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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1183(

مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/9

باإ�سـدار تعديـالت علـى بعـ�ض اأحكـام قانـون �سريبـة الدخـل

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ض بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 ،

وعلى قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55 ،

وعلى قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 94/102 ،

وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97 ،

وعلى القانون امل�سرفـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/114 ،

وعلى قانون ) نظام ( التنظيم ال�سناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/61 ،

وعلى قانون �سريبة الدخل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/28 ،

الـــ�ســــادر باملر�ســــوم ال�سلطانـــي  وعلـــــى قانـــــون التفويـــ�س واحللـــــول فــــي الخت�سا�ســـات 

رقــــم 2010/17 ، 

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

وعلــــى قانــــون مكافحـــة غ�ســـل الأمــــوال ومتويــــل الإرهــــاب الـــ�سادر باملر�ســـوم ال�سلطانـــي 

رقم 2016/30 ، 

وبعد العر�س على جمل�س عمان ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1183(

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على قانون �سريبة الدخل امل�سار اإليه .

املــادة الثانيــــة

ت�ستبـدل بعبـارة " الوزيـر امل�سـرف علـى وزارة املاليــة " اأينمــا وردت فـــي املر�ســوم ال�سلطانــي 

رقم 2009/28 امل�سار اإليه عبارة " الوزيـر امل�سـوؤول عـن ال�سـوؤون املاليـة " .

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .

�سـدر فـي : 22 مـن جمادى الأوىل �سنـــة 1438هـ

املـوافــــق : 19 مـن فربايــــــــــــــــــر �سنـــة 2017م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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تعديــالت علــى بعــ�ض اأحكــام قانــون �سريبــة الدخـــل

املــادة الأولـــى 

ت�ستبـــدل بالكلمـــات والعبـــارات الآتيـــة الـــواردة فــــي قانــــون �سريبـــة الدخـــل امل�ســــار اإليـــه 

العبـارات املبينـة قرين كـل منهـا :

1 - عبارة " الوزير امل�سوؤول "  بكلمة  " الوزير " .

" �سخــــ�س  ، وعبـــارة   " املعنـــوي  " ال�سخ�س  " بعبارة  " ال�سخ�س العتباري  2 - عبارة 

اعتباري " بعبارة " �سخ�س معنوي " اأينما وردت فـي املادتني )1( ) بند 21 ( و )4( .

3 - عبارة " �سخ�سية اعتبارية " بعبارة " �سخ�سية معنوية " الواردة فـي املـادة )4( .

4 - عبارة " قرار من ال�سلطة املخت�سة بالتفاق مع الوزير املـــ�سوؤول " بعـــبارة " قـــرار 

من وزير العدل بالتفاق مع الوزير" الواردة فـي املـادة )27( .

5 - عبارة " اأو للعامل امل�سوؤول - بح�سب الأحوال - " بعبارة " دون ال�سركاء " الواردة 

فـي املـادة )31( ) بند 4 ( .

6 - عبارة " الأتعاب مقابل الإدارة اأو اأداء اخلدمات " بعبارة " الأتعاب مقابل الإدارة " 

اأينما وردت فـي املادتني )35( ) بند 7 ( و )52( ) بند 4 ( .

7 - عبارة " الإعفاء املقرر للموؤ�س�سة اأو ال�سركة العمانية " بعــــبارة  " الإعفـــاء املقـــرر 

لأي موؤ�س�سة اأو �سركة عمانية " الواردة فـي املـادة )68( ) بند 2 ( .

8 - عبارة " ال�سنوات اخلم�س لفرتة الإعفاء املحددة للموؤ�س�سة اأو ال�سركة العمانية " 

بعبارة " ال�سنوات اخلم�س الأوىل من فرتة الإعفاء املحددة لأي موؤ�س�سة اأو �سركة 

عمانية " اأينما وردت فـي املادتني )68( ) بند 3 ( و )73( .

9 - عبارة " ومل ت�سدد من اخلا�سع لل�سريبة فـي املوعد املحدد " بعبارة " ومل ت�سدد 

فـي املوعد املحدد " الواردة فـي املـادة )144( ) الفقرة الأوىل ( .

10 - عبــــارة " مـــدة التقــادم الأول " بعبـــارة " مــدة التقــادم الأولــى " الواردة فـــــي املـــادة 

)157( ) الفقرة الثالثة ( .
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11 - عبارة " يجوز مدها مبا ل يجاوز ثالثة اأ�سهر " بعبارة " يجوز مدها ملدة اأخرى 

ل جتاوز خم�سة اأ�سهر " الواردة فـي املـادة )161( ) الفقرة الأوىل ( .

واإخطار اخلا�سع  لتنفـيذ احلكم  الالزم  الربط  العامة  الأمانة  باإجراء   " 12 - عبارة 

لل�سريبـــة بهـــذا الربـــط وفقـــا للمـــادة )146( " بعــــبارة " مبراعـــاة املادتــــني )146( 

و)147( " الواردة فـي املـادة )177( من هذا القانون .

13 - عبارة "يجوز متديدها ثالثني يوما اأخرى فـي حالة ال�سرورة " بعبارة " يجوز 

متديدهــــا �ستــــني يومـــا اأخـــرى فــــي حالت ال�سرورة " الواردة فـي املـادة )178( 

من هذا القانون .

14 - عبارة " مبلغ يعادل �سعف احلد الأق�سى للغرامة " بعبارة " املبلغ الذي يحدده 

الأمني العام ب�سرط األ يجاوز ن�سف احلد الأق�سى للغرامة " الواردة فـي املـادة 

)187( ) الفقرة الثانية ( من هذا القانون .

15 - عبارة " اأحكام املادتني )148( و) 149( ) الفقرة الأوىل ( " بعبارة  " اأحكام املـادة 

)148( "  الواردة فـي املـادة )192( من هذا القانون  .

املــادة الثانيـــة 

ي�ستبـــــدل بنــ�ســـو�س املـــــواد 1 ) البنــــود 1 و 22 و 26 و 27 - الفقــرة الثانيــة - (  و 2 ) بند 3 ( 

و 6 ) بنــــــــــد 2/ب ( و 11 و 12 و 19 ) الفقــــــــرة الثانـــــيــــــــة ( و 55 ) بنــــــــد 10 ( و 112 و 118 

و 134 و 135 و 142 و 143 و 146 و 147 و 160 ) الفقــــرة الأولــــى ( و 179 و 180 و 181 و 184 

) الفقـــرة الأوىل والبندان 1 و 3 ( و 185) الفقرة الأوىل ( و 186 مـــن قانــون �سريبة الدخل 

امل�سار اإليه الن�سو�س الآتية :

1 - املــادة ) 1 ( ) بند 1 (  

" 1 - الوزيـر امل�ســوؤول : الوزير امل�سوؤول عن ال�سوؤون املالية واملكلف بالإ�سراف على وزارة 

املالية ، اأو من يبا�سر �سلطاته اأو اخت�سا�ساته " .

2 - املــادة ) 1 ( ) بند 22 (   

" اخلا�سع لل�سريبة : املن�ساأة اأو املوؤ�س�سة اأو ال�سركة العمانية اأو املن�ساأة امل�ستقرة ".
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3 - املــادة ) 1 ( ) بند 26 ( 

" مالك املن�ساأة امل�ستقرة : ال�سخ�س الذي يبا�سر الن�ساط فـي عمان عن طريق هذه املن�ساأة 

امل�ستقرة وفقا للمادتني )2( و )3( من هذا القانون " .

4 - املــادة ) 1 ( ) بند 27 - الفقرة الثانية - (

" ويكون حتديد املالك للموؤ�س�سة من واقع ال�سجل التجاري اأو ال�سجل ال�سناعي اأو غريهما 

من ال�سجالت والوثائق وامل�ستندات الر�سمية " .

5 - املــادة ) 2 ( ) بند 3 (

" - اأي موقع للبناء اأو مكان للت�سييد اأو م�سروع للتجميع اإذا ا�ستمر ملدة تزيد على )90( 

ت�سعني يوما " .

6 - املــادة ) 6 ( ) بند 2/ب ( 

" �سركة املحا�سة : املدير املتفق بني ال�سركاء على توليه اأعمال الإدارة فـي ال�سركـــة �ســـواء 

مــن ال�سركــاء اأو الغيــر ، وذلــك دون اإخــالل باأحكـام املــواد )51( و )52( 

و )54( من قانون ال�سركات التجارية امل�سار اإليه" .

7 -  املــادة ) 11 (

" يلتزم كل �سخ�س خا�سع لل�سريبة بالتطبيق لأحكام هذا القانون مبا ياأتي :

1 - اأن يتقـــدم لالأمانـــة العامـــة بطلـــب ل�ستخـــراج بطاقـــة �سريبيـــة خـــالل مبا�سرة 

اإجراءات التاأ�سي�س اأو الرتخي�س مبزاولة النــــ�ساط اأو القيد فــــي ال�سجـــل التجـــاري 

اأو ال�سناعـــي اأو غريهمـــا مـــن ال�سجـــالت الر�سمـــية وفقا للقوانني والنظم واللوائح 

املعمول بها ، اأو اإجراءات احل�سول علـــى الرتخيــ�س الالزم ملبا�سرة الن�ساط املهني 

اأو القيد فـي ال�سجالت املعــدة لدى الوزارة املخت�سة لقيد مزاويل الأن�سطة املهنية .

       ويكون تقدمي الطلب وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�س .

    وحتـــدد الالئحـــة التنفـيذيـــــة للقانــــــون القواعـــــد املنظــــمـــــة لإ�ســــــدار البطاقــــــة 

ال�سريبية اأو تعديلـــها اأو جتديدها ، مبا فـي ذلك البيانات التي تت�سمنها واملــدة 

بحكـــــــم  اإخــــــالل  دون  وذلك   ، ت�سلــــم خاللــــها  التـــي  واملـــــدة  ل�سريانهـــــا  املحــــددة 

املـــادة )201( ) بند 1 ( من هذا القانون .
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2 - اأن يخطر الأمانة العامة بالبيانات املتعلقة به من واقع ال�سجل التجاري اأو ال�سجل 

ال�سناعـــي اأو غريهمـــا مـــن ال�سجـــالت الر�سميــة ، وب�سفة خا�سة ال�سم والعنوان 

اأو باأي تعديل فـي هذه البيانات  .

     ويتـــــم الإخطـــــار علـــــى النمـــــوذج املعـــــد لهـــــذا الغـــــر�س خـــــالل )60( �ستيــن يومــا 

مــن تاريــخ التاأ�سيــ�س اأو بــدء الن�ســاط اأيهمــا اأ�سبــق ، وخــالل )30( ثالثــني يومــا 

من تاريخ اإجراء اأي تعديل فـي البيانات " .

8 - املـــادة ) 12 (

ال�ستحقاق  اأ�سا�س  با�ستخـــدام  النهائـــي  لالإقــــرار  املرافقـــة  احل�سابـــات  اإعــــــداد  يجــــــب   "

املحا�سبــي ، وبـــمــا يتفـــــق مـــع املعاييـــر املحا�سبيــــــة الدوليـــة اأو املعايـــيـــر الأخـــــرى التـــــي 

تعترب مماثلة لها وفقا لل�سوابط والإجراءات التي ت�ســــدر بقـــرار من الأمني العام . 

ولالأمانة العامـــة اأن توافــــق للخا�ســـع لل�سريبـــة عــــلى طلب اتباع اأ�سا�س اآخر من الأ�س�س 

املحا�سبية ، وذلك دون اإخالل باملعايري امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة " .

9 - املـــادة ) 19 ( ) الفقرة الثانية (

" ولالأمني العام اأن يفو�س املديرين العامـــني اأو غريهــــم مـــن موظفــــي الأمانــــة العامـــة 

فـي ممار�سة بع�س الخت�سا�سات التي يحددها له هذا القانون اأو لئحته التنفـيذية .

ويعمـــل بقــــرارات التفويـــ�س التـــي ت�ســـدر بالتطبـــيق لأحكــام هــذه املــادة للمــدة املحــددة 

فـي املـادة )19( مكررا ) الفقرة الثانية ( من هذا القانون .

10 - املـــادة ) 55 ( ) بند 10 (

"  التربعات خالل تلك ال�سنة ال�سريبية وفقا لل�سروط والقواعد الآتية :

 اأ - اأن تدفـــع التربعـــات نقـــدا اأو تتم عينا للجهات التي يقرها جمل�س ال�سوؤون املالية 

وموارد الطاقة .

ب - األ يجاوز جمموع التربعات النقدية والعينية خالل ال�سنة ال�سريبية ن�سبة )%5( 

خم�سة باملائة من الدخل الإجمايل للخا�سع لل�سريبة لتلك ال�سنة .
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اأن يكون قبول التربعات مـــن الأ�سخــــا�س العتباريـــة وفقا للقوانني واملرا�سيم  ج - 

ال�سلطانية املنظمة لها .

د - اأن تخ�سم قيمة التربعات التي تتم عن طريق ال�سنـــدوق الذي ين�سئه اخلا�سع 

لل�سريبة لالأعمال اخلريية وفقا للقواعد التي يحددها الوزير امل�سوؤول وب�سرط 

اأن يكون ال�سندوق مرخ�سا وفقا للقوانني والنظــم املعــمول بهـــا ، ودون اإخــــالل 

بحكم البند )10/ اأ ( من هذه املـادة  .

هـ  - اأن يتــــم نقـــل ملكـــية منقول اأو عقار اخلا�سع لل�سريبــة اإلــى اجلهـــــة املتبـــرع لهــا 

باتباع الإجراءات التي يقررها القانون .

و - اأن يتم تقدير قيمة املنقول اأو العقار املتربع به وفقا للقواعد التي يقرها جمل�س 

القانون  املـادة )10( من هذا  املالية وموارد الطاقة بال�ستثناء من حكم  ال�سوؤون 

ودون اإخالل باملـادة )58( منه .

ز  - اأن يراعى - فـي حالة ا�سرتاط املتربع اخلا�سع لل�سريبة قيام اجلهة املتربع لها 

املـواد  لأحكام  وفقا  كعو�س  اآخر  �سخ�س  مل�سلحة  اأو  مل�سلحته  حمددة  بالتزامات 

)448( و )460( و )461( )بند 2( مــن قانـــون املعامــالت املدنية امل�سار اإليه - تقدير 

قيمة املنقول اأو العقار املتربع به بعد ا�ستبعاد القيمة املحددة للعو�س .

ح  - اأن تعامل قيمة مــا �سبـــق خ�سمه من تربعـــات - عنـــد حتديـــد الدخــــل اخلا�ســـع 

لل�سريبــة للمتربع - كدخل - فـي تطبيق اأحكـــام هـــذا القانــــون - خــــالل ال�سنــــة 

اأو الرجوع  اأو ا�سرتداده  اأو ف�سخه  ال�سريبية التي يتقرر خاللها بطالن التربع 

فـيه - ر�ساء اأو ق�ساء - اأو ا�ستعادته اأو رد قيمة املال املتربع به وفقا لأحكام قانون 

املعامالت املدنية امل�سار اإليه وفـــي حـــدود مــــا تـــم اإبطالــــه اأو ف�سخــــه اأو ا�ســـرتداده 

اأو الرجوع فـيه اأو ا�ستعادته اأو رده من قيمة املـال املتربع به " .
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11 - املـــادة ) 112 ( 

" يكون ح�ساب ال�سريبة املن�سو�س عليها فـي هذا الباب بتطبيـق معدل )15%( خم�ســـة ع�ســـر 

باملائــة مــن الدخــل اخلا�ســع لل�سريبـة لأي موؤ�س�سة اأو �سركة عمانية اأو من�ساأة م�ستقرة 

عن اأي �سنة �سريبية " .

12 - املـــادة ) 118 (

" 1 - يعفى من ال�سريبة الدخل الذي حتققه املوؤ�س�سة اأو ال�سركة العمانـــية من مبا�سرة 

ن�ساطهـــــا الرئي�ســــي فـــــــي م�ســـــــروع �سناعــــــي ) املن�ســــــاأة ال�سناعيــــــة ( وفقـــا لقانون  

) نظام ( التنظيم ال�سناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�سار 

اإليه فـيما عدا مقاولت تنفـيذ امل�سروعات .

