خلفان بن را�شد العدوي ،م�صفيا لل�شركـة املذكورة �أعــاله ،وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي
فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩١١٣٣٩٨٨ :
لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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�إبراهيم بن �سعيد بن �سامل ال�شعيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سال�سل الداخلية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �إبراهيم بن �سعيد بن �سامل ال�شعيلي �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركة �سال�سل الداخلية
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1086871وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢1/11/2م ،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:
والية احلمراء  -حمافظة الداخلية
�ص.ب 190 :ر.ب617 :
هاتف رقم99649764 :
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 �أحمد بن �آ�شار الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع حممد و�أحمد احلديثة �ش.م.م
يعلن حممد بن �أحمد بن �آ�شار الزدجايل أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة م�شاريع حممد و�أحمد
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1156732وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/2/22م ،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:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 634 :ر.ب119 :
هاتف رقم97443309 :
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 طاهر بن علوي عيديد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إرم للمجوهرات �ش.م.م
يعلن حممد بن طاهر بن علوي عيديد أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة �إرم للمجوهرات �ش.م.م,
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقـم  ،1055349وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠18/2/18م ،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 م�سقط
هاتف رقم99315550 :
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
بدر بن حممد بن حمد احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كوكبة النجوم الراقية  -ت�ضامنية
يعلن بدر بن حممد بن حمد احلجري أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة كوكبة النجوم الراقية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقـم  ،1307780وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠21/10/2م ،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 بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم97111337 :
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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عبداللـه بن عامر بن �سيف ال�شبيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال ال�شاخمية الذهبية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن عامر بن �سيف ال�شبيبي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة رمال ال�شاخمية الذهبية
�ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقـم  ،1132448وللم�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:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99748338 :
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 �سهول بركاء الوطنية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن عامر بن �سيف ال�شبيبي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة �سهول بركاء الوطنية
�ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقـم  ،1148349وللم�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 ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99748338 :
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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حممود بن �صالح بن عبداللـه اليحيائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهالء للطاقة والإنارة �ش.م.م
يعلن حممود بن �صالح بن عبداللـه اليحيائي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة بهالء للطاقة
والإنارة �ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقـم  ،1366358وللم�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 رقم99374225 :
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
فهد بن خمي�س بن �سعيد املاخلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز الغملول للمقاوالت  -تو�صية
يعلن فهد بن خمي�س بن �سعيد املاخلي �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركة كنوز الغملول للمقاوالت -
تو�صي ــة ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقـم  ،1250944وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠22/2/22م ،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 الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب 18 :ر.ب415 :
هاتف رقم92553538 :
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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عمار بن �أحمد �سامليني ال�صالوات الروا�س
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عمار بن �أحمد �سامليني الروا�س و�شريكه للتجارة  -تو�صية
يعلن عمار بن �أحمد �سامليني ال�صالوات الروا�س �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركة عمار بن �أحمد
�سامليني الروا�س و�شريكه للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1181425وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠22/2/20م ،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 ظفار  -والية �صاللة � -شارع  23يوليو � -سكة رقم - 421 :مبنى رقم4 :
هاتف رقم 23297272 :فاك�س رقم22241129 :
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إبراهيم بن عي�سى بن حممد القويطعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم ال�شاطر للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �إبراهيم بن عي�سى بن حممد القويطعي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة ن�سائم ال�شاطر
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1206886وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠21/10/31م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99055662 :
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 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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ح�سن بن �أحمد بن �سهيل تبوك
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مورد اخلري للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن ح�سن بن �أحمد بن �سهيل تبوك أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة م ــورد اخلي ــر للتج ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،2110130وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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:
هاتف رقم92977771 :
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
حميد بن �سعيد بن حميد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطياف ال�صحارى للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حميد بن �سعيد بن حميد البادي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة �أطياف ال�صحارى للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1255849وللم�صفــي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99369693 :