تبـــداأ   ، �سنوات غري قابـــلة للتجديــــد  ال�سريبة ملدة )5( خم�س  الإعفــــاء من  يكـــون   - 2 

من تاريخ البدء فـي الإنتـــاج ، ووفقا لل�سروط وال�سوابط والإجراءات التي ي�سدر 

بتحديدها قـــرار مـــن الوزيـــر امل�ســـوؤول بعــــد موافقة جمل�س ال�سوؤون املالية وموارد 

الطاقة " .

13 - املـــادة ) 134 (

" يكون تقدمي الإقرار املبدئي والنهائي عن اأي �ســـنة �سريبـــية وفقـــا لالأحكــــام املن�سو�س 

عليها فـي هذا القانون .

وتقـــدم الإقرارات اإلـــى الأمانـــة العامـــة على النماذج التي تعدها لهذا الغر�س اإلكرتونيا .

ويجــــب اأن يت�سمن الإقرار ب�سفة اأ�سا�سية مقدار الدخل اخلا�سع لل�سريبة عـــن ال�سنة 

ال�سريبـــية املقـــدم عنـــها الإقـــرار ومبلـــغ ال�سريبة امل�ستحقة من واقعه والواجبة ال�سداد 

عن هذه ال�سنة .

ويتعني التوقيع على الإقرار وفقا ملـا حتدده الالئحة التنفـيذية لهذا القانون " .

14 - املـــادة ) 135 (

" يلتزم اخلا�سع لل�سريبة بتقدمي اإقرار الدخل اإلكرتونيا عن اأي �سنة �سريبية فـيما يتعلق 

التي  ال�سريبية  ال�سنة  تنتهي خالل  اأي فرتة حما�سبية  لل�سريبة عن  بدخله اخلا�سع 

يقدم عنها الإقرار .
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اإقـــرار الدخــــــل طبقـــــــا لأحكـــــــام هـــذا الفـــ�ســـل خـــــــالل مــــــدة الإعفـــــاء  ويتعيــــن تقديـــــم 

من ال�سريبة وفقا لأحكام هذا القانون " .

15 - املـــادة ) 142 (

" يكـــون فح�س الأمانة العامة لالإقرارات النهائية من خــــالل عينة ي�سدر بتحديد القواعد 

واملعايري املنظمة لها قرار من الوزير امل�سوؤول بناء على اقرتاح الأمني العام " .

16 - املـــادة ) 143 ( 

اأي  اأي �سنة �سريبية على  اإجراء الربط - بطريق التقدير - عن  " تتوىل الأمانة العامة 

خا�سع لل�سريبة فـي احلالت الآتية :

1  - تقدمي الإقرار النهائي دون اأن يكون م�ستوفـيا لل�سروط املحـــددة فـي املـــادة )134( 

بــــه احل�سابـــات على النحو الوارد فـي املـادة  اأن ترفـــق  اأو دون  مـــن هـــذا القانــــون 

)141( منه .

2 - التخلف عن تقدمي الإقرار النهائي فـي املوعد املحدد .

3 - اإذا ثبــت مــن فحــ�س الإقــرار النهائــي بالتطبيــق للمادة )142( مـن هــذا القانــون 

عدم ت�سمينه الدخل احلقيقي للخا�سع لل�سريبة .

  كما تتوىل الأمانة العامة اإجراء الربط فـي احلالت التي يتقدم فـيها اأي خا�سع لل�سريبة 

بطلــب لإجــراء الربــط ، وعلى اأن يتم تقدمي الطلب - فـي هذه احلالة - خالل )3( ثالث 

�سنــوات مــن تاريــخ تقديــم الإقــرار النهائي املقدم عن ال�سنة ال�سريبية املطلوب اإجراء 

الربط عنها " .

17 - املـــادة ) 146 (

" يتم الربط - فـي احلالت املن�سو�س عليها فـي املـادة )143( من هذا القانون - باإخطار 

كتابي يت�سمن ما ياأتي :

1 - تاريخ الربط .

2 - ال�سنة ال�سريبية املعد عنها الربط اخلا�سع لل�سريبة اأو اخل�سارة للتطبيق حلكم 

املـادة )143( من هذا القانون .

-13-



اجلريدة الر�سمية العدد )1183(

3 - املبالــــغ املدفوعــــة التــــي تفــــر�س عليهــــا ال�سريبــة بالتطبـــيــق حلكـــم املـــادة )52( 

من هذا القانون .

4 - قيمة ال�سريبة امل�ستحقة والتاريخ الواجب �سدادها فـيه .

5 - ال�سند القانوين باإجراء الربط .

6 - اأي بيانات حتددها الأمانة العامة " . 

18 - املـــادة ) 147 (

نهاية  �سنوات من  انق�ساء )3( ثالث  بعد  �سنة �سريبية  اأي  الربط عن  اإجراء  " ل يجوز 

ال�سنة ال�سريبية التي قدم خاللها الإقرار النهائي عن تلك ال�سنة ال�سريبية .

وفـي حالت الغ�س اأو ا�ستخدام الو�سائل الحتيالية ميتد امليعاد اإىل )5( خم�س �سنوات . 

ويكون اإجراء الربط - فـي حالة عدم تقدمي الإقرار النهائـــي - خـــالل )5( خمـــ�س �سنــوات 

من نهاية ال�سنة ال�سريبية الواجب تقدمي الإقرار عنها " .

19 - املـــادة ) 160 ( ) الفقرة الأوىل (  

" يجوز للخا�سع لل�سريبة اأن يعرت�س على ربط ال�سريبة اأو ت�سحيحه اأو تعديله اأو اإجراء 

الربـــط الإ�سافـــي عـــن اأي �سنـــة �سريبيـــة فـيمـــا عـــدا حـــالت الربـــط املحــددة فـــي املــواد 

)161( مكررا و )170( مكررا و )177( من هذا القانون ، كما يجوز له اأن يعرت�س على اأي 

قرار يجوز املنازعة فـيه طبقا لأحكام هذا القانون " .

20 -  املـــادة ) 179 (

" يجوز لالأمني العام فـي حالة التخلف عن تقدمي اأي من الإخطارين املن�سو�س عليهما 

فـي املـادة )11( ) بند 2 ( من هذا القانون ، اأو الإقرار املبدئي اأو النهائي خالل املوعد 

املحــدد لأي منــها فــر�س غرامــة علــى اخلا�ســع لل�سريبــة ل تقل عن )100( مائة ريال 

عماين ، ول تزيد على )2000( األفـي ريال عماين" .
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21 - املـــادة ) 180 (

" يجـــوز لالأمــني العام فـي حالة عدم الإعالن عن الدخل احلقيقي فـي اإقرار الدخل فــــر�س 

غرامــــة ل تقل عن )1%( واحــــد باملائــــة ول تزيــــد على )25%( خم�سة وع�سرين باملائة 

من الفرق بني قيمة ال�سريبة على اأ�سا�س الدخل احلقيقي للخا�سع لل�سريبة ، وقيمة 

ال�سريبة من واقع الإقرار ال�سابق تقدميه .

  وتعدل قيمة الغرامة املفرو�سة فـي حالة تخفـي�س الربط الذي اأجرته الأمانة العامة 

بالتطبيق لأحكام املـواد )148( اأو )161( مكررا اأو )170( مكررا اأو )177( من هذا القانون ".

22 - املـــادة ) 181 (

" يجوز لالأمني العام فــر�س غرامــــة  ل تقـــل عــــن )200( مائتـــي ريـــال عمانـــي ، ول تزيــــد 

على )5000( خم�سة اآلف ريال عماين فـي احلالت الآتية : 

1 - المتناع عن تقدمي اأي بيانات اأو معلومات اأو ح�سابات اأو �سجالت حما�سبية اأو اأي 

م�ستندات اأخرى يكون مطلوبا تقدميها من اخلا�سع لل�سريبة اأو اأي �سخ�س اآخر 

يكون مطالبا بتقدميها وفقا لأحكام هذا القانون فـي املوعد املحدد لهذا الغر�س .

2 - المتــناع عــن احل�ســور فـي املوعد واملكان املحددين وفـــقا للمادة )24( مـــن هـــذا 

القانون .

3 - المتنــاع عـــن الإجابـــة عـــن اأي اأ�سئلــة توجــه بطريقــة قانونيـــة تتعلق باخلا�سع 

لل�سريبة .

4 - المتناع عن تقدمي طلب ا�ستخراج البطاقة ال�سريبية وفقا للمادة )11( )بند 1( 

من هذا القانون ، اأو عن تنفـيذ اللتزام املن�سو�س عليه فـي املـادة )15( مكررا منه .

   ويجوز فر�س الغرامة املن�سو�س عليها فـي هذه املـادة على العامل امل�سوؤول لدى اخلا�سع 

لل�سريبة اأو عليهما معا " .
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23 - املـــادة ) 184 ( ) الفقــرة الأولــى والبنـدان 1 ، 3 (  

" مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�س عليها قانون اجلزاء العماين ، اأو اأي قانون اآخر 

يعاقـــــب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على )6( �ستة اأ�سهر ، وبغرامة ل تقل 

عـــن )500( خم�سمائـــة ريـــال عماين ، ول تزيد على )20000( ع�سرين األف ريال عماين ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني فـي احلالت الآتية :

1 -  امتناع العامل امل�سوؤول عمدا عن تقدمي الإقرار الواجب تقدميه بالتطبيق لأحكام 

هذا القانون عن اأي �سنة �سريبية .  

       وفــــي حالـــة التكــرار خالل )2( �سنتني تكون العقوبة ال�سجن ملدة  ل تقل عـــن )3( 

ثالثة اأ�سهــــر ، ول تزيد على �سنة ، وبغرامة ل تقل عن )2000( األفـي ريال عماين ، 

ول تزيد علـــى )30000 ( ثالثني األف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني .

3 - القيام باأي ت�سرف اأو عمل من �ساأنه منع الأمانة العامة من ممار�سة الخت�سا�سات 

اأو احلقوق املقررة لها مبوجب هذا القانون " . 

24 - املـــادة ) 185 ( ) الفقرة الأوىل ( 

" مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�س عليها قانون اجلزاء العماين ، اأو اأي قانون اآخر 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة 

ل تقل عن )5000( خم�سة اآلف ريال عماين ، ول تزيد على )50000( خم�سني األف ريال 

عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني فـي احلالت الآتية : " .

25 - املـــادة ) 186 ( 

" ترفـــع الدعـــاوى العموميــة النا�سئــة عــن اجلرائــم املن�سـو�س عليها فـي هذا الف�سل بناء 

على طلب من الأمني العام .

اإقامة الدعاوى العمومية النا�سئة    وعلى الأمانة العامة التن�سيق مع الدعاء العام عند 

عن هذه اجلرائم .

  ول يجـــوز التنـــازل عـــن الطلـــب املقـــدم لرفـــع الدعـــاوى العموميـــة عــن اأي مــن اجلرائــم 

امل�سـار اإليهـا فـي هـذه املـادة " .
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املــادة الثالثــــة 

1 - ي�ساف اإىل عجز املـادة )79( من قانون �سريبة الدخل امل�سار اإليه عبارة " اأو املعايري 

الأخــرى التــي تعتبــر مماثلــة لهــا وفقــا لل�سوابـــط والإجـــراءات التـــي ت�ســـدر بقــرار 

من الأمني العام " . 

2 - ي�ساف اإىل املـادة )119( من قانون �سريبة الدخل امل�سار اإليه عبارة  "ودون اإخالل بحكم 

املـادة )118( من هذا القانون" .

3 - ي�ســاف اإلــى املـادة )1( مــن قانــون �سريبــة الدخــل امل�ســار اإليــه ) بند برقم 27 مكررا ( 

واإىل املـادة )20( ) فقــرة ثانيــة ( ، واإلـى املـادة )52( ) بنــد برقــم 5 ( ، واإلـى املـادة )175( 

) فقـرة ثانيـة ( ، ن�سو�سها الآتي :

املـــادة ) 1 ( ) البند 27 مكررا (  

" املن�ساأة : املن�ســـاأة اخلا�سعـــة لأحكـــام البـــاب اخلامـــ�س مكـــررا من هذا القانون ، وت�سمل 
اأيا من : 

 1 - املوؤ�س�سة الفردية التي ميلكها �سخ�س طبيعي عماين ، ومتار�س فـي عمان 

اأيـــا من الأن�سطة املحددة فـي املـادة )159( مكررا من هذا القانون .

        ويكـون حتديـد املالــك للمن�ســاأة مـــن واقـــع ال�سجـــل التجــــاري اأو ال�سجــــل 

ال�سناعي ، اأو غريهما من ال�سجالت والوثائق وامل�ستندات الر�سمية .

2 - ال�سركــــة العمانيــــة التـــي تتخـــذ �سكـــل �سركـــة ت�سامن اأو �سركــة تو�سيــــــة 

اأو �سركــــــة حمــــدودة امل�سوؤوليــــــة ومتـــار�س الأن�سطـــة املحـــددة فــــي املـــادة 

)159( مكررا من هذا القانون " .

املـــادة ) 20 ( ) فقــرة ثانيــة (

مبا�ســرة  تابعـــة  تكــون  ال�سريبيــة  بالق�سايــا  خا�ســة  دائــرة  العامــة  بالأمانـــة  وين�ســاأ   "
لالأمني العام ، ويلحق بها عدد كاف من املحامني املتخ�س�سني " . 

 املـــادة ) 52 ( ) بنــد رقــم 5 ( 

" - توزيعات اأرباح الأ�سهم اأو الفوائد " . 

املـــادة ) 175 ( ) فقــرة ثانيــة ( 

" وتوقــع �سحيفـة الطعن - فـــي حالـــة الطعـــن بال�ستئناف املقدم من الأمانة العامة - 
من الأمني العام اأو من ينوب عنه " .
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4 - ي�ساف اإىل الفرع اخلام�س من الف�سل الثاين من الباب الأول من قانون �سريبة الدخل 

امل�سار اإليه مادة برقم )15( مكررا ، ن�سها الآتي :

" املـــادة ) 15 ( مكـــررا  

يلتـــزم كــل خا�ســع لل�سريبــة باأن يبني رقم البطاقة ال�سريبية ال�سادرة له بالتطبيق 

للمــادة )11( بنـــد)1( مــن هــذا القانون على جميع ما ي�سدره من مرا�سالت اأو فواتري 

اأو حمررات اأو م�ستندات اأو غريها من البيانات اأو ما يربمه من عقود اأو غريها " .

5 - ي�ساف اإىل الف�سل الأول " الأمانة العامة " من الباب الثاين من قانون �سريبة الدخل 

امل�سار اإليه مادة برقم )19( مكررا ، ن�سها الآتي :

" املـــادة ) 19 ( مكـــررا

للوزير امل�سوؤول اأن يفو�س الأمني العام اأو املديرين العامني بالأمانة العامة فـي ممار�سة 

بعــ�س مـــن اخت�سا�ساتـــه التــي يجـــوز التفويــ�س فـيهــا طبقــا لهــذا القانــون اأو لئحــته 

التنفـيذية .                               

جتدد  �سنة  ملدة  املـادة  هذه  لأحكام  بالتطبيق  ت�سدر  التي  التفوي�س  بقرارات  ويعمل 

تلقائيا ملدة اأو ملدد اأخرى مماثلة ما مل ي�سدر قرار باإلغائها ، اأو ينتهي التفوي�س بغري 

ذلك من الأ�سباب املحددة فـي املـادة )8( من قانون التفوي�س واحللول فـي الخت�سا�سات 

امل�سار اإليه " .

�سريبة  قانون  من  الثالث  الباب  من  الأول  الف�سل  من  اخلام�س  الفرع  اإىل  ي�ساف   -  6

الدخل امل�سار اإليه مادة برقم )53( مكررا ، ن�سها الآتي :

" املـــادة ) 53 ( مكـــررا 

اأو غريها من الأ�سخا�س العتبارية العامة  اأو موؤ�س�سة عامة  اأو هيئة  اأي وزارة  تلتزم 

اأو مــن وحــدات اجلهــاز الإداري للدولــة الأخــرى تقوم بدفع اأو تقيد فـــي احل�ســاب اأي 

مبالغ من املن�سو�س عليها فـي املـادة )52( مــن هذا القانون بخ�سم ال�سريبة من املبلغ 

الإجمايل املدفوع اأو املقيد فـي احل�ساب وتوريدها اإىل الأمانة العامة وفقا للمادة )53( 

منه " .