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 خمي�س بن خلفان النبهاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طوق اجلمان للمقاوالت �ش.م.م
يعلن �أحمد بن خمي�س بن خلفان النبهاين �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة ط ــوق اجلم ــان
للمقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1236963وللم�صفــي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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 1735 :ر.ب114 :
هاتف رقم99746764 :
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 �سعيد بن �أ�سلم عريون ال�شحري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة دربات للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سعيـد بن �أ�سلـم عيـرون ال�شحــري �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة بهج ــة دربــات
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1067919
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠22/2/24م ،وللم�صفــي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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 �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم95033681 :
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 داود بن رجب البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مكتبة الفيديو �ش.م.م
يعلن �سعيد بن داود بن رجب البلو�شي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة مكتبة الفيديو �ش.م.م,
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1326279وللم�صفــي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شركـة 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 رقم99353344 :
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
مازن بن �صالح بن ح�سن الأن�صاري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساحل �صحار لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن مازن بن �صالح بن ح�سن الأن�صاري أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة �ساحل �صحار لال�ستثمار
�ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1305889وللم�صفــي وحـده حـق
متثي ـ ــل ال�شركـة 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
�ص.ب 423 :ر.ب118 :
هاتف رقم92841046 :
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 بخيت بن �سهيل قطن
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سعى اخلري للتجارة  -تو�صية
يعلن �سعيد بن بخيت بن �سهيل قطن أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة م�سعى اخل ــري للت ــجارة -
تو�صية ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1240825وللم�صفــي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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 رقم93502221 :
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 االعتماد ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن بخيت بن �سهيل قطن أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة االعتماد ال�شاملة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1240958وللم�صفــي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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 رقم93502221 :
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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عي�سى بن خمي�س بن علي اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فخامة رجل  -ت�ضامنية
يعلن عي�سى بن خمي�س بن علي اخلرو�صي �أنه يقوم بت�صفـية �شركة فخامة رجل  -ت�ضامنية,
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1251744وللم�صفــي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شركـة 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:
خ�ضراء �آل �سعد  -والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99347857 :
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
�سلطان بن هالل بن حمدان العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آل حمدان للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سلطان بن هالل بن حمدان العلوي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة �آل حمدان للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،7002386وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠22/2/17م ،وللم�صفــي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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:
والية ينقل  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب 1 :ر.ب513 :
هاتف رقم99415121 :
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 �سليمان بن �سعيد امل�سكري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بي�سان املتحدة �ش.م.م
يعلن حممد بن �سليمان بن �سعيد امل�سكري �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة بي�سان املتحدة �ش.م.م,
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1046253وللم�صفــي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شركـة 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 رقم99366765 :
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
�أحمد بن حمود بن �سيف اله�شامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزايا الداخلية للم�شاريع �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حمــود بن �سيــف اله�شامي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة مزاي ــا الداخلي ــة
للم�شاريع �ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1759230وللم�صفــي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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 رقم92971727 :
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 �صباح �أحمد بامتريا �شجنعة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحر الهادي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �أحمد �صباح �أحمد بامتريا �شجنعة أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة البحر الهادي للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،2076012وللم�صفــي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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:
هاتف رقم99494236 :
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
منيـــر بن �سليمـان بن يو�ســف البلو�شــــي
وعامر بن عبداللـه بن عثمان الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مركز ال�صالحات جلراحة العظام واملفا�صل والعالج التجديدي �ش.م.م
يعلن منري بن �سليمان بن يو�سف البلو�شي وعامر بن عبداللـه بن عثمان الزدجايل �أنـهما
يقومان بت�صفـيـة �شرك ــة مركز ال�صالحات جلراحة العظام واملفا�صل والعالج التجديدي
�ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1333905وللم�صفــيني وحـدهما
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــيني ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 135 :ر.ب111 :
هاتف رقم95203002 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـيان 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�صفـيني
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــيان
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عدنان بن �سامل بن خلفان القلهاتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تقنيات العالمات �ش.م.م
يعلن عدنان بن �سامل بن خلفان القلهاتي �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة تقنيات العالمات �ش.م.م,
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1323256وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠22/2/20م ،وللم�صفــي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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 بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 4010 :ر.ب112 :
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
داوود بن �سعيد بن ع�صموط العوي�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العوي�سي والناعبي للتجارة احلديثة  -ت�ضامنية
يعلن داوود بن �سعيد بن ع�صموط العوي�سي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة العوي�سي والناعبي
للتجارة احلديثة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1263991
وللم�صفــي وحـده حــق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـر ,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 420 :ر.ب421 :
هاتف رقم95672883 :
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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�صالح بن �سعيد بن حماد القطيطي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطياف وادي ال�سوادي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �صالح بن �سعيد بن حماد القطيطي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة �أطياف وادي ال�سوادي
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1122250
وللم�صفــي وحـده حــق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـر ,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 اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم92096317 :
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 �أحمد بن حممد ال�سعدوين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوعد الذهبي للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن �أحمد بن حممــد ال�سعدون ــي �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة الوعـ ــد الذهب ــي
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،2196328وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠22/2/23م ،وللم�صفــي وحـده حــق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام
الغـيـر ,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 رقم99097667 :
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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علي بن �أحمد بن حممد عكعاك
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظفار لتدوير البال�ستيك �ش.م.م
يعلن علي بن �أحمد بن حممد عكعاك �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة ظفار لتدوير البال�ستيك
�ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1047546وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠22/2/23م ،وللم�صفــي وحـده حــق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـر,
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 رقم92956224 :
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
غامن بن �سامل بن حممد املالكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منارة العقدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن غامن بن �سامل بن حممد املالكي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة منارة العقدة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1052949وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠22/2/23م ،وللم�صفــي وحـده حــق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام
الغـيـر ,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 320 :ر.ب310 :
هاتف رقم92070742 :
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 �سامل بن علي البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم املرفع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن هالل بن �سامل بن علي البادي �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة جنوم املرفع للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،3009726وللم�صفــي
وحـده حــق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـر ,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 رقم98082104 :
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
خليفة بن را�شد بن �شام�س املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جبال الباطنة للتجارة  -تو�صية
يعلن خليفة بن را�شد بن �شام�س املعمري أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة م�شاريع جبال الباطنة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1247015وللم�صفــي
وحـده حــق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـر ,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 رقم96663113 :
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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مدين بن عو�ض بن فهد ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العدب للتجارة  -تو�صية
يعلن مدين بن عو�ض بن فهد ال�شنفري �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة العدب للتجارة  -تو�صية,
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،2167751وللم�صفــي وحـده حــق متثيل
ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـر ,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 29 :ر.ب211 :
هاتف رقم99498207 :
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
�إ�سماعيل بن عبداللـه بن �أحمد اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوادر �شربثات للتجارة �ش.م.م
يعلن �إ�سماعيل بن عبداللــه بن �أحمـد اجلنيبــي �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة بــوادر �شربثــات
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1065879وللم�صفــي
وحـده حــق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـر ,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 711 :ر.ب211 :
هاتف رقم99258097 :
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 اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بلعاوى للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة بلعاوى للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٠٨٤٤٧
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
�ص.ب ٥٥٦:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٢٢٣٦٨٤٦٢:
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 �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط للمياه �ش.م.م
يعلن مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سقط للمياه