7 - ي�ساف اإىل الفرع الثاين من الف�سل الثاين من الباب الرابع من قانون �سريبة الدخل 

امل�سار اإليه مادة برقم )131( مكررا ، ن�سها الآتي :
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" املـــادة ) 131 ( مكـــررا 

ا�ستثنــاء من اأحكام املـادة )130( من هذا القانون تطبق اأحكام املـادة )131( منه اإذا ثبت 

لالأمانة العامة اأن الهدف الرئي�سي لأي تعامل اأجراه اخلا�سع لل�سريبة كــان جتنــب 

اخل�سوع - كليا اأو جزئيا - لل�سريبة امل�ستحقة والواجبة ال�ســداد عــن اأي �سنــة �سريبيــة 

بتاأ�سيــ�س من�ســـاأة اأو اأكثـــر لالإفـــادة مـــن الأحكـــام اخلا�ســـة املن�ســو�س عليهــا فـي الباب 

اخلام�س مكررا من هذا القانون " .

8 - ي�ساف اإىل الفرع الثاين من الف�سل الأول من الباب ال�ساد�س من قانون �سريبة الدخل 

امل�سار اإليه مادة برقم )161( مكررا ، ن�سها الآتي :

" املـــادة ) 161 ( مكـــررا

تتوىل الأمانة العامة اإجراء الربط الالزم لتنفـيذ القرار ال�سادر بالف�سل فـي العرتا�س 

وفقا لأحكام هذا الفرع " .

9 - ي�ساف اإىل الفرع الثاين مــن الف�ســل الثاين مــن الباب ال�ســاد�س مــن قانــون �سريــبة 

الدخل امل�سار اإليه مادة برقم )170( مكررا ، ن�سها الآتي :

" املـــادة ) 170 ( مكـــررا 

تتوىل الأمانة العامة اإجراء الربط الالزم لتنفـيذ القــرار ال�ســادر بالف�ســل فــي الطعــن 

وفقا لأحكام هذا الفرع " .

10 - ي�ســاف اإلــى قانـــون �سريبـــة الدخـــل امل�ســـار اإليـــه مـــواد باأرقــــام )16( مكــــررا و )16( 

، و )151(  مكررا )1( و )20( مكررا و )23( مكررا و )135( مكررا و )143( مكـــــررا 

مكررا و )151( مكررا )1( و )160( مكــــررا و )171( مكـــررا و )187( مكــــررا و )187( 

مكـــــــــــــررا )1( و )194( و )195( و )196( و )197( و )198( و )199( و )200( و )201( 

و )202( و )203( ، ن�سو�سها الآتي :

" املـــادة ) 16 ( مكـــررا

تلتزم الوزارات والهيئات واملوؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�سخا�س العتبارية العامة 

بن�سبــــة  للدولـــة  اململوكـــة  وال�سركــــات  الأخـــرى  للدولـــة  الإداري  اجلــــهاز  ووحــــدات 

تزيــــد علــى )40%( اأربعيــن باملائــة عــنــد التعاقــــد اأو التعامــــل مــــع اأي �سخــــ�س خا�ســع 

لل�سريبــــة  - بالتطبيق لأحكام هذا القانون - اأو مبا�سرة اأي اإجراء مل�سلحته مبراعاة 

ما ياأتي :
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ال�سريبية  البطاقة  من  �سوئية  �سورة  اأو  بن�سخة  لل�سريبة  اخلا�سع  يتقدم  اأن   -  1

1 ( مــــن هــــذا  اأن تكون �سارية املفعول وفقا للمادة )11( ) بند  ال�سادرة له على 

القانون .

2 - اأن ترفق بامل�ستندات اخلا�سة بالتعاقد اأو التعامل مع اخلا�سع لل�سريبة اأو مبا�سرة 

الإجراء مل�سلحته ن�سخة اأو �سورة البطاقة ال�سريبية بعد اأن تختم بخامت اجلهة 

املتعاقدة اأو املتعاملة اأو املبا�سرة لالإجراءات .

3 - اإخطار الأمانة العامة باحلالت التي مل يتقدم فـيها املتعاقد اأو املتعامل اأو طالب 

اأ�سباب  البطاقة ال�سريبية مع بيان ما يبديه من  اأو �سورة من  الإجراء بن�سخة 

تكون قد حالت دون تقدميها ، وعلــــى اأن يتم الإخطار خــــالل املوعــــد ، ومبراعاة 

القواعد التي حتددها الالئحة التنفـيذية لهذا القانون " .

" املـــادة ) 16 ( مكـــررا ) 1 (

م�سرف  من  لل�سريبة  باخلا�سع  تتعلق  معلومات  طلب  حالة  فـي  العامة  الأمانة  على 

مرخ�س - طبقا لأحكام القانون امل�سرفـي امل�سار اإليه - لغر�س تطبيق اأحكام هذا القانون 

اأن توجه الطلب اإىل البنك املركزي العماين لإحالته اإىل امل�سرف املرخ�س . وعلى امل�سرف 

املتعلقــة  باملعلومــات  حتددهــا  التــي  املــدة  خــالل  مبا�سرة  العامة  الأمانة  اإخطار  املرخ�س 

باخلا�سع لل�سريبة ، مع اإخطار عميله اخلا�سع لل�سريبة فورا بذلك .

ويكون �سدور الطلب بناء على موافقة الوزير امل�سوؤول اأو من يفو�سه ودون اإخالل باأحكام 

املادتني )28( و )29( من هذا  القانون ، اأو باأي اأحكام خا�سة تن�س عليها التفاقيات الدولية 

التي تربم وفقا للمادة )120( منه " .

" املـــادة ) 20 ( مكـــررا  

تنــوب دائــرة الق�سايــا ال�سريبيــة املن�ســو�س عليهــا فـــي املـادة )20( مـــن هـــذا القانـــون - 

دون غريها - عن الأمانة العامة فـيما يرفع منها اأو عليها من دعاوى اأو طعون �سريبية 

لدى املحاكــم - علــى اختــالف اأنواعهــا ودرجاتهــا - ولــدى اللجــنة اأو غريهــا مـن اجلهـات 

التي يخولها القانون اخت�سا�سا ق�سائيا .
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وت�سلم اإىل الدائرة امل�سار اإليها �ســور الإعالنات اخلا�ســــة ب�سحــــف الدعـــاوى والطـــــعون 

ال�سريبية ، وكذلك الأحكام وغريها من الأوراق املتعلقة بتلك الدعاوى والطعون .

ولالأمني العام اأن يتعاقد مع املحامني املقبولني اأمام املحاكم الأجنبية فـي مبا�سرة الدعاوى 

والطعون ال�سريبية التي تقام اأمامها " .    

" املـــادة ) 23 ( مكـــررا  

وال�سجـــــالت  واحل�سابــات  والبيانـــات  امل�ستنــدات  على  الطالع  فـي  احلق  العامة  لالأمانة 

املحا�سبية وقوائم الأ�سول واخل�سوم اأو غريها لغر�س ربط ال�سريبة اأو حت�سيلها .

ويتـــم الطالع فـي مقر اخلا�سع لل�سريبة الذي يبا�سر فـيه الن�ساط ، وفـي اأثناء �ساعات 

عمله ، وعلى اأن يكون اإخطاره وفقا للقواعد التي حتددها الالئحة التنفـيذية لهذا القانون ، 

ودون اإخالل باأحكام املادتني )25( و )27( من هذا القانون " .

" املـــادة ) 135 ( مكـــررا 

املقدم  الدخل  اإقرار  اأن  اإذا تبني  اإلكرتونيا  اإقرار معدل  يلتزم اخلا�سع لل�سريبة بتقدمي 

منه انطوى على خطاأ اأو اإغفال ، على اأن يكون تقدمي الإقرار املعدل خالل )30( ثالثني 

يوما من التاريخ الذي اكت�سف فـيه وقوع اخلطاأ اأو الإغفال ، وقبل انق�ساء امليعاد املحدد 

فـي املـادة )157( من هذا القانون . 

اأحكام هذا  اأ�سلي لأغرا�س تطبيق  اإقرار  امليعاد مبثابة  فـي  املقدم  املعدل  الإقرار  ويعترب 

القانون .

ول يجوز فـي حالة تقدمي اإقرار دخل معدل تطبيق اجلزاءات والعقوبات املن�سو�س عليها 

فـي الباب ال�سابع من هذا القانون اإذا ثبت لالأمانة العامة اأن اخلا�سع لل�سريبة مل يتعمد 

تقدمي بيانات غري �سحيحة " .

" املـــادة ) 143 ( مكـــررا 

فـي احلالت التي ل يتم فـيها الربــط خــالل املــدة املحــددة وفقــا للمــادة )147( مــن هــذا 

اأو اخل�سارة الواردة فـي الإقرار النهائي مبثابة  القانون يعترب الدخل اخلا�سع لل�سريبة 

ربط لأغرا�س تطبيق هذا القانون ودون اإخالل باأحكام املادتني )148( ) الفقرة الثانية ( 

و )149( ) الفقرة الثالثة ( منه ".
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" املـــادة ) 151 ( مكـــررا    

القانون  امل�ستند للمادة )143( مكررا من هذا  امل�ستحقة من واقع الربط  تكون ال�سريبة 

واجبة ال�سداد وفقا للمادة )151( ) الفقرة الأوىل ( من هذا القانون ، ودون اإخالل بحكم 

املـادة )148( ) الفقرة الثانية ( منه " .

" املـــادة ) 151 ( مكـــررا ) 1 (

تكون ال�سريبة امل�ستحقة من واقع الت�سحيح اأو التعديل اأو الربط الإ�سافـي الذي جتريه 

الأمانــة العامــة للربــط الأ�سلــي بالتطبيـق للمـادة )148( من هذا القانون واجبة ال�سداد 

فـي التاريخ املحدد وفقا للمادة )149( مكررا ) بند 7 ( منه" .

" املـــادة ) 160 ( مكـــررا   

، وتظـــل واجبــــة  ال�سريبة املعرت�س عليها  ل يرتتب على تقدمي العرتا�س وقف �سداد 

، ما مل يتقرر  الـــقانون  4( من هذا  التاريخ املحدد وفقا للمادة )146( ) بند  ال�سداد فـي 

تاأجيل �سدادها بالتطبيق للفرع الثالث من هذا الف�سل " .

" املـــادة ) 171 ( مكـــررا  

هـــذا  مــــن   )20( املـــادة  فــــي  عليها  املن�سو�س  ال�سريبية  الق�سايا  بدائرة  املحامون  يتوىل 

اأمـام املحاكــم - على اختالف  القانــون متثيــل الأمانــة العامة واحل�ســور واملرافعــة عنهــا 

اأنواعهــا ودرجاتهــا - اأو اأمــام اللجنة وغريها من اجلهات التي يخولها القانون اخت�سا�سا 

ق�سائيا " .

" املـــادة ) 187 ( مكـــررا  

ا�ستثناء من اأحكام املادتني ) 186 و 187( من هذا القانون اإذا تبني لالدعاء العام اأن ارتكاب 

اأي من اجلرائم املن�سو�س عليها فـي هذا الفــ�سل يعترب مبثابة جرمية اأ�سلية فـي تطبيق 

الدعوى  رفع  يكــون   ، اإلـــيه  امل�سار  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  قانون  اأحكام 

العمومية عــــن تلك اجلرميـــــة وفقا للمادة )4( من قانون الإجراءات اجلزائية امل�سار اإليه ، 

ول يجوز اإجراء ال�سلح  فـيها " .
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" املـــادة ) 187 ( مكررا )1(  

للوزير امل�سوؤول فر�س غرامات اإدارية على ما يرتكب من خمالفات لأحكام الالئحة التنفـيذية 

لهذا القانون اأو القرارات التنفـيذية الأخرى ، وعلى األ يزيد مقدار الغرامة على )3000( 

ثالثة اآلف ريال عماين" .

" املـــادة ) 194 (

�ســواء  املقررة  ال�سريبـيــة  املعاملــة  باأحكــام  اللتــزام   - القانون  هــذا  تطبيــق  عند   - يتعيـــن 

ملواطنــــي دول جملـــــ�س التعــــــاون لـــــــدول اخلليــــــج  العربــيــــة - مـــن الأ�سخـــــا�س الطبيعيـــيــن 

املوقعة  القت�سادية  التفاقية  مبقت�سى   ، لهم  اململوكة  لال�ستثمارات  اأو   - العتباريني  اأو 

فـي اجتماع املجل�س الأعلى لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية املنعقد خالل �سهر 

دي�سمرب من عام 2001م" .

" املـــادة ) 195 (

يلغى  - اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون - كل من :

1 - ال�ستثناء املقرر للموؤ�س�سات وال�سركات العمانية من تقدمي ما ياأتي :

اأ - الإخطار بالبيانات املتعلقة باملوؤ�س�سات وال�سركات امل�سار اإليها ، وباأي تعديالت 

تطراأ عليها وفقا للمادة )11( ) الفقرة الثالثة ( من هذا القانون .

ب - اإقرار الدخل وفقا للمادة )135( )الفقرة الثانية( من هذا القانون . 

2 - الإعفاء من تقدمي احل�سابات - املن�سو�س عليها فـي املـادة )141( من هذا القانون - 

الدخل  اإقرار  تقدمي  من  ت�ستثن  مل  التي  العمانية  وال�سركات  للموؤ�س�سات  املقرر 

وفقا للمادة )142( منه" .

" املـــادة ) 196 ( 

تلتزم كل من املوؤ�س�سات وال�سركات العمانية - امل�ستثناة فـي تاريخ العمل بهذا القانون وفقا 

للمـــادة )11( - بتقديـــم كـــل مـــن : الإخطـــار �ســـواء بالبيانـــات املتعلقــة بها ، اأو باأي تعديالت 

فـي هذه البيانات تكون قد طراأت خالل فرتة ال�ستثناء ، وعلى اأن يتم الإخطار  وفقا للنموذج 

املعد لهذا الغر�س .
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ويكون تقدمي اأي من الإخطارين املن�سو�س عليهما فـي الفقرة ال�سابقة خالل )3( ثالثة 

اأ�سهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

اإليهما  امل�سار  اأي مــن الإخطاريــن  فــــي حالة التخلف عن تقدمي  العــام -  ويجـــوز لالأمـــني 

فـي هذه املـادة فـي املوعد املحدد - فر�س غرامة وفقا للمادة )179( من هذا القانون ، ودون 

اإخالل باأحكام املادتني ) 182 و 183( منه" .

" املـــادة ) 197 (

ت�ستمر املوؤ�س�سات وال�سركات العمانية - التي �سبق اأن �سدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون 

قرارات باإعفائها من ال�سريبة اأو بتجديد اإعفائها وفقا للمادة )118( - معفاة من ال�سريبة 

اإىل نهاية املدة املحددة فـي هذه القرارات .

الإعفاء من �سريبة  اإ�سدار قرارات بتجديد   - القانون  العمل بهذا  تاريخ  ول يجوز - بعد 

الدخل للموؤ�س�سات وال�سركات العمانية امل�سار اإليها " .

" املـــادة ) 198 (

تلتزم كل من املوؤ�س�سات وال�سركات العمانية - املعفــاة مــن ال�سريبــة فـــي تاريــخ العمل بهذا 

القانون وفقا للمادة )118( منه - بتقدمي اإقرار الدخل عن ال�سنة ال�سريبية التالية مبا�سرة 

لل�سنة ال�سريبية الأخرية من مدة الإعفاء وفقا حلكم املـادة )197( من هذا القانون . 

 ويكون تقدمي اإقرار الدخل واحل�سابات املرفقة به ، و�سداد ال�سريبة امل�ستحقة من واقع هذا 

الإقرار وفقا للمواد )134(  و )135( ومن )138( اإىل )141( و )150( من هذا القانون .