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٦٣٩٨وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٣م ،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 الآتـي:
القرم  -بناية مركز الرائد التجاري  -الطابق الأول  -مكتب رقم ٢٨
�ص.ب ٤٢٨:ر.ب١٣١:
هاتف رقم ٢٤٦٦٥٣٥٥:فاك�س رقم٢٤٦٦٥٣٥٠:
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 الفاروق لال�ست�شارات املالية والتدقيق
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج م�سقط العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب الفاروق لال�ست�شارات املالية والتدقيق �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبراج م�سقط
العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٣٤٧٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٥م ،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 رقم٩٦٤٠٥٦٨٥:
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 را�شد بن حمود احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلرفية التكنولوجية العاملية �ش.م.م
يعلن �سامل بن را�شد بن حمود احلارثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احلرفية التكنولوجية
العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٣٨٥٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/٢/١٣م ،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 الآتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٩٨:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٦١٣١٤٦:
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 عامر بن �سامل احلامدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مملكة الأرز �ش.م.م
يعلن �سامل بن عامر بن �سامل احلامدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مملكة الأرز �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٧٥٨١وللم�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 ٤٨٩:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٣١٢٢١١:
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 احلامدي للتجارة واخلدمات  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن عامر بن �سامل احلامدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احلامدي للتجارة
واخلدمات  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٣٢٣٩٢٩٢
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 ٤٨٩:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٣١٢٢١١:
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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علي بن �سعيد بن �أحمد النبهاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلوهرة املا�سية الوطنية للتجارة  -تو�صية
يعلن علي بن �سعيد بن �أحمد النبهاين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجلوهرة املا�سية الوطنية
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٣٢٠٩وللم�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 ٥١٢:ر.ب٥١٩:
هاتف رقم٩٥٠٩٥١٠٠:
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
�إبراهيم بن علي بن عبداللـه الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفزاري والفار�سي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �إبراهيم بن علي بن عبداللـه الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الفزاري والفار�سي
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٩٣٦٥وللم�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 ٦٠١:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٨٩١٠٢٥:
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 بخيت بن �أ�سلم غفرم ال�شحري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو قا�سم املتحدة للتجارة  -تو�صية
يعلن �سعيد بن بخيت بن �أ�سلم غفرم ال�شحري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو قا�سم املتحدة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢١٩٨٥٤١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١/٣م ،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 �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٢٩٧٢١١:
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
زهران بن خلفان بن �سعيد جعروف التوبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حاجر الداخلية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن زهران بن خلفان بن �سعيد جعروف التوبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حاجر الداخلية
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٨٩٨٤٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٠م ،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 نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٤٤٨٣٠٣:
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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�آمنة بنت �صالح بن �إ�سماعيل الزدجالية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آمنه الوطنية للتجارة �ش.م.م
تعلن �آمنة بنت �صالح بن �إ�سماعيل الزدجالية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �آمنة الوطنية للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٣٥٦٧وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠١٨/٣/٢٨م ،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:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٨١٣:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٢٠١٠٩٨٩:
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
�أ�سعد بن �سعيد بن نا�صر املعويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجوم الأربعة للأعمال �ش.م.م
يعلن �أ�سعد بن �سعيد بن نا�صر املعويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النجوم الأربعة للأعمال
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٠٦٥٠وفقا 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 �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 رقم٩٩٢١٨٥٧٨:
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 ويت لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظبي ال�شرقية ال�شاملة �ش.م.م
يعلن مكتب ويت لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ظبي ال�شرقية ال�شاملة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٦٨٦وللم�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
�ص.ب ٣٩٣:ر.ب١١٣:
هاتف رقم٩٩٥٦١٨١١:
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 نا�صر بن حمد املحروقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عنرت للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن نا�صر بن حمد املحروقي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عنرت للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٧٦٧٦وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/٨/٢م ،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:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٧٥:ر.ب٦١٨:
هاتف رقم٩١٧٧٠٩٤٧:
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 عبداللـه بن �سعيد احل�صار
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجله�ضمي و�شركائه �ش.م.م