ويجوز لالأمني العام - فـي حالة التخلف عن تقدمي اإقرار الدخل فـي املوعد املحدد - فر�س 

غرامـــة وفقـــا للمــــادة )179( مـــن هذا القانون ودون اإخالل باأحكام املادتني )182( و )183( 

منه " .

" املـــادة ) 199 ( 

اأن �سدرت قبل تاريخ العمل بهذا  تلتزم كل من املوؤ�س�سات وال�سركات العمانية - التي �سبق 

القانون قرارات با�ستثنائها من تقدمي اإقرار الدخل ، وا�ستمرت م�ستثناة حتى التاريخ امل�سار 

التي  ال�سريبية  لل�سنة  مبا�سرة  التالية  ال�سريبية  ال�سنة  عن  الدخل  اإقرار  بتقدمي   - اإليه 

انتهى خاللها �سريان ال�ستثناء ، وذلك دون اإخالل باأحكام املـادة )198( ) الفقرتني الثانية 

والثالثة ( من هذا القانون" .
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" املـــادة ) 200 (

تلتزم كل من املوؤ�س�سات وال�سركات العمانية - التي مل ت�ستثن من تقدمي اإقرار الدخل و�سبق 

اأن �سدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرارات باإعفائها من تقدمي احل�سابات ، وا�ستمرت 

معفاة حتى التاريخ امل�سار اإليه - بتقدمي احل�سابات مرفقة بالإقرار النهائي املعد عن ال�سنة 

ال�سريبية التالية مبا�سرة لل�سنة ال�سريبية التي انتهى خاللها الإعفاء من تقدمي احل�سابات 

ووفقا للمادة )141( ) الفقرة الثانية ( من هذا القانون .          

ويجوز لالأمني العام - فـي حالة المتناع عن تقدمي احل�سابات فـي املوعد املحدد لتقدمي 

الإقرار النهائي طبقا للفقرة ال�سابقة - فر�س غرامة وفقا للمادة )181( ) بند 1 ( من هذا 

القانون ودون اإخالل باأحكام املادتني ) 182 و 183 ( منه" .

" املـــادة ) 201 (

للوزير امل�سوؤول - بناء على اقرتاح الأمني العام - اأن يقرر ما ياأتي :

1 - التاريخ املحدد لتطبيق نظام البطاقة ال�سريبية املن�سو�س عليها فـي املـادة )11( 

) بند 1 ( من هذا القانون .

على  بناء  ال�سريبية  الإقامة  ل�سهادات  العامة  الأمانة  لإ�سدار  املنظمة  القواعد   -  2

اتفاقيات  فـي  املحددة  الإقامة  واأحكام  �سروط  فـيه  تتوافر  الذي  ال�سخ�س  طلب 

جتنب الزدواج ال�سريبي النافذة بني عمان وغريها من الدول بالتطبيق لأحكام 

املـادة )120( من هذا القانون ، اأو غريها من اأحكام القوانني واللوائح املعمول بها " .

" املـــادة ) 202 (

ت�سدر الأمانة العامة للموؤ�س�سات وال�سركات العمانية واملن�ساآت امل�ستقرة اخلا�سعة لل�سريبة ، 

والتي تبا�سر الن�ساط فـي التاريخ املحدد فـي املـادة )201( من هذا القانون البطاقة ال�سريبية 

اإذا كــــان قـــد �سبق لها تقدمي الإخطار بالبيانات املتعلقة بها فـي امليعاد املحدد فـي املـادة )11( 

) الفقرة الثانية ( من هذا القانون " .
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" املـــادة ) 203 (

تلتزم املوؤ�س�سات وال�سركات العمانية واملن�ساآت امل�ستقرة التي تبا�سر الن�ساط فـي التاريخ املحدد 

املتعلقـــة  بالبيانــات  لهـــا تقديــم الإخطـــار  ، ولــم ي�سبــق  القانــون  املادة )201( مــن هــذا  فـي 

تكــون  اأن  ودون  القانون  ( من هذا  الثانية  الفقرة   ( املادة )11(  فـي  املحدد  امليعـاد  فــي  بهــا 

ا�ستخــراج  طــلب  بتقديـم  املـادة  تلـك  مـن  الثالثـة  للفقـرة  بالتطبيـق  تقدميـه  مـن  م�ستثنــــاة 

البطاقة ال�سريبية على النموذج املعد لهذا الغر�س خالل املدة التي ي�سدر بتحديدها قرار 

من الوزير امل�سوؤول .

بالبيانات  الإخطار  التي مل يقدم خاللها  الفرتة  ال�سريبية عن  امل�ستحقات  ت�سوية  وتكون 

وفقا لقواعد مي�سرة ي�سدر بتحديدها قرار من الوزير امل�سوؤول بعد موافقة جمل�س الوزراء .

، و�سداد  املـادة  امليعاد املحدد وفقا للفقرة الأوىل من هذه  ويرتتب على تقدمي الطلب فـي 

امل�ستحقات ال�سريبية التي متت ت�سويتها وفقا للقواعد املن�سو�س عليها فـي الفقرة ال�سابقة 

من هذه املـادة الإعفاء من اأي جزاءات اإدارية اأو عقوبات طبقا للباب ال�سابع من هذا القانون .

وفـي حالة التخلف عن تقدمي الطلب فـي امليعاد املحدد وفقا للفقرة الأوىل من هذه املـادة 

توقع العقوبة املن�سو�س عليها فـي املـادة )184( ) الفقرة الأوىل ( من هذا القانون " .

املــادة الرابعــــة 

ي�ساف اإىل الباب الثالث من قانون �سريبة الدخل امل�سار اإليه ف�سل ثان مكررا ، ن�سه الآتي :

" الف�ســل الثانــي مكـــررا

الأحكـام اخلا�سـة بتحديـد الدخـل

 اخلا�سع لل�سريبة لالأطراف فـي املعامالت املالية الإ�سالمية

الفــرع الأول

قواعــد اأ�سا�سيــة

املـــادة ) 76 ( مكـــررا 

اتفـــــاق   - القانــــون  هــــذا  اأحكـــــام  تطبيـــــق  فــــي   - الإ�سالميـــــة  املاليــــة  باملعاملـــــة  يق�ســــــد 

مرخـــ�س  �سخــ�س  املعاملة  اأطراف  من  ويكون   ، ماليـــة  حقوقـــا  حملـــه  يكـــون  تعامـــل  اأو 

للقوانــني  بالتطبيـــق   - اأو غريهــا  امل�سرفـيـــة   - الإ�سالميــــة  املالية  الأعمال  لـــه مبزاولــــة 

املعمــــول بهـــا فــــــي الدولـــــة ال�ســـــادر منهـــــا الرتخيــــــــ�س ، وب�ســــــرط اأن يتقـــــيــد التفـــــاق 

 اأو التعامل - من حيث �سروطه واآثاره وعنا�سره الأخرى - باأحكـــام ال�سريعـــة الإ�سالميـــة ، 

ول ينطوي - �سراحة اأو �سمنا - على اإجراء معاملة مالية اأخرى .
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املـــادة ) 76 ( مكـــررا ) 1 (

لل�سريبة  الدخل اخلا�سع  الف�سل على حتديد  فـي هذا  عليها  املن�سو�س  الأحكام  ت�سري 

لالأطـــراف فــــي املعاملـــة املاليـــة الإ�سالميــة ، وذلـــك دون اإخـــالل باأحكـــام املــــواد مــــن )11( 

اإىل )15( ومن )21( اإىل )29( ومن )125( اإىل )187( مكررا )1( من هذا القانون ، وغريها 

من الأحكام التي يقررها هذا القانون .

 املـــادة ) 76 ( مكـــررا ) 2 (

ل يعتد - فـي تطبيق اأحكام هذا القانون - بالت�سرفات والأعمال الآتية اإذا ثبت اأن الغر�س 

الوحيــد مــن اإبــرام الت�ســرف اأو القيــام بالعمـــل هـــو التقيـــد باأحكــام ال�سريعــة الإ�سالميــة 

دون اإجراء اأي معاملة مالية اأخرى :

1 - تاأ�سيـــ�س �سركـــة ت�سامـــن اأو حما�سة اأو اإبرام اتفاق م�ساركة وفقا لالأ�س�س الواردة 

فـي املـادة )4( من هذا القانون .

2 - الت�سرف فـي الأ�سل الراأ�س مايل اأو غريه بالبيع اأو املقاي�سة اأو التنازل اأو غريها 

مــــن اأنـــواع الت�سرفـــات املن�ســـو�س عليهـــا فــــي املـــادة )1( ) بند 17 ( اأو املـادة )77( 

) بند 4 ( من هذا القانون .

3 - تاأجري الأموال الثابتة اأو املنقولة اأو تقرير حق النتفاع بها .

الفــرع الثانـــي

قواعـد خا�سـة ببعـ�س اأنـواع الدخـل وامل�سروفـات

املـــادة ) 76 ( مكـــررا ) 3 (

ل يعتد - فـي تطبيق حكم املادة )35( من هذا القانون - بالدخل النا�سئ كمقابل للتاأجري 

اأو لالنتفاع فـي احلالة املن�سو�س عليها فـي املادة )76( مكـررا )2( ) بند 3 ( منه .

املـــادة ) 76 ( مكـــررا ) 4 (

يراعى - عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة وفقا لأحكام هذا الف�سل - ما ياأتي :

1 - اأن تعامل كدخل بالتطبيق للمادة )35( ) بند 6 ( مــن هــذا القانــون اأي مبالــغ قــد 

يح�سل عليها ال�سخ�س عو�سا عن الفوائد .

2 - اأن تعامل كم�سروفات اأي مبالغ قد ينفقها ال�سخ�س عو�سا عن الفوائد ، وذلك 

هــذا  مــن  للمــادة )59(  بالتطبيــق  امل�ســوؤول  الوزيــر  ي�سدرها  التي  للقواعد  وفقا 

القانون .
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املـــادة ) 76 ( مكـــررا ) 5 (

خ�سم   - الف�سل  هذا  لأحكام  بالتطبيق  لل�سريبة  اخلا�سع  الدخل  حتديد  عند   - يتعني 

التربعات التي يلتزم ال�سخ�س باأدائها - وفقا للقوانني املعمول بها واللوائح املنفذة لها - 

مقابل ما ح�سل عليه من مبالغ اإ�سافـية نظري تاأخري املتعامل معه فـي �سداد امل�ستحقات ، 

ب�سرط اأن يتم التربع اإىل اأي من اجلهات التي حتدد وفقا للمادة )55( ) بند 10 ( من هذا 

القانون ، ودون التقيد باحلد الأق�سى للخ�سم الذي ن�ست عليه تلك املـادة .

املـــادة ) 76 ( مكـــررا ) 6 (

الأعمال  مبزاولة  له  املرخ�س  امل�سرف  يكونها  التي  الئتمان  خ�سائر  خم�س�سات  تعامل 

امل�سرفـية الإ�سالمية - عند حتديد دخله اخلا�سع لل�سريبة بالتطبيق لأحكام هذا الف�سل - 

وفقا للمعاملة املقررة ملخ�س�سات خ�سائر القرو�س مبقت�سى املـادة )66( من هذا القانون .

الفـــرع الثالـــث

قواعـــد خا�ســـة بعـــبء الإثبـــات

املـــادة ) 76 ( مكـــررا ) 7 (

فـي تطبيق اأحكام هذا الف�سل يقع على ال�سخــ�س اخلا�ســع لل�سريبــة الــذي اأبــرم التفــاق 

اأو اأجــرى املعاملــة املاليــة الإ�سالميــة عــبء اإثبــات امل�سائــل الآتي بيانها - �سواء عند تقدمي 

اإقرار الدخل ، اأو عند نظــر العتـرا�س اأو الطعن اأو الدعــوى ال�سريبيــة بالتطبيــق لأحكــام 

الباب ال�ساد�س من هذا القانون - :

1 - اأن التفاق الذي اأبرمه اأو التعامل الذي اأجراه - وفقا لأحكام املـادة )76( مكررا 

من هذا القانون - يتقيد باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية .

2 - اأن التفاق الذي اأبرمه اأو التعامل الذي اأجراه - على النحو امل�سار اإليه فـي البند 

)1( من هذه املـادة - ل ينطوي - �سراحة اأو �سمنا - على القيام باأي معاملة مالية 

اأخرى .

3 - اأن الرتخي�س مبزاولة الأعمال املالية الإ�سالمية - وفقا لأحكام املادة )76( مكررا 

من هذا القانون - �سدر بالتطبيق لأحكام القوانني املعمول بها فـي الدولة ال�سادر 

منها الرتخي�س .

4 - اأن الغـر�س الـوحيــد مــن تاأ�سيــــ�س ال�سركــــة اأو اإبـــرام اتفـــاق امل�ساركـــة اأو الت�ســـرف 

فــــي الأ�ســــل اأو غيـــــره اأو تاأجيـــــر املــــال اأو تقريــــر حـــق النتفـــاع بـــه - وفقـــا لأحكـــام 
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املادة )76( مكـررا )2( من هذا القانون - هو التقيد باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية 

دون القيام باأي معاملة مالية اأخرى .

5 - اأن املبالغ التي يطلب معاملتها كدخل اأو م�سروفات بالتطبيق لأحكام املـادة )76( 

مكـررا )4( من هذا القانون مت احل�سول عليها اأو اإنفاقها عو�سا عن الفوائد" .

املــادة اخلام�ســـة 

ي�ستبدل بن�سي املادتني )148( و )149( من قانون �سريبة الدخل امل�ســار اإليه ، ف�ســل ثــان 

مكررا ي�ساف اإىل الباب اخلام�س ، ن�سه الآتي :

" الف�ســل الثانــي مكــررا

ت�سحيــح ربــط ال�سريبــة اأو تعديلــه

املـــادة ) 148 (

تتوىل الأمانة العامة ت�سحيح اأو تعديل ربط ال�سريبة ، اأو اإجراء ربط اإ�سافـي اإذا انطوى 

الربط الأ�سلي على خطاأ اأو اإغفال اأو ات�سح عدم كفايته ، ودون اإخالل باأي قرار اأو حكم 

ق�سائي نهائي �سادر بالف�سل فـي منازعة �سريبية عن ال�سنة ال�سريبية التي مت ت�سحيح 

اأو تعديل ربطها الأ�سلي اأو اإجراء ربط اإ�سافـي عليه . 

ويطبق حكم الفقرة ال�سابقة على الربط امل�ستند اإىل املـادة )143( مكررا من هذا القانون . 

املـــادة ) 149 (

ل يجوز ت�سحيح الربط اأو تعديله اأو اإجراء ربط اإ�سافـي بالتطــبيق حلـــكم املـــادة )148( 

) الفقرة الأوىل ( من هذا القانون بعد انق�ساء )3( ثالث �سنوات من تاريخ اإجراء الربط 

الأ�سلي .

ومتتد املدة املحددة فـي الفقرة ال�سابقة اإىل )5( خم�س �سنوات فـي حالت الغ�س ، وا�ستخدام 

الو�سائل الحتيالية .

اأو الربط الإ�سافـي فـي حالت الربط  اأو التعامل  ويكون امليعاد املحدد لإجراء الت�سحيح 

الأ�سلي امل�ستند اإىل املـادة )143( مكررا من هذا القانون )5( خم�س �سنوات ، تبداأ من تاريخ 

تقدمي الإقرار النهائي .
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املـــادة ) 149 ( مكــررا 

يجـــب اأن يتـــم ت�سحيـــح اأو تعديـــل الربـــط اأو اإجـــراء الربط الإ�سافـي - وفقا لأحكام هذا 

الف�سل  - باإخطار كتابي يت�سمن ما ياأتي : 

1 - ال�سنة ال�سريبية املعد عنها الربط الأ�سلي ، وتاريخ اإجرائه .

2 - تاريخ التعديل اأو الت�سحيح للربط الأ�سلي ، اأو اإجراء الربط الإ�سافـي . 

3 - ال�سنة اأو ال�سنوات ال�سريبية حمل تعديل الربط الأ�سلي اأو ت�سحيحه ، اأو اإجراء 

الربط الإ�سافـي .

4 - ال�سند القانوين للت�سحيح اأو التعديل ، اأو اإجراء الربط الإ�سافـي .

5 - عنا�سر الت�سحيح اأو التعديل للربط الأ�سلي ، اأو عنا�سر الربط الإ�سافـي . 

6 - حتديـــد مبلـــغ الدخـــل اخلا�ســـع لل�سريبـــة اأو اخل�ســارة بعد الت�سحيح اأو التعديل 

اأو اإجراء الربط الإ�سافـي .

اأو الربط الإ�سافـي ، والتاريخ  7 - قيمة ال�سريبة امل�ستحقة من واقع الربط املعدل 

الواجب فـيه �سدادها .

8 - اأي بيانات اأخرى حتددها الأمانة العامة " .

املــادة ال�ساد�ســـة

ي�ساف اإىل قانون �سريبة الدخل امل�سار اإليه بـاب خامـ�س مكـررا ، ن�سـه الآتـي :

" البـاب اخلامـ�س مكـررا

الأحكـام اخلا�سـة بال�سريبـة علـى املن�سـاآت 

الف�سل الأول

قواعـــد اأ�سا�سيـة

املـــادة ) 159 ( مكـــررا  

فـيها  يتوافر  التي  املن�ساآت  على  الباب  هذا  فـي  عليها  املن�سو�س  اخلا�سة  الأحكام  ت�سري 

ال�سروط الآتية :  
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1 - اأن تقت�سر على ممار�سة الن�ساط التجاري اأو ال�سناعي اأو احلرفـي اأو اخلدمي ،  

وعلى اأن ي�ستبعد ما ياأتي : 

 اأ - اأعمال النقل البحري واجلوي .

ب - اأعمال امل�سارف والتاأمني واملوؤ�س�سات املالية .

 ج - ا�ستخراج موارد الرثوة الطبيعية .

 د - امتيازات املرافق العامة .

هـ - الأن�سطة الأخرى التي ي�سدر با�ستبعادها قرار من الوزير امل�ســوؤول بعـــد 

موافقة جمل�س الوزراء .

 2 - األ يزيد راأ�س مالها املقيد فـي ال�سجل التجاري - فـي بداية ال�سنــــة ال�سريبيـــة - 

على )50000( خم�سني األف ريال عماين .

 3 - األ يزيـــــد الدخـــــل الإجمالــــي الـــذي حتققـــــه فــــي - نهايـــــة ال�ســـنـــة ال�سريبيــــة - 

على )100000( مائة األف ريال عماين .

 4 - األ يزيد متو�سط عدد العاملني فـيها - خالل ال�سنة ال�سريبية - على )15( خم�سة 

ع�سر عامال ، وعلى اأن يعتد عند ح�ساب املتو�سط بجميع العاملني اأيا كانت طبيعة 

اأو نوع اأو مكان اأو مدة العمل امل�سند اإليهم ، واأيا كانت طريقة حتديد الأجر .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 1 (

اأو غريهـــا تطلبهـــا  وثائق  اأو  اأو م�ستندات  اأو معلومات  بيانات  اأي  تقدم  باأن  املن�ساأة  تلتزم 

الأمانة العامة فـي املوعد الذي حتدده لغر�س التثبت من توافر ال�سروط املحددة فـي املـادة 

)159( مكررا من هذا القانون .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 2 (

تلتزم املن�ساأة فور حتقق اأي واقعة يرتتب عليها تخلف اأي من ال�سروط املحددة فـي املـادة 

)159( مكررا من هذا القانون باإخطار الأمانة العامة بذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوما 

على الأكرث من تاريخ حتقق الواقعة مع تقدمي امل�ستندات الر�سمية املثبتة لذلك .
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املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 3  (

الأحكام  وتطبق  املن�ساأة  على  الباب  هذا  فـي  عليها  املن�سو�س  اخلا�سة  الأحكام  ت�سري  ل 

الأخرى املن�سو�س عليها فـي هذا القانون فـي حالة امتناع املن�ساأة عن اإجابة طلب الأمانة 

العامة فـي امليعاد املحدد وفقا للمادة )159( مكررا )1( من هذا القانون ، اأو حتقق اأي واقعة 

يرتتب عليها تخلف اأي من ال�سروط املن�سو�س عليها فـي املـادة )159( مكررا منه خالل 

اأي فرتة حما�سبية .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 4 (

يكون �سريان الأحكام الأخرى املن�سو�س عليهــا فـــي هــذا القانــون بالتطبيــق حلكــم املــادة 

)159( مكررا )3( منه اعتبارا من ال�سنة ال�سريبية التالية لل�سنة التي امتنعت فـيها املن�ساأة 

عن اإجابة طلب الأمانة العامة فـي امليعــاد املحدد ، اأو التي حتققت خاللهــا الواقعــة التــي 

ترتب عليها انتفاء اأي من ال�سروط املحددة فـي املـادة )159( مكررا منه .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 5 (

ا�ستثناء من اأحكام املادة )159( مكررا من هذا القانون ت�ستمر املن�ساأة خا�سعة لأحكام هذا 

الباب فـي الأحوال الآتية :

مكــــررا املــــادة )159(  اآخـــر ممـــا يخ�ســـع حلكـــم  ن�ســـاط  اأي  اإلــى  الن�ساط  تغيري   -  1 

 ) بند 1 ( من هذا القانون .

2 - زيادة راأ�س املـال اأو الدخل الإجمايل اأو متو�سط عدد العاملني عن املحدد فـي املـادة 

)159( مكررا ) البنود 2 و 3 و 4 ( من هذا القانون ، على األ جتاوز الزيادة الن�سبة 

املئوية اأو العدد الذي ي�سدر بتحديده قرار من الوزير امل�سوؤول .

3 - مبا�سرة ن�ساط اإ�سافـي ب�سرط األ يزيد راأ�س املـال اأو الدخل الإجمايل اأو متو�سط 

عدد العاملني عن املحدد فـي البند )2( من هذه املـادة .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 6 (

للوزير امل�سوؤول - بعد موافقة جمل�س الوزراء - تعديل الأن�سطة اأو قيمة راأ�س املـال اأو الدخل 

الإجمايل اأو عدد العاملني املن�سو�س عليها فـي املـادة )159( مكررا من هذا القانون .
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املـــادة ) 159 ( مكــررا ) 7 (

ل يجــوز اأن يرتتــب علــى تطبيــق هــذا البــاب الإخــالل باأحكــام املــواد مــن )21( اإىل )25( 

ومن )27( اإىل )34( ومن )124( اإىل )133( و )189( من هذا القانون . 

الف�ســـل الثانـــي

التزامـــات املن�ســـاأة 

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 8 (

ل يرتتب على تطبيق الأحكام اخلا�سة املن�سو�س عليها فـي هذا الباب الإخالل بالتزامات 

املن�ســــاأة املفرو�ســـة مبقتـــ�سى املــواد )6( ) البنود 1 ، 2/اأ ، 2/د ، 2/هـ ( و )7( و )8( و )9( 

و)53( و )137( من هذا القانون .  

اإ�سدار  تنظم  خا�سة  قواعد  اإعداد   - العام  الأمني  اقرتاح  على  بناء   - امل�سوؤول  وللوزيـــر 

البطاقة ال�سريبية للمن�ساأة مبا يتفق مع طبيعتها وبال�ستثناء من حكم املـادة )11( ) بند 1 ( 

من هذا القانون . 

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 9 (

مــع عــدم الإخــالل باأحكــام املـواد ) 27 و 28 و 29 و 30( مــــن قانــــون التجـــارة امل�ســـار اإليـــه 

تلتـزم املن�ساأة بالحتفاظ مبا ياأتي : 

1 - ال�سجالت والدفاتر التي تكون لزمة لتحديد دخلها اخلا�سع لل�سريبة وامل�ستندات 

املثبتة ملـا جاء فـي هذه ال�سجالت والدفاتر . 

وي�سدر بتحديد ال�سجالت والدفاتر امل�سار اإليها قرار من الأمني العام .  

2 - ال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات الالزمة لتحديد ال�سريبة املفرو�سة على اأنواع 

الدخل املن�سو�س عليها فـي املـادة )52( من هذا القانون .

ويكون الحتفاظ بال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات امل�سار اإليها فـي البندين ) 1 ، 2 (   

مــن هــــذه املـادة ملـــدة )10( ع�ســـر �سنــوات علــى الأقـل مـن نهايـة الفتـرة املحا�سبية 

التي يخ�سع فـيها الدخل لل�سريبة .
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املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 10 (

تعـــد املن�ســـاأة قائمـــة الدخــل املرافقــة لالإقــرار النهائي - املن�سو�س عليها فـي املـادة )159( 

مكررا )19( من هذا القانون - با�ستخدام الأ�سا�س النقدي ما مل توافق لها الأمانة العامة 

على اتباع اأ�سا�س اآخر ، ودون اإخالل باأحكام املادتني ) 13 و 46 ( منه .

الف�ســـل الثالـــث

خ�ســـوع املن�ســـاأة لل�سريبـــة

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 11 (

تفر�س ال�سريبة عن اأي �سنة �سريبية على الدخل اخلا�سع لل�سريبة الذي يتحقق للمن�ساأة 

خالل تلك ال�سنة ، ويحدد معدل ال�سريبة وفقا لأحكام هذا الباب .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 12 (

 يراعى عند حتديد الدخل الإجمايل للمن�ساأة املبــادئ العامــة الــواردة فـــي املــواد مــن )35( 

اإىل )38( ومن )42( اإىل )45( ومن )47( اإىل )51( و )115( من هذا القانون .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 13 (

حتدد الالئحة التنفـيذية لهذا القانون كافة القواعد الواجبة التباع لتحديد امل�سروفات 

والتكاليـــف التـــي تخ�ســـم مـــن الدخـــل الإجمالــي للمن�ساأة مبراعاة املبادئ العامة الواردة 

فـي املـواد من )54( اإىل )60( و )61( ) البندان 1 ، 2 ( و )62( و )63( و )64( ) البندان 2 ، 3 ( 

من هذا القانون .

وعلى اأن يكون للمن�ساأة - فـي جميع الأحوال - خ�سم امل�سروفات والتكاليف التي اأنفقتها 

فعال لغر�س حتقيق الدخل الإجمايل اإذا كانت مقيدة فـي ال�سجالت والدفاتر املن�سو�س 

عليها فـي املـادة )159( مكررا )9( من هذا القانون ، وموؤيدة بامل�ستندات املثبتة لها . 

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 14 (

الدخل اخلا�سع لل�سريبة - وفقا للقواعد  يكون خ�سم وترحيل اخل�سارة - عند حتديد 

املـواد  الواردة فـي  العامة  املبادئ  القانون مبراعاة  التنفـيذية لهذا  التي حتددها الالئحة 

)68( و )69( ومن )71( اإىل )74( من هذا القانون .
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املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 15 (

يكون ح�ساب ال�سريبة املن�سو�س عليها فـي هذا الباب بتطبيق معدل )3%( ثالثة باملائة 

اأحكام هذه  ، ويعفى من  اأي �سنة �سريبية  من الدخل اخلا�سع لل�سريبة لأي من�ساأة عن 

املـادة املن�سـاآت التـي يتفـرغ لإدارتهـا مالكهـا اأو اأحـد �سركائهـا تفرغـا تامـا ، وكذلـك املن�ســاآت 

التي توظف �سخ�سني عمانيني على الأقل .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 16 (

يكون الإعفاء من ال�سريبة للدخل الذي حتققه املن�ساأة من مبا�سرة ن�ساطها فـي امل�سروع 

ال�سناعي ) املن�ساأة ال�سناعيــة ( وفقـــا لقانــون )نظــــام( التنظيــــم ال�سناعــــي املوحـــد لــدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�سار اإليه بالتطبيق للمادة )118( من هذا القانون .

الف�ســــل الرابـــع

ربط ال�سريبة على املن�ساأة وحت�سيلها

الفــــرع الأول

الإقـــــرار النهائــــــي

املـــادة ) 159 ( مكررا ) 17 (

ل تلتــزم املن�ســاأة بتقديــم الإقــرار املبدئـي للدخـل ، ويكـون تقديـم الإقـرار النهائـي للدخـل 

عن اأي �سنة �سريبية اإلكرتونيا وفقا للنموذج الذي تعده الأمانة العامة لهذا الغر�س .

ويت�سمــن الإقـــرار النهائــي - ب�سفـــة اأ�سا�سيـــة - مقـــدار الدخـــل الإجمـــايل خــالل ال�سنة 

ال�سريبية املقدم عنها الإقرار ومقدار امل�سروفات والتكاليف التي تخ�سم منه خالل تلك 

ال�سنة ، مع حتديد مقدار الدخل اخلا�سع لل�سريبة خاللها ، ومبلغ ال�سريبة امل�ستحقة .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 18 (

يقدم الإقرار النهائي املن�سو�س عليه فـي املـادة )159( مكررا )17( من هذا القانون عن اأي 

�سنة �سريبية قبل انق�ساء )3( ثالثة اأ�سهر تبداأ من تاريخ انتهاء هذه ال�سنة .

ويكون التوقيع على الإقرار النهائي وفقا للمادة )134( ) الفقرة  الرابعة ( من هذا القانون .
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املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 19 ( 

يجب اأن يرفق بالإقرار النهائي - املقدم وفقا لأحكام هذا الف�سل - قائمة دخل وفقا للنموذج 

الذي تعده الأمانة العامة لهذا الغر�س . 

وتعد قائمة الدخل من واقع ال�سجالت والدفاتر التي تلتزم املن�ساأة بالحتــــفاظ بهــــا وفقا 

للمادة )159( مكررا )9( من هذا القانون .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 20 (

يكون فح�س الأمانة العامة لالإقرارات النهائية املقدمة من املن�ساآت وقوائم الدخل املرفقة 

بها وفقا للمادة )142( من هذا القانون .

الفــرع الثانــي

ربط ال�سريبة على املن�ساأة 

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 21 (

يتبع عند ربط ال�سريبة على املن�ساأة اأحكام املـواد )135( مكررا و )143( ) الفقـــرة الأولـــى ( 

و )143( مكــررا و )147( ) الفقــرة الثانيــة ( و )148( ) الفقـــرة الثانيـــة ( و )149( ) الفقــرة 

الثالثة ( و )149( مكررا من هذا القانون .

الفــــرع الثالــــث

حت�سيل ال�سريبة امل�ستحقة على املن�ساأة وا�سرتدادها

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 22 ( 

تكـــون ال�سريبــة امل�ستحقــة مــن واقــع الإقرار النهائي واجبة ال�سداد من املن�ساأة فـي امليعاد 

املحـــدد لتقديـــم الإقــرار ، وذلـك دون اإخــــالل باأحكــــام املـــواد )1( ) بنــد 13 ( و )151( مكــررا 

و )151( مكررا )1(  و )152( ) الفقرة الأوىل ( ومن ) 153 اإىل 158( من هذا القانون .

الف�ســــل اخلامـــ�س

اأحكـــــام متنوعــــــة

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 23 (

الإجراءات  وباتباع  املن�ساأة وفقا لالأحكام  التي مت ربطها على  ال�سريبة  فـي  املنازعة  تكون   

املن�سو�س عليها فـي الباب ال�ساد�س من هذا القانون .
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املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 24 (

لالأميــن العــام توقيـــع اجلــزاءات الإداريــة فــي احلــالت املن�ســـو�س عليهــا فــي املــواد )179( 

و )180( و )181( مـــن هـــذا القانــــون ودون اإخـــالل باأحكـــام املـــــواد )1( )بنـــد 13( و )182( 

و )183( منـه . 

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 25 (

تطبــق بالن�سبــة للمن�ســاآت العقوبـــات املقـــررة فـــي املادتـــني )184 و 185( مـــن هـــذا القانـــــون 

 فـي احلالت املن�سو�س عليها فـيهما ، ودون اإخالل باأحكام املواد )186( و)187( و)187( مكررا  

و)187( مكررا )1( منه " . 