يعلن حممد بن عبداللـه بن �سعيد احل�صار �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجله�ضمي و�شركائه
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٧٣١٨٦وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٢/٢٣م ،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 ١٢٤:ر.ب٤١٣:
هاتف رقم٩٢٢٣٢٨٢٣:
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 �أحمد بن نا�صر العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االعتبار العاملية �ش.م.م
يعلن نا�صر بن �أحمد بن نا�صر العلوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االعتبار العاملية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٧٨٨٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٢/١٥م ،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:
�ص.ب ٤٦٩:ر.ب٣١٨:
هاتف رقم٩٩٤١٧١٩١:
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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من�صور بن حممد بن مطر العبيداين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبو منت�صر العبيداين و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن من�صور بن حممد بن مطر العبيداين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو منت�صر العبيداين
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1030890
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٤م ،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 نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٣٠٥:ر.ب٦١١:
هاتف رقم٩٢٩٢٢٩٧٢:
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
ه�شام بن حممد بن �سعود البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�صنع وادي املنومة للحلوى العمانية  -ت�ضامنية
يعلن ه�شام بن حممد بن �سعود البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�صنع وادي املنومة للحلوى
العمانية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٤٧٥٦٣٠وللم�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 ٢٨٨:ر.ب٣٢٠:
هاتف رقم٩٤٤٤٤٥٥٨:
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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زينة بنت علي بن �سنان العمريية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سمات احلبي للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن زينة بنت علي بن �سنان العمريية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سمات احلبي للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٤٧٩٠وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠١٨/٢/١٥م ،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:
احلبي  -والية بهالء  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٧٩٤٩٠١٦٦:
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
غالب بن �أحمد بن حممد العربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل املدينة الأثرية �ش.م.م
يعلن غالب بن �أحمد بن حممد العربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تالل املدينة الأثرية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨١٧٤٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٠م ،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 رقم٩٩٦٢٧٣٢١:
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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قا�سم بن حثيث بن رام�س الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ال�شرقية للخدمات الهند�سية ال�شاملة  -تو�صية
يعلن قا�سم بن حثيث بن رام�س الوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�شرقية للخدمات الهند�سية
ال�شاملة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٠٣٤٤٢وللم�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 ٨٠:ر.ب٤١٤:
هاتف رقم٩٩٣٢٨٣٣٦:
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 حممد بن عبداللـه الكعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل و�أحمد �أبناء حممد بن عبداللـه الكعبي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن حممد بن عبداللـه الكعبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سامل و�أحمد �أبناء حممد بن
عبداللـه الكعبي للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٨٠١٨٠٢٢
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 الربميي
هاتف رقم٩٩٤٧٩٩٦٠:
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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دا�ؤد بن �سليمان بن حمود اخل�صيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اللوج�ستية العاملية �ش.م.م
يعلن دا�ؤد بن �سليمان بن حمود اخل�صيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اللوج�ستية العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٦٩٤٩وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٨م ،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 م�سقط
هاتف رقم٩١١٦٦٥٨١:
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
�سعيد بن حممد بن ب�شري اخلوالدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع دار الرافدين الوطنية  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن حممد بن ب�شري اخلوالدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع دار الرافدين
الوطنية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٥٤٤٦وللم�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 اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٦٥٢٠٥١٠:
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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عي�سى بن نا�صر بن �سعيد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو عي�سى الوهيبي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عي�سى بن نا�صر بن �سعيد الوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو عي�سى الوهيبي
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠١٩٨٩٤
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٤م ،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 رقم99418734 :
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
حمفوظ بن �سعيد بن �سامل العرميي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة يو�سف خمي�س �سعيد البلو�شي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حمفوظ بن �سعيد بن �سامل العرميي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة يو�سف خمي�س �سعيد
البلو�شي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،٤٠٧٤٠٢٥وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٨م ،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:
�ص.ب ٩٢٩ :ر.ب٤١١ :
هاتف رقم٩٢٢٤٢٨٢٦ :
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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خمي�س بن ياقوت بن عو�ض اخلزيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية مل�ؤ�س�سة اخلزيني احلديثة �ش.م.م
يعلن خمي�س بن ياقوت بن عو�ض اخلزيني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة م�ؤ�س�سة اخلزيني احلديثة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٩٣٩٨٥وللم�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 ٢٧٥٠ :ر.ب٢١١ :