املــادة ال�سابعــــة  

يلغى كل ما يخالف هذا القانون ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثامنــــة 

  يعمل بهذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�سره فـي اجلريدة الر�سمية ، فـيما عدا :

1 - املادتني ) 12 و 35 ( ) بند 7 ( ، واأحكام كل من الف�سل الثانــي مكـــررا مـــن البـــاب 

الثالث ، والباب اخلام�س مكـررا ، فـيعمل بها من اأول يناير التايل لتاريخ ن�سر هذا 

القانون ، وتطبق على ال�سنوات ال�سريبية التي تبداأ من هذا التاريخ .

2 - املـــواد )15( مكــررا  و )16( مكـررا و )181( ) بنــد 1 مكــررا ( تطبـق مـن التاريـخ  

املحدد وفقا للمادة )201( ) بند 1 ( .

3 - املـواد )55( ) بند 10 ( و)112( و )159( مكـررا )15( فـيعمل بها من ال�سنة ال�سريبية 

التي تبداأ فـي اأول يناير 2017م ، اأو ال�سنة ال�سريبية التي تبداأ خالل تلك ال�سنة ، 

وال�سنوات ال�سريبية التالية لها .
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مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة
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ديـوان البـالط ال�سلطانــي

املرا�ســم ال�سلطانيــة

اأمــر منــح و�ســام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنـــح و�صـــام اآل �صعيـــد حل�صــــرة �صاحــــب ال�صمـــو ال�صيــــخ �صبــــاح الأحمــــد اجلابــــر ال�صبــــاح 

" اأميـــر دولــــة الكويـــت " وذلك مبنا�صبـة زيـارة �صمـوه لل�صلطنـة .

وقـد �صــدر اأمر املنـح بتاريخ 23 من جمادى الأوىل 1438هـ ، املوافــــــق 20 مـن فرباير 2017م .
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وزارة النقــل واالت�صـــاالت

قـــرار وزاري

 رقـــم 2017/42

باإ�صـدار الئحــة وثيقــة هويــة البحـــار

ا�ستنادا اإىل القانون البحري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/35 ،

واإىل الئحة اجلواز البحري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2011/125 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,

تقــــرر

املـــادة االأولـــــى

يعمل فـي �ساأن وثيقة هوية البحار باأحكام الالئحة املرفقة .

املـــادة الثانيــــة

يلغى القرار الوزاري رقم 125 / 2011 امل�سار اإليه , كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة 

اأو يتعــار�ض مع اأحكامهــا , مع ا�ستمرار العمل باجلـــوازات البحريـــة اإلـــى حني انتهـــاء مـــدة 

�سريانها . 

املـــادة الثالثــــة 

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

�صدر فـي : 24 من جمادى االأوىل 1438هـ

املوافــــق : 21 من فربايــــــــــــــــــر 2017م

د . اأحمد بن حممد بن �صامل الفطي�صي

وزيــــــــــــر النقـــــــــــــــــــــــــــل واالت�ســـــــــــــــــــــــاالت
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الئحـــة وثيقـــة هويـــة البحـــار

الف�صـــل االأول

التعريفــــات

املــادة ) 1 (

فـي تطبيـق اأحكام هــذه الالئحة يكـــون للكلمـات والعبارات الـــواردة بها املعنـــى املبـــني قرين 

كل منها ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر :

الـــــوزارة : 

وزارة النقل واالت�ساالت . 

الوكيــــــل : 

وكيل الوزارة للموانئ وال�سوؤون البحرية . 

ال�صلطــة البحريــــة : 

املديرية العامة لل�سوؤون البحرية .

وثيقة هوية البحار : 

املهنية  ال�سروط  فـيهم  توافرت  الذين  للبحارة  البحرية  ال�سلطة  متنحها  ر�سمية  وثيقة 

الدخول  حاملها  الوثيقة  هذه  وتخول   ، ال�سفن  منت  على  التدريب  اأو  للعمل  وال�سحية 

بيانات اخلدمة  فـيها  وتدون  ال�سفـينة  فـيها  تر�سو  التي  الدول  واإىل موانئ  واخلروج من 

البحرية للبحار . 

البحــــــار : 

كل �سخ�ص يرتبط بعقد عمل بحري ، ويعمل فـي �سفـينة ، اأو من اأجل فرتة تدريب للخدمة 

البحرية ، ويعترب الربان من البحارة مبوجب عقد العمل املربم بينه وبني جمهز ال�سفـينة .

الف�صــل الثانــي

االأحكـــام العامــة

املــادة ) 2 (

اليجوز الأي بحار اأن يقوم باأي عمل فـي ال�سفن العمانية اإال بعد احل�سول على وثيقة هوية 

البحار .
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املــادة ) 3 (

 ي�سرتط فـيمن يتقدم للح�سول على وثيقة هوية البحار ما ياأتي : 

اأال يقل عمره عن )18( ثماين ع�سرة �سنة .   1

اأن يكون الئقـا طبيــا مبوجب �سهــادة فحـ�ض طبــي من املوؤ�س�ســـة الطبيــة املعتمــدة    2

لدى الوزارة .

اأن يكون املتقدم حا�سال على ال�سهادات واملوؤهالت الالزمة , وال�سادرة اأو املعتمدة    3

من ال�سلطة البحرية .

املــادة ) 4 (

 يقدم طلب احل�سول على وثيقة هوية البحار اإىل ال�سلطة البحرية وفقا للنموذج املعد 

لهذا الغر�ض مرفقا به امل�ستندات االآتية : 

�سورتني �سخ�سيتني حديثتني بخلفـية زرقاء بالزي البحري اأو قمي�ض مع ربطة    1

العنق )مقا�ض 3٫5 × 4 �سم( .

 جواز ال�سفر و�سورة منه .   2

البطاقة ال�سخ�سية و�سورة منها اأو بطاقة مقيم و�سورة منها .   3

ن�سخ من ال�سهادات واملوؤهالت العلمية الالزمة , وال�سادرة اأو املعتمدة من ال�سلطة    4

البحرية .

املــادة ) 5 (

يقدم طلب جتديد وثيقة هوية البحار وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض مرفقا به امل�ستندات 

املن�سو�ض عليها فـي املــادة )4( من هذه الالئحة مع ن�سخة من وثيقة هوية البحار املراد 

جتديدها .

املــادة ) 6 (

يقدم طلب احل�سول على بدل تالف اأو فاقد لوثيقة هوية البحار وفقا للنموذج املعد لهذا 

الغر�ض مرفقا به امل�ستندات االآتية :
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ن�سخــــة مـــن بالغ فقدان لوثيقة هوية البحار املقدم اإىل �سرطة عمان ال�سلطانية    1

اأو اإىل اجلهة املخت�سة اإذا كان الفقد خارج ال�سلطنة .

 �سورتني �سخ�سيتني حديثتني بخلفـية زرقاء بالزي البحري اأو قمي�ض مع ربطة    2

العنق )مقا�ض 3٫5 × 4 �سم( .

املــادة ) 7 (

تكون مدة �سريان وثيقة هوية البحار )5( خم�ض �سنوات من تاريخ االإ�سدار .

املــادة ) 8 (

تكون وثيقة هوية البحار ملكا حلكومة ال�سلطنة وميكن �سحبها اأو اإلغاوؤها من قبل ال�سلطة 

البحرية متى اقت�ست ال�سرورة ذلك , ويجب اإعادتها لها عند العثور عليها من قبل غري 

املرخ�ض لهم بحملها .

املــادة ) 9 (

تعتمد وثيقة هوية البحار من قبل الوكيل .

املــادة ) 10 (

مـــع عــــدم االإخـالل بــاأي عقوبة ينـ�ض عليهـا قانون اآخــــر , يعاقب كــــل مــــن يخــالف اأحكــــام 

هــذا القرار بغرامــة اإداريــة ال تقـل عن )50( خم�سـني رياال عمانيا , وال تزيد علــى )200( 

مائتي ريال عماين .
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قـــرار وزاري

 رقـــم 2017/45

باإ�سـدار اللئحـة التنظيميـة للإدارة الآمنـة لل�سفـن التجاريـة 

ا�ستنادا اإىل القانون البحري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/35 ، 

واإلــى قانــــون تنظيم املالحـــة البحريـــة فـي امليـــاه الإقليميـــة ال�سادر باملر�ســـوم ال�سلطانـــي 

رقم 81/98 ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 84/60 بان�سمام ال�سلطنة اإىل التفاقيتني الدوليتني لقواعد 

منع الت�سادم فـي البحار ول�سالمة الأرواح فـي البحار ،

وبنــاء علــى ما تقت�سيه امل�سلــحة العامة ،

تقــــرر

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن الإدارة الآمنة لل�سفن التجارية باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثـــة

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

�سدر فـي : 24 من جمادى الأوىل 1438هـ

املوافــــق : 21 من فربايــــــــــــــــــر 2017م

د . اأحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي

وزيــــــــــــر النقـــــــــــــــــــــــــــل والت�ســـــــــــــــــــــــالت
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اللئحـة التنظيميـة للإدارة الآمنـة لل�سفـن التجاريـة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :

ال�سلطــة البحريــة : 

املديرية العامة لل�سوؤون البحرية بوزارة النقل والت�سالت .

التفاقيــــة : 

التفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م .

املدونـــــــــــة : 

املدونة الدولية لالإدارة الآمنة .

ال�شركــــة : 

ال�سفـينة  اإدارة وت�سغيل  اأو  التجارية  ال�سفـينة  اإدارة وتطقيم وجتهيز  التي تتوىل  ال�سركة 

التجارية .

ناقلــة نفـط : 

�سفـينة بنيت لت�ستخدم فـي نقل النفط ب�سكل �سائب فـي خزاناتها .

ناقلـة الغــاز : 

�سفـينــة بنيـــت لت�ستخدم فـي النقل ال�سائب للغازات امل�سيلة اأو اأي منتجــات اأخــرى مدرجــة 

فـي الف�سل )19( من املدونة الدولية لناقالت الغاز .

ناقلــة املــواد الكيماويــة : 

�سفـينة بنيت لت�ستخدم فـي النقــل ال�سائب لأي منتجـــات �سائلة مدرجـــة فـي الف�ســل )17( 

من املدونة الدولية للكيماويات ال�سائبة .

ناقلــة املــواد ال�سائبــة : 

�سفـينة معدة لنقل املواد ال�سائبة اجلافة .
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وحــدات احلفــر البحريــة املتنقلــة : 

�سفـينـــة اأو من�ســاأة عائمة قادرة على القيام بعمليات احلفر من اأجل ا�ستك�ساف اأو ا�ستخراج 

اأو ا�ستغالل موارد حتت قاع البحر .

نظــام الإدارة الآمنــة : 

نظام موثق ميكن العاملني فـي ال�سركة من تنفـيذ و�سمان �سالمة وحماية البيئة البحرية .

وثيقــة المتثـــال : 

وثيقـــة ت�ســدر لل�سركــــة من قبل ال�سلطة البحريـــة اأو من تفو�ســـه تفـيـــد امتثـــال ال�سركـــة 

ملتطلبات املدونة. 

�سهــادة الإدارة الآمنــة : 

�سهادة ت�سدر لل�سفـينة التجارية من قبل ال�سلطة البحرية ، اأو من تفو�سه تفـيد امتثال 

ال�سركة ملتطلبات املدونة .

الدليــل املو�سوعـــي : 

البيانــات اأو املعلومـــات اأو ال�سجــالت املتعلقــة بال�سالمــة اأو بتطبيـــق نظـــام الإدارة الآمنـــة 

الذي يقوم على املالحظة والقيا�ض والفح�ض الذي ميكن التحقق منه . 

عـــدم املطابقــــة : 

وجود دليل مو�سوعي على عدم الوفاء مبتطلبات املدونة .

عــدم املطابقـة الرئي�سيـة : 

انحراف ي�سكل تهديدا ل�سالمة الأرواح اأو �سالمة ال�سفـينة التجارية اأو البيئة البحرية ، 

ويتطلب اإجراءات ت�سحيح فورية من ال�سركة .

التاريــخ ال�سنـــوي : 

اليوم وال�سهر من كل عام الذي يتوافق مع تاريخ انتهاء �سريان وثيقة المتثال اأو �سهادة 

الإدارة الآمنة .

املــادة ) 2 (

 ، النفط  وناقالت   ، والب�سائع  للركاب  التجارية  ال�سفن  الالئحة على  اأحكام هذه  ت�سري 

وناقالت املواد الكيماوية ، وناقالت الغاز ، وناقالت املواد ال�سائبة ، ووحدات احلفر البحرية 

املتنقلة .
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املــادة ) 3 (

تتوىل ال�سلطة البحرية اأو هيئة الت�سنيف الدولية املفو�سة من قبلها اأو دولة طرف    1

حتددها  ملدة  المتثال  وثيقة  اإ�سدار  البحرية  ال�سلطة  طلب  على  بناء  التفاقية  فـي 

ال�سلطة البحرية ل تزيد على )5( خم�ض �سنوات .

تخ�ســع وثيقــة المتثال للتحقـــق ال�سنوي من قبـــل اجلهـــة التي اأ�سدرتها خالل )3(    2

ثالثة اأ�سهر قبل اأو بعد التاريخ ال�سنوي .

املــادة ) 4 (

يجــــب على اجلهـــة التـــي اأ�سدرت وثيقة المتثال �سحبها اإذا تبــني وجود دليــل مو�سوعــي 

على عدم مطابقة رئي�سية اأو عدم اخل�سوع للتحقق ال�سنوي الوارد فـي البند )2( من املــادة 

)3( من هذه الالئحة ، ويجب فـي هذه احلالة �سحب �سهادة الإدارة الآمنة . 

املــادة ) 5 (

تتوىل ال�سلطة البحرية اأو هيئة الت�سنيف الدولية املفو�سة من قبلها اأو دولة طرف    1

فـي التفاقية بناء على طلب ال�سلطة البحرية اإ�سدار �سهادة الإدارة الآمنة ملدة ل تزيد 

على )5( خم�ض �سنوات .

تخ�سع �سهادة الإدارة الآمنة للتحقق ال�سنوي من قبل اجلهة التي اأ�سدرتها خالل )3(    2

ثالثة اأ�سهر قبل اأو بعد التاريخ ال�سنوي ، واأن يتم عمل حتقق بيني بني التاريخ ال�سنوي 

الثاين ، والثالث اإذا كانت فرتة �سالحية �سهادة الإدارة الآمنة )5( خم�ض �سنوات . 

املــادة ) 6 (

يجب على اجلهة التي اأ�سدرت �سهادة الإدارة الآمنة �سحبها اإذا تبني وجود دليل مو�سوعي 

على عدم مطابقة رئي�سية ، اأو عدم اخل�سوع للتحقق ال�سنوي ، اأو البيني الوارد فـي البند 

)2( من املــادة )5( من هذه الالئحة .

املــادة ) 7 (

تتوىل ال�سلطة البحرية اأو هيئة الت�سنيف الدولية املفو�سة من قبلها اأو دولة طرف    1

فــــي التفاقيـــة بنـــاء على طلب ال�سلطة البحرية اإ�ســـدار وثيقــة المتثـــال املوؤقـــتة ملـــــدة 

ل تزيد على )12( اثني ع�سر �سهرا ، واإ�سدار �سهادة الإدارة الآمنة املوؤقتة ملدة ل تزيد 

على )6( �ستة اأ�سهر ، وذلك وفقا للنماذج وال�سروط الواردة فـي املدونة .

-52-



اجلريدة الر�سمية العدد )1183(

 ت�سدر وثيقة المتثال املوؤقتة فـي احلالتني الآتيتني :    2

اإن�ساء �سركة جديدة . اأ - 

اإدراج اأنواع جديدة من ال�سفن التجارية التي تقوم ال�سركة باإدارتها على اأن ت�ساف  ب - 

اإىل وثيقة المتثال .

يجــب علــى ال�سركـــة اجلديــدة اأن تقـدم خططــا لنظــام الإدارة الآمنـــة حتقــق اأهــــداف    3

املدونة اإىل اجلهة التي اأ�سدرت وثيقة المتثال املوؤقتة لالعتماد . 