هاتف رقم٩٧٢١٥٤٢٧ :
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
�أمل بنت عبداللـه بن نا�صر البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي ال�صحراء املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
تعلن �أمل بنت عبداللـه بن نا�صر البلو�شية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة وادي ال�صحراء
املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٨٤٥٥٩
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:
�ص.ب ٦٠٨ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٢٢٣٣٨٥٤ :
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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را�شد بن عبداللـه بن حميد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احللول امللكية اجلديدة �ش.م.م
يعلن را�شد بن عبداللـه بن حميد املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احللول امللكية اجلديدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٨٢٣١٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٧م ،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 رقم٩٩٨٨٨٢١٩ :
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 الزمرد الأزرق العاملية �ش.م.م
يعلن را�شد بن عبداللـه بن حميد املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الزمرد الأزرق العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٧٥٧٩٨وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٧م ،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 رقم٩٩٨٨٨٢١٩ :
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 البحر للأعمال �ش.م.م
يعلن را�شد بن عبداللـه بن حميد املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البحر للأعمال
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٥٣٢٩٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٧م ،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 رقم٩٩٨٨٨٢١٩ :
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
يون�س بن �سليمان بن �سامل العوي�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق الرنيم الرائدة �ش.م.م
يعلن يون�س بن �سليمان بن �سامل العوي�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة طريق الرنيم الرائدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٨٤٤٢وللم�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
�ص.ب ٦٨٢ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم٩٥٢٣٢٤٤٦ :
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 حمد بن �سعيد العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدار لال�ستثمار ال�شامل �ش.م.م
يعلن �سامل بن حمد بن �سعيد العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الدار لال�ستثمار ال�شامل
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٧٧٣٩وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٧م ،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 مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم96369009 :
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
فهد بن م�سلم بن �سامل املرهون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأمثل ال�شاملة  -ت�ضامنية
يعلن فه ــد بن م�سل ـ ــم بن �س ــامل املره ــون �أنـه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركة الأمث ــل ال�شـ ــاملة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٩٣٤٦٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٧م ،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:
�ص.ب ٣٢٥ :ر.ب٢١١ :
هاتف رقم٩١٩٨١٠١٠ :
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 علي بن حمدان الغيثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن علي بن حمدان الغيثي وولده للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن علي بن حمدان الغيثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عبداللـه بن علي بن
حمدان الغيثي وولده للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٨٠٣٢٢٣٨وللم�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 رقم٩٧٢٧٢٩٨٩ :
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 حميد بن �أحمد الدويكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة �إبراء احلديثة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن حميد بن �أحمد الدويكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة واحة �إبراء احلديثة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٠٨٩٦وللم�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 ٤٠٠ :ر.ب٤٠٠ :
هاتف رقم٩٥٨٧٢٢٦٧ :
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 م�سلم بن را�شد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة ال�شاطر للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن م�سلم بن را�شد البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة واحة ال�شاطر للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٨٠٦٣٩١٥وللم�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 ١٥٢ :ر.ب٣١٩ :
هاتف رقم٩٩٣١٣٣٢٣ :
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
بدر بن مبارك بن من�صور البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قلهات للم�شاريع احلديثة �ش.م.م
يعلن بدر بن مبارك بن من�صور البو�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة قلهات للم�شاريع
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٠٤٢١وللم�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 ٩٥٧ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٩٣٣٩٩٥٦ :
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 �سامل بن �سليمان ال�صويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النيل احلديثة للتجارة �ش.م.م
يعلن �سليمان بن �سامل بن �سليمان ال�صويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النيل احلديثة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٥٩٥٥٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٢م ،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 مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٢١٠٩٩٩ :
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 نا�صر بن عبداللـه اليحيائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو ح�سام اليحيائي و�شريكه للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن نا�صر بن عبداللـه اليحيائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو ح�سام اليحيائي
و�شريكه للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٣٠٧٠٨٨
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 م�سقط
هاتف رقم٩٤٢١٨٨٦٩ :
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 نا�صر البطا�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركن امل�شرق للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن عبداللـه بن نا�صر البطا�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ركن امل�شرق للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٨٢٩٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٧م ،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
�ص.ب ٢٦٢٩ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٢٢١١٧٨٥ :
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 خلفان بن حممد الرحبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جواهر �سمائل الوطنية �ش.م.م
يعلن حممود بن خلفان بن حممد الرحبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جواهر �سمائل
الوطنية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٣٢٩٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١/٥م ،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:
غال ال�صناعية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٢٠ :ر.ب١٣٩ :
هاتف رقم٩٩٨١٩٩٩٨ :
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 ابن حيان  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريا اجلوابري و�شريكها �ش.م.م
يعلن مكتب ابن حيان  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ريا اجلوابري
و�شريكها �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٢١٤٦١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٣م ،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 م�سقط
هاتف رقم٩٥٢٤٤٠٧٨ :
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 ربيع بن مبارك العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور�س املطيليع التجارية  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن ربيع بن مبارك العلوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نور�س املطيليع التجارية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٤١١٥٩٢٩وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٤م ،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:
�ص.ب ٤٧٠ :ر.ب٤١١ :
هاتف رقم٩٩٣٥٣١٦٧ :
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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حمزة بن خلفان بن عبداللـه الهدابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�شائر ال�سيب احلديثة �ش.م.م
يعلـن حمزة بن خلفان بن عبداللـه الهدابي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ب�شائر ال�سيب احلديثة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٥٨١٢٦ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
نوح بن حممد بن علي املغيزوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سمات جزماء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن نوح بن حممد بن علي املغيزوي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ن�سمات جزماء للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٦٣٨٨٦ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن حمد بن حممد احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأق�صر الوطنية  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن حمد بن حممد احلو�سني ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الأق�صر الوطنية  -ت�ضامنية،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠١٦٥٠٠ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن را�شد الغيثي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم م�سقط املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن حممد بن را�شد الغيثي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ن�سائم م�سقط املتحدة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٣٣٣٠٠عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن �سعيد بن مبارك الغيثي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع واحة طرابل�س احلديثة �ش.م.م
يعلـن حممد بن �سعيد بن مبارك الغيثي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع واحة طرابل�س
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٢١٧٧٦ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن �أحمد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ؤية للتخلي�ص اجلمركي �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن حممد بن �أحمد البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الر�ؤية للتخلي�ص
اجلمركي �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٥٦٣٩٦ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن عبا�س بن �أحمد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوبر الوطنية �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن عبا�س بن �أحمد البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة بوبر الوطنية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٠١١٣١ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أ�سعد بن حمود بن �سلطان العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إزكي ال�صاعدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �أ�سعد بن حمود بن �سلطان العامري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �إزكي ال�صاعدة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ،١٠٧١٧٦٤عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن علي بن �سامل العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز ال�سويق الوطنية  -تو�صية
يعلـن عبداللـه بن علي بن �سامل العجمي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة كنوز ال�سويق الوطنية -
تو�صية ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ـ ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٣٩١٦٨ع ــن انتهاء أ�ع ـمـ ــال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عدنان بن �سامل بن عبداللـه الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدينة احل�ضارة  -ت�ضامنية
يعلـن عدنان بن �سامل بن عبداللـه الرا�شدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مدينة احل�ضارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٥١٢٥٤٤٨ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن نا�صر بن ماجد املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظالل ال�شرق للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سال ــم بن نا�صــر بن ماجد املعمري ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركـة ظ ــالل ال�ش ــرق للتجــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ،١٠٨٣٩٥١عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خلفان بن حمد بن خلفان ال�شام�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سعادي للتجارة �ش.م.م
يعلـن خلفان بن حمد بن خلفان ال�شام�سي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركـة �شركة ال�سعادي للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1601695ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سيف بن �سرحان بن �سليمان الري�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رجماء للك�سارات �ش.م.م
يعلـن �سيف بن �سرحان بن �سليمان الري�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة رجماء للك�سارات
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٠٧٣٩٤ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن حمود بن �سامل الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خزائن الوا�صل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن حمود بن �سامل الوهيبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة خزائن الوا�صل للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٨٦٩٨٩ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مرتفعات مناظر اخلوير احلديثة �ش.م.م