يجب اأن يحتفظ ربان ال�سفـينة التجارية على متنها بن�سخة من وثيقة المتثال املوؤقتة .    4

 ت�سدر �سهادة الإدارة الآمنة املوؤقتة فـي احلالت الآتية :   5

ال�سفن التجارية اجلديدة قيد الت�سليم . اأ - 

اإذا مت ت�سغيل نوع جديد من ال�سفن التجارية . ب - 

اإذا مت تغيري علم ال�سفـينة التجارية . ج - 

املــادة ) 8 (

يجـــوز للجهـــة التي اأ�سدرت �سهادة الإدارة الآمنـــة املوؤقتــة متديد �سالحيتها ملدة اإ�سافـية 

ل تزيد على )6( �ستة اأ�سهر .

املــادة ) 9 (

يجب اأن تنفذ جميع عمليات التحقق وفقا لأحكام املدونة ، مع مراعاة املبادئ التوجيهية 

التي و�سعتها املنظمة البحرية الدولية فـي هذا ال�ساأن .

املــادة ) 10 (

ملدونة  المتثال  البحرية  ال�سلطة  قبل  من  املفو�سة  الدولية  الت�سنيف  هيئة  على  يجب 

اعتمـــاد املنظمــــات ، التي اعتمدتها املنظمــــة البحريـــة الدولية مبوجب القرار رقـــم )237( 

فـي الجتماع )65( للجنة حماية البيئة البحرية ، ومبوجب القرار رقم )349( فـي الجتماع 

)92( للجنة ال�سالمة البحرية . 

املــادة ) 11 (

تخ�سع ال�سفن التجارية للركاب والب�سائع وناقالت النفط وناقالت املواد الكيماوية وناقالت 

الغاز وناقــالت املواد ال�سائبة ووحدات احلفر البحرية املتنقلــة للتحقق ال�سنـوي من قبــل 

ال�سلطة البحرية للتاأكد من تطبيق نظام الإدارة الآمنة وفقا لأحكام هذه الالئحة . 
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املــادة ) 12 (

تلتزم ال�سركة بالآتي :

اأن تتوافق مع متطلبات املدونة .   1

اأن حت�سل على وثيقة امتثال .   2

اأن يت�سمـــن    3 ، علــى  الآمــنة وتطويـــره وتنفيـــذه  الإدارة  باإن�ســـــاء نظــــام  تقـــــوم  اأن 

هـذا النظـام الآتـي :

اأ - �سيا�سة ال�سالمة وحماية البيئة البحرية .

تعليمات واإجراءات ل�سمان الت�سغيل الآمن لل�سفن التجارية وحماية البيئة  ب - 

البحرية وفقا للت�سريعات الدولية والوطنية ذات ال�سلة .

حتديد �سالحيات العاملني على ال�سفـينة التجارية ، وقنوات الت�سال بينهم ،  ج   

وبني العاملني بال�سركة . 

اإجراءات الإبالغ عن احلوادث البحرية وعدم املطابقة . د - 

اإجراءات التح�سري وال�ستجابة حلالت الطوارئ .  هـ - 

اإجراءات التدقيق واملراجعة الداخلية . و- 

و�سع اإجراءات توثيق جميع البيانات والوثائق ذات ال�سلة بنظام الإدارة الآمنة ،    4

على اأن تتحقق ال�سركة مما ياأتي :

اأ - اأن تكون الوثائق �سارية املفعول .

اأن تكون مراجعة التعديالت على الوثائق قد اعتمدت من ال�سخ�ض امل�سرح  ب - 

له بذلك .

ج - اإزالة الوثائق القدمية .

د - التاأكــد من اأن الوثائــق امل�ستخدمة لو�سف وتنفـيذ نظام الإدارة الآمنة - التـي 

ال�سفـينة  على منت  اآمن  مكان  فـي  الآمنـة - حمفوظة  الإدارة  دليل  ت�سمى 

التجارية .
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وزارة القـوى العاملـة

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنادا اإىل القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيـل 

وعمل وت�شجيل النقابات العماليـة واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �شلطنـــة عمان ، 

اأن عــمال املركز الوطني للكهرباء تقدموا اإىل املديريـة العامة للرعايـة العماليــة بالــوزارة 

بطلـــب ت�شجيــل نقابـــة عماليــــة ، ولكــل مت�شـرر احلـــق فـــي االعتــــرا�ض علـــى هــــــذا الطلـــب ، 

علــى اأن يكــــــون اعرتا�شـــه م�شببــا واأن يتقـــدم بـــــه اإىل جلنــــة بحــــث االعرتا�شـــات امل�شكلـــة 

بالـــوزارة لهـــذا الغـــر�ض ، وذلـــك خـــالل ثالثيـــن يومـــا مـــن تاريـــخ ن�شـــر هـــذا االإعـــالن .

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنادا اإىل القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيـل 

وعمل وت�شجيل النقابات العماليـة واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �شلطنـــة عمان ، 

اأن عــمال �شركة �شناعة تقنية البال�شتيك تقدموا اإىل املديرية العامة للرعايــة العماليــة 

بالــــوزارة بطلـب ت�شجيــل نقابـــة عماليــــة ، ولكــل مت�شـرر احلـــق فـــي االعتــــرا�ض علـــى هـــذا 

الطلـــب ، علــى اأن يكـــون اعرتا�شه م�شببا واأن يتقدم به اإىل جلنة بحث االعرتا�شات امل�شكلة 

بالوزارة لهذا الغر�ض ، وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنادا اإىل القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيـل 

وعمل وت�شجيل النقابات العماليـة واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �شلطنـــة عمان ، 

اأن عــمال ال�شركة الوطنية للفنادق املحدودة تقدموا اإىل املديرية العامـة للرعايــة العماليـة 

بالــــوزارة بطلـب ت�شجيــل نقابـــة عماليــــة ، ولكــل مت�شـرر احلـــق فـــي االعتــــرا�ض علـــى هـــذا 

الطلـــب ، علــى اأن يكـــون اعرتا�شه م�شببا واأن يتقدم به اإىل جلنة بحث االعرتا�شات امل�شكلة 

بالوزارة لهذا الغر�ض ، وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .
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وزارة التجــارة وال�صناعــة

اإعـــالن

تعلـــن دائرة امللكيــــة الفكريـــة عن طلبـــات البــراءات املقبولـــة ، وعلى كل ذي م�صلحــة احلــق 

فـي االعرتا�ض اأمام الدائرة خالل )120( يومــا من تاريــخ الن�صــر وذلك طبقا للمادة )9-5-ج( 

وفقــا الأحكــام قانـون حقــوق امللكيــة ال�صناعيـــة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطانــي رقـــم 2008/67 

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

رمـوز البيانـات الببليوجرافـيـة

الرمــــزالبيـــان الببليوجرافـي

21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

31رقم االأ�صبقية

32تاريخ االأ�صبقية

54ت�صمية االخرتاع

57الو�صف املخت�صر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية
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)21(OM/P/2009/000219

)22(25/11/2009

)31()PCT/CN2007/002279(

)32()27/07/2007 (

)33(CN

طريقة ف�صل غاز ناجت عن التك�صري لتح�صري اأوليفـني منخف�ض الكربون من نوع )54(

بوليمري 

يتعلق االخرتاع احلايل بالك�صف عن طريقة ف�صل غاز ميثانول ناجت عن التك�صري )57(

خطوة  على  ت�صتمل  والتي  بوليمري  نوع  من  الكربون  منخف�ض  اأولفـني  لتح�صري 

خطوة  فـي  يتم  حيث  باالمت�صا�ض  ف�صل  وخطوة  بالغ�صل  تنقية  وخطوة  �صغط 

البدايــــة  فـــــي  التك�صيــــــر  الناجت عن  امليثانــــول  غـــــاز  اإدخـــــال  الف�صـــل باالمت�صــــا�ض 

فـي برج نزع االإيثيلني امل�صبق ثم املرور بعملية الف�صل باالمت�صا�ض بوا�صطة عامل 

امت�صا�ض )C4( للح�صول على منتج اإيثيلني من نوع بوليمري ومنتج بروبيلني من 

 . )C5 و C4( نوع بوليمري ومنتج

)71(CHINA MTO LIMITED

DAQING PETROCHEMICAL ENGINEERING CO., LTD

 )72(MIN, Xiaojian

CHENG, Longwu

SONG, Zhiyuan

ZHANG, Huiling
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)21(OM/P/2010/000034

)22(07/03/2010

)31()07/06320-PCT/FR2008/001250(

)32()10/09/2007 – 08/09/2008 (

)33(FR - FR

طريقة ت�صنيع و�صلة اأنبوبية .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة ت�صنيع و�صلة )'10( خا�صة باأنبوب )16( ، تت�صمن )57(

قطعة طرفـية )'12( والتي يتم تثبيتها بطرف )14( االأنبوب )16( . تت�صمن الو�صلة 

)'10( جلبة كمية )'28( تعمل على تغطية طرف االأنبوب املذكور لثنيه على طرف 

التثبيت . وفقا لالخرتاع ، تت�صمن اجللبة الكمية )'28( حجرة حلقية )'38(  ، بينما 

يكون الأ�صالك التدريع اأطراف حرة )46( والتي تكون مطوية للخلف مقابل الغالف 

 )38'( املذكورة  الغلق  حمكمة  احللقية  احلجرة  وحتيط   ، اخلارجي  البوليمري 

بطرف االأنبوب املذكور �صابقا . ثم يتم تو�صيع احلجرة احللقية )'38(  بوا�صطة حقن 

مائع للحفاظ على االأطراف احلرة )46( التي مت تع�صيقها بني الغالف البوليمر 

اخلارجي واجللبة الكمية . 

)71(TECHNIP FRANCE

 )72(CORNUT GENTILLE Alain
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)21(OM/P/2010/000114
)22(14/06/2010
)31()08102342.6-PCT/NO2009/000076(

)32()06/03/2008 – 04/03/2009 (
)33(EP - NO 
طريقة وجهاز لعمل فتحات جانبية للخارج من حفرة بئر .)54(

يتعلق االخرتاع بطريقة وجهاز لعمل فتحات جانبية )36( للخارج من حفرة بئر )57(

)6( فـي تكوين بئر )8( حيث يتم جعل املائع يتدفق خالل ثقب رئي�صي اأنبوبي )2( 

مثل اأنبوب اإكمال اأو اإنتاج ثم من خالل اأنبوب اإبري )4( موجه اإىل التكوين )8( ، 

وحيث ت�صتمل الطريقة على :

 - و�صع االأنبوب االإبري )4( الذي يت�صمن قطاع اأنبوبي واحد على االأقل )10 ، 12( 

داخل اأو خارج الثقب الرئي�صي االأنبوبي )2( ،

12( ليكون قابال لالإزاحة   - ترتيب القطاع االأنبوبي الواحد على االأقل )10 و 

تل�صكوبيا بالن�صبة الأنبوب اآخر )2 و 10 و 12( . 

)71(FREYER٫ RUNE
 )72(FREYER٫ RUNE

 - 4

)21(OM/P/2010/000141
)22(25/07/2010
)31()20080478-PCT/NO2009/000029(

)32() 25/01/2008 – 23/01/2009 (
)33(NO - NO
مركبات قناة داخلية وطريقة للعمل والتنفـيذ فـي خط اأنابيب .)54(

خط )57( مبركبة  ت�صميتها  اأي�صا  وميكن  داخلية  مركبة  بقناة  االخرتاع  هذا  يتعلق 

االأنابيب ، وتركب املركبة من حلقتني يتم جتميعهما على بع�صهما بحيث يدوران 

ب�صكل عك�صي بحيث تتمكن من حتريك املركبة . وتتكون كل حلقة من جمموعة من 

العجالت عند النهاية احلرة لذراع احللقة . 

)71(Helix Technologies AS
 )72(BECK٫ Esben
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)21(OM/P/2010/000149

)22(07/08/2010

)31()61/046،695 - 61/073،600 - 61/026،944 - 61/026،933 - PCT/US2009/033232(

)32() 21/04/2008 - 18/06/2008 - 07/02/2008 - 07/02/2008 - 05/02/2009(

)33(US – US – US – US- US

طريقة وتركيبة ال�صتخال�ض معزز للهيدروكربونات .)54(

الهيدروكربون. )57( على  يحتوي  تكوين  ملعاجلة  بطريقة  احلايل  االخرتاع  يتعلق 

تت�صمن الطريقة )اأ( توفـري تركيبة ا�صتخال�ض هيدروكربون اإىل جزء على االأقل 

من التكوين املحتوي على الهيدروكربون ، حيث )1( عندما ترتاوح ملوحة املحلول 

�صلفونات  الرتكيبة على مزيج من  ت�صتمل   ، بالوزن   %4 اإىل  بالوزن   %2 امللحي من 

اأوليفـني داخلي بها C20-24 و�صلفونات اأوليفـني داخلي بها C24-28 حيث ترتاوح 

ن�صبة وزن �صلفونات اأوليفـني الداخلي التي بها C20-24 و�صلفونات اأوليفـني الداخلي 

التي بها C24-28 من 90: 10 اإىل 70: 30 ، و)2( عندما تزيد ملوحة املحلول امللحي 

من  مزيج  على  الرتكيبة  ت�صتمل   ، بالوزن   %13 اإىل  ي�صل  ما  اإىل  بالوزن   %4 عن 

�صلفونات اأوليفـني داخلي بها C20-24 و�صلفونات اأوليفـني داخلي بها C15-18 حيث 

تكون ن�صبة وزن �صلفونات اأوليفـني الداخلي التي بها C20-24 اإىل �صلفونات اأوليفـني 

الداخلي التي بها C15-18 من 90: 10 اإىل 70: 30 ، و)ب( ال�صماح بتفاعل الرتكيبة 

مع الهيدروكربونات فـي التكوين املحتوي على الهيدروكربون . 

)71(SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.

 )72(BARNES Julian Richard
SHPAKOFF٫ Paul Gregory

RANEY٫ Kirk Herbert
SEMPLE٫ Thomas Carl
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)21(OM/P/2010/000161

)22(18/08/2010

)31( )2008-045936 - PCT/IB2009/050809(

)32(27/02/2008 - 27/02/2009

)33(JP - IB

بنية ملنع ت�صاقط ال�صخور وطريقة ملنع انهيار ال�صخور وت�صميم لو�صع تلك البنية .)54(

انهيـــار ال�صخـــور )57( ملنـــع  يتعلق هذا االخرتاع لبنية ملنع ت�صاقــط ال�صخـــور وطريقـــة 

وت�صميم البنية املذكورة لت�صاقط ال�صخور .

ومن املعروف اأن هناك طريقة من هذا النوع من بنية منع ت�صاقط ال�صخور العاملة 

بدق مر�صاة فـي منحدر يحتاج اإىل التثبيت )كما فـي طبعة االخرتاع غري املفحو�صة 

بعد رقم 2007- 262734( ، واأي�صا الطريقة املعروفة التي تغطي منحدرا با�صتعمال 

�صبكة مكونة من حبال مدموجة واأفقية ، و�صبكة تغطي مواد حبال عمودية واأفقية ، 

ثم تركيب على منحدر بتثبيت النهايات العليا من مواد احلبال العمودية ونهايتي 

احلبل االأفقي باملنحدر بوا�صطة عازل ) كما فـي مطبوعة االخرتاع غري املفحو�صة 

.  ) jp2002/117140(رقم

من  االنحدار  �صطح  فـي  التحكــم  ميكــن   ،  JP  262734/2007 طريقــة  علــى  وبنــاء 

االنهيار ، ولكن اإذا كان هناك على اأي حال اأي اأكواع ) كال�صقوق اأو احلفر ( ب�صطح 

الطبقة ال�صخرية وبالتايل هناك كتل معينة من هذه ال�صخور بتلك االأكواع التي 

ميكن اأن تنهار ، فاإنه لي�ض فـي االإمكان منع �صقوط كتل �صخرية معينة . 