يعلـن علي بن حمود بن �سامل الوهيبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مرتفعات مناظر اخلوير
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٣٣٦٢٤ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن مبارك بن خمي�س العلوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع هبوب الليايل للتجارة -ت�ضامنية
يعلـن علي بن مبارك بن خمي�س العلوي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع هبوب الليايل
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجل الـتجــاري بالرقم  ،١٢٨٦٤٣٣ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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زهران بن خلفان بن �سعيد التوبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء اجلازر للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن زهران بن خلفان بن �سعيد التوبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أ�ضواء اجلازر للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٥١٣٢١٥٠ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�صمة الإبداع للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـتــه امل�صفي
ل�شركـة ب�صمة الإبداع للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٠٧٧٨٢٨ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن حميد بن �سيف املحذوري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البوفراج و�شريكه للتجارة �ش.م.م
يعلـن خالد بن حميد بن �سيف املحذوري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة البوفراج و�شريكه
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٥١٧٤٩ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
رحمة بنت ربيع بن �سامل اجلنيبية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق البوارح للتجارة  -تو�صية
تعلـن رحمة بنت ربيع بن �سامل اجلنيبية ب�صفـتــها امل�صفية ل�شركـة رونق البوارح للتجارة -
تو�ص ــية ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانـ ـ ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٦١٠٣٥ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
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�أنور بن �أحمد بن دروي�ش العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�سن و�أنور للتجارة �ش.م.م
يعلـن �أنور بن �أحمد بن دروي�ش العجمي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ح�سن و�أنور للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١٦٩٨٦٩٩ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعود بن �سيف بن �سامل الرحبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ع�ش الطري الذهبي �ش�.ش.و
يعلـن �سعود بن �سيف بن �سامل الرحبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة ع�ش الطري الذهبي �ش�.ش.و،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٦٠٥٦٨٥٧ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
جا�سم بن عي�سى بن �سعيد ال�صاحلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رفيف البطحاء للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن جا�س ــم بن عي�س ــى بن �سعيد ال�صاحلــي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شرك ــة رفيـ ــف البطحاء
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٢١٣٦٥
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يحيي بن �صالح بن خمي�س العرميي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ وادي ال�شاب للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن يحيي بن �صالح بن خمي�س العرميي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �شموخ وادي ال�شاب
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٦٦٠٨٩ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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يعقوب بن علي بن يو�سف اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القي�ضي واجلابري للتجارة �ش.م.م
يعلـن يعقوب بن علي بن يو�سف اجلابري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة القي�ضي واجلابري
للتجارة �ش.م.م  ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٥٥٦٨٢٧ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن زعل بن عبداللـه الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النوخذة و�شريكه للإن�شاءات احلديثة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن زعل بن عبداللـه الفار�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة النوخذة و�شريكه
للإن�شاءات احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٨٢١٤٧
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
جا�سم بن عي�سى بن �سعيد ال�صاحلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رفيف ال�سويق للتجارة  -تو�صية
يعلــن جا�ســم بن عي�ســى بن �سع ــيد ال�صال ــحي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة رفيــف ال�سويـ ــق
للتجــارة  -تو�صي ــة ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٦٤١٢٦ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مرت�ضى ح�سن علي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ع�شتار �ش.م.م
يعل ــن مرت�ضى ح�سن علي ب�صفـتـ ــه امل�صفـ ــي ل�شرك ــة ع�شتــار �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة
ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٤٤٤٢١ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي
لل�شركة.
امل�صفــي
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�أحمد بن علي بن م�سلم جعبوب
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضواحي رزات للتجارة  -تو�صية
يعلـن �أحمد بن علي بن م�سلم جعبوب ب�صفـتـ ــه امل�صفــي ل�شرك ــة �ضواحي رزات للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٢١٨٨٣٠٩ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبدالقادر بن علي بن حممد ال�صيعري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ضياغم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن عبدالقادر بن علي بن حممد ال�صيعري ب�صفـتـ ــه امل�صفــي ل�شرك ــة ال�ضياغم للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٢٢١٠٥٩٢ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املنطلق للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن عبدالقادر بن علي بن حممد ال�صيعري ب�صفـتـ ــه امل�صفــي ل�شرك ــة املنطلق للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ،٢٢١٤٩٥٤ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبا�س بن عبداللـه بن حممد العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العربية لال�سترياد والت�صدير �ش.م.م
يعلـن عبا�س بن عبداللـه بن حممد العجمي ب�صفـتـ ــه امل�صفــي لل�شرك ــة العربية لال�سترياد
والت�صدير �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٦٤٨٢٨٤ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

-345-