)71(OFFICINE MACCAFERRI S.P.A

 )72(

FUJII٫ Tomohiro

NOMURA٫ Toshimitsu
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)21(OM/P/2011/000130

)22(18/06/2011

)31( )0858657 - PCT/FR2009/052315(

)32(16/12/2008 - 26/11/2009

)33(FR- FR

وحدة منطية لهيكل منوذجي لعربة نقل ثقيلة .)54(

يتعلق االخرتاع بوحدة منطية )10( لهيكل منوذجي )1( لعربة نقل ثقيلة )100( )57(

تتميز فـي اأنها ت�صم فـي اأحد اأطرافها �صطح تو�صيل )12( ذو �صطح حامل مائل )13( 

ميتد بني �صطحني م�صتويني متوازيني )14 ، 15( مييل ن�صبيا اإىل ال�صابق . يتعلق 

االخرتاع اأي�صا بطريقة لرتكيب هذه الوحدات ، يتعلق االخرتاع بهيكل )1( والذي 

ي�صم ما ال يقل عن اثنني من مثل تلك الوحدات )10( بحيث اأن �صطحي الو�صل 

)12( يحددان معا جمموعة ذات و�صلة تراكب امتدادية اأو و�صلة تراكب امتدادية 

 )100( ميناء  ب�صيارة  اأي�صا  االخرتاع  يتعلق   ،  )11( بخابور  و�صلة  اأو  متناكبة  غري 

ت�صم ما ال يقل عن هيكل مماثل واحد )1( ووحدة منطية واحدة )10( .

)71(Envision Vehicle Engineering Novasio Technology Event

 )72(CHAU Pho-Trung

GAUSSIN Christophe

FENIX Reginald
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�إعـــــالن

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

قانون حقوق �مللكية �ل�سناعية �ل�سادر باملر�سوم �ل�سلطاين رقم 2008/67 و�ملـادة )36( من 

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

رمـوز البيانــات الببليوجرافـية

الرمــــــزالبيـان الببليوجرافـي

11رقم �لرب�ءة

12نوع �لرب�ءة

21رقم �لطلب

22تاريخ تقدمي �لطلب

30بيانات �الأ�سبقية

44تاريخ �لن�سر عن قبول �لطلب

45تاريخ �لن�سر عن �لرب�ءة

51�لت�سنيف �لدويل

54ت�سمية �الخرت�ع

57�لو�سف �ملخت�سر

71ا�سم طالب �لرب�ءة

72ا�سم �ملخرتع

73ا�سم �ملمنوح له �حلق فـي �مللكية

74ا�سم �لوكيل
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الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع

�صلطنـة عمــان

وزارة التجارة وال�صناعة

 املديريـة العامــة للتجـــارة

دائـــرة امللكيــــة الفكريــــــة

)22(2005/9/6

)21(OM/P/2005/00105

)44(
2016/5/22

اجلريدة الر�سمية رقم : 1147

)45(

)11(000028

 E21B 43/04 . 43/08 & 43/14Int. Cl.)51(

)71(

�ك�سون موبيل �ب�سرتمي ري�سريت�ش كمبني ) �لواليات �ملتحدة �الأمريكية (1

2

3

)72(

برو�ش �أيه.د�ل )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(1

جون دبليو.موهر )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(2

ت�سارلز ��ش.ييه )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(3

)73(
�ك�سون موبيل �ب�سرتمي ري�سريت�ش كمبني )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(1

2

)74(

�سما�ش للملكية �لفكرية/عمان1

2

3

)30(
�لطلب �الأمريكي �ملودع بالرقم 60/459.151 وتاريخ 31 مار�ش 2003

 PCT/US2004/001599 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية ، 2004/1/20

بر�ءة �خرت�ع)12(

)54(
جهاز وطريقة الإجناز ، �إنتاج وحقن حفرة بئر

 تبد�أ �حلماية من تاريخ 2004/1/20 وتنتهي بتاريخ 2024/1/20

)57( يتعلق �الخرت�ع بجهاز حفرة بئر وطريقة منا�سبة الأي من �إجناز حفرة بئر و�إنتاج . ي�سمل جهاز 

�الإجناز و�الإنتاج فا�سل تدفق �أويل )13( و�حد� على �الأقل ، ي�سمل فا�سل �لتدفق �الأول �سطحا ثالثي 

 ، �الأقل  قادر� على تدفق مائع مع �سطح منفذ و�حد على  �الأقل يحدد ج�سما  �الأبعاد و�حد� على 

وفا�سل تدفق ثانوي )15( و�حد� على �الأقل ، ي�سمل فا�سل �لتدفق �لثانوي �سطحا ثالثي �الأبعاد 

ت�سمل   . �الأقل  على  و�حد  �سطح منفذ  مائع مع  تدفق  قادر� على  �الأقل يحدد ج�سما  على  و�حد� 

�لطريقة تزويد جهاز �إجناز و�إنتاج ي�سمل فا�سل تدفق �أويل و�حد� على �الأقل وفا�سل تدفق ثانوي 

و�حد� على �الأقل حيث ميكن تزويد م�سار�ت تدفق مائع متعددة . قد يثبت جهاز �الإجناز و�الإنتاج 

فـي حفرة �لبئر )10( لتزويد م�ساري تدفق �ثنني على �الأقل فـي حفرة �لبئر خالل �إجناز ، حقن 

و�إنتاج �لبئر .
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Patent English Abstract  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

September 06, 2005 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & Industry 
Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2005/00105 (21) 

May 22, 2016 
Official Gazette No. 1147 

(44) 

 (45) 
000028 (11) 

E21B 43/04 . 43/08 & 43/14  Int. Cl. (51) 
ExxonMobil Upstream Research Company (USA) 1 )71( 
 2 
 3 
DALE, Bruce, A. (USA) 1 )72( 
MOHR, John, W. (USA) 2 
YEH, Charles, S. (USA) 3 
ExxonMobil Upstream Research Company (USA) 1 )73( 
 2 
SMAS Intellectual Property /Oman 1 )74( 
 2 
 3 
60/459,151     31.03.2003     US 
PCT/US2004/00159, US, 20.01.2004 

(30) 

Patent (12) 
(54) A WELLBORE APPARATUS AND METHOD FOR COMPLETION, PRODUCTION 
AND INJECTION 
                                 Protection starting from 20/01/2004 to 20/01/2024 
(57)  
A wellbore apparatus and method suitable for either wellbore completions and production. 
The completion and production apparatus comprises at least one primary flow joint (13), the 
primary flow joint comprising at least one three-dimensional surface defining a body capable 
of fluid flow with at least one permeable surface, and at least one secondary flow joint (15), 
the secondary flow joint comprising at least one three-dimensional surface defining a body 
capable of fluid flow with at least one permeable surface. The method comprises providing a 
completion and production apparatus comprising at least one primary flow joint and one 
secondary flow joint wherein multiple fluid flow paths can be provided. The production 
completion apparatus may be installed into the wellbore (10) to provide at least two flowpaths 
in the wellbore during well completion, injection and production. 

 

 
 
 
 
 

 Patent English Abstract
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اجلريدة الر�سمية العدد )1183(

الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع

�صلطنـة عمــان

وزارة التجارة وال�صناعة

 املديريـة العامــة للتجـــارة

دائـــرة امللكيــــة الفكريــــــة

)22(2007/3/19

)21(OM/P/2007/00032

)44(
2016/5/22

اجلريدة الر�سمية رقم : 1147

)45(

)11(000029

 E21B 34/10Int. Cl.)51(

)71(
بي جيه �سريفـي�سيز كومباين )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(1

2

)72(

بولدينج ، جيفري ، �إل. )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(1

�سميث ، ديفـيد ، �آر. )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(2

3

)73(
بي جيه �سريفـي�سيز كومباين ، يو.��ش.�يه. )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(1

2

)74(
�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1

2

)30(
PCT/US2005/033515      20.9.2005
60/522,360     20.9.2004      US

بر�ءة �خرت�ع)12(

)54(
طريقة وجهاز �سمام �أمان حتت �سطح �الأر�ش

 تبد�أ �حلماية من تاريخ 2005/9/20 وتنتهي بتاريخ 2025/9/20

)57( يبني �لطلب �سمام �أمان ي�ستمل على �سمام قالب وتركيب بطانة ير�د تركيبها فـي ثقب لف�سل 

منطقة �أوىل عن منطقة ثانية . وعلى نحو مف�سل ، ي�ستمل �سمام �الأمان على قناة هيدروليكية 

متر ثانويا بال�سمام �لقالب لت�سمح باالت�سال خاللها عند غلق �ل�سمام . وف�سال عن ذلك ، ي�سمح 

يكون  و�ملو�ئع من خالله عندما  �الأمان على نحو مف�سل مبرور غري معاق لالأدو�ت  �سمام 

�ل�سمام �لقالب مفتوحا . ويبني �لطلب طريقة لرتكيب �سمام �أمان فـي وجود عمود �أنابيب 

)�حلفر و�لتبطني( بتوزيع تركيب بطانة به �سمام �أمان متكامل .
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Patent / English Abstract   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

March 19, 2007 (22)  

 

 
Sultanate of Oman 

Ministry Of Commerce & Industry 
Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2007/00032 (21) 
May 22, 2016 

Official Gazette No. 1147 
(44) 

 (45) 
000029 (11) 

E21B 34/10  Int. Cl. (51) 
BJ SERVICES COMPANY [US/US] 1 )71( 
 2 
BOLDING, Jeffrey, L. [US/US] 1 )72( 
SMITH, David, R. [US/US] 2 
 3 
BJ SERVICES COMPANY, U.S.A.  [US/US] 1 )73( 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74( 
 2 
PCT/US2005/033515   20.09.2005 
 
60/522,360   20.09.2004   US  

(30) 

Patent (12) 
(54)       DOWNHOLE SAFETY VALVE APPARATUS AND METHOD. 
                             Protection starting from 20/09/2005 to 20/09/2025 
(57)  
The application discloses a safety valve including a flapper valve and a packer assembly to 
be installed in a bore to isolate a first zone from a second zone. Preferably, the safety valve 
includes a hydraulic conduit bypassing the flapper valve to allow communication there 
through when the valve is closed. Furthermore, the safety valve preferably allows 
unobstructed passage of tools and fluids there through when the flapper valve is open. The 
application discloses a method to install a safety valve in an existing string of tubing by 
deploying a packer assembly having an integral safety valve. 
 

 
 
 
 
 

 Patent English Abstract
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الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع

�صلطنـة عمــان

وزارة التجارة وال�صناعة

 املديريـة العامــة للتجـــارة

دائـــرة امللكيــــة الفكريــــــة

)22(2007/4/2

)21(OM/P/2007/00043

)44(
2016/4/24

اجلريدة الر�سمية رقم : 1144

)45(

)11(000030

 E21B 34/10Int. Cl.)51(

)71(
بي جيه �سريفـي�سيز كومباين )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(1

2

)72(

بولدينج ، جيفري ، �إل. )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(1

�سميث ، ديفـيد ، �آر. )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(2

3

)73(
بي جيه �سريفـي�سيز كومباين ، يو.��ش.�يه. )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(1

2

)74(
�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1

2

)30(
PCT/US2005/035601   7.10.2005
60/522٫498  7.10.2004  US

بر�ءة �خرت�ع)12(

)54(
جهاز وطريقة ل�سمام �أمان فـي جتويف بئر

تبد�أ �حلماية من تاريخ 2005/10/7 وتنتهي بتاريخ  2025/10/7 

)57( يتعلق �الخرت�ع �حلايل بوجه عام ب�سمامات حتت �سطح �الأر�ش ، وعلى وجه �خل�سو�ش ، يتعلق 

�الخرت�ع �حلايل بجهاز وطريقة لت�سغيل �سمام حتت �سطح �الأر�ش باأنبوبة �سعرية ممتدة من 

حمطة �سطحية ، ثمة على وجه �خل�سو�ش ، يتعلق �الخرت�ع �حلايل بجهاز وطريقة لت�سغيل 

جمموعة  خالل  من  �سطحية  حمطة  من  ممتدة  �سعرية  باأنبوبة  �الأر�ش  �سطح  حتت  �سمام 

�أنابيب يركب عليها �ل�سمام . وميكن �أن يكون �ل�سمام عبارة عن �سمام �أمان ، �سمام مر�قبة 

عا�سفة )�أي �سمام �أمان لتنظيف �الأنابيب( ، �أو �سمام خنق ، وميكن �أن ي�سكل جهاز �أو �سمام 

قطع �لتدفق من �سمام قالب ، �سمام كروي ، �أو �سمام بو�بي �أو �أي نوع �آخر من تركيب �سمام 

حتويل �لتدفق �لذي ميكن ت�سغيله من �ل�سطح .
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April 02, 2007 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman  

Ministry Of Commerce & Industry 
Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2007/00043 (21) 
April 24, 2016 

Official Gazette No. 1144 
(44) 

 (45) 

000030 (11) 
E21B 34/10  Int. Cl. (51) 

BJ SERVICES COMPANY [US/US] 1 )71( 
 2 
BOLDING, Jeffrey, L. [US/US] 1 )72( 
SMITH, David, R. [US/US] 2 
 3 
BJ SERVICES COMPANY, U.S.A.  [US/US] 1 )73( 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74( 
 2 
PCT/US2005/035601   07.10.2005 
 
60/522,498   07.10.2004   US  

(30) 

Patent (12) 
(54)         DOWNHOLE SAFETY VALVE APPARATUS AND METHOD. 
                          Protection starting from 07/10/2005 to 07/10/2025 
(57)  
The application discloses a valve, which may include either a safety valve or a storm surge 
choke valve or the like, to isolate a zone below a valve from a string of production tubing. 
Preferably, the valve includes a flow interruption surface assembly, such as a flapper valve or 
a ball valve, displaced by an operating conduit extending from a surface location to the valve 
through the inside of the production tubing. The application also discloses a bypass-conduit 
inside the production tubing to allow communication from a surface location to the production 
zone when the valve is in either an open or a closed location. 
 

 

 
 
 
 
 

 Patent English Abstract
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اجلريدة الر�سمية العدد )1183(

الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع

�صلطنـة عمــان

وزارة التجارة وال�صناعة

 املديريـة العامــة للتجـــارة

دائـــرة امللكيــــة الفكريــــــة

)22(2007/6/16

)21(OM/P/2007/00084

)44(
2016/4/24

اجلريدة الر�سمية رقم : 1144

)45(

)11(000031

 E21B 27/00Int. Cl.)51(

)71(

بي جيه �سريفـي�سيز كومباين )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(1

2

3

)72(

هيل توما�ش جي ، جيه �أر )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(1

بولدينج ، جيفري ، �إل. )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(2

�سميث ، ديفـيد ، �آر. )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(3

)73(
بي جيه �سريفـي�سيز كومباين ، يو.��ش.�يه. )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(1

2

)74(

�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1

2

3

)30(
PCT/US2005/046622     22.12.2005
60/593٫216         22.12.2004        US

بر�ءة �خرت�ع)12(

)54(
طريقة وجهاز لعمل قناة فرعية للمو�ئع فـي �أدو�ت �لبئر

تبد�أ �حلماية من تاريخ 2005/12/22 وتنتهي بتاريخ  2025/12/22

ملنطقة   )284( كيميائية  حمفز�ت  �أو  من�سطات  حلقن  وطرقا  �أجهزة  �الخرت�ع  هذ�  يو�سح    )57(

 . �لبئر  �أ�سفل  210( حول عو�ئق   ، �الإنتاج )110  �أنابيب  �سل�سلة من  202( عرب   ، �الإنتاج )102 

وتت�سمن �الأجهزة و�لطرق تركيب جمموعة تثبيت حمكمة مانعة للت�سرب )200( على تكوين 

�الإنز�ل )120 ، 220( �ملو�سوع د�خل �سل�سلة من �أنابيب �الإنتاج )110 ، 210( . وتت�سل جمموعة 

�لتثبيت �ملانعة للت�سرب )200( مع حمطة �سطحية عرب قناة �حلقن )260 ، 264( وت�ستمل على 

م�سار فرعي )202( حلقن �ملو�ئع �ملتنوعة �إىل �ملنطقة �ل�سفلية .
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June 16, 2007 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman  

Ministry Of Commerce & Industry 
Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2007/00084 (21) 
April 24, 2016 

Official Gazette No. 1144 
(44) 

 (45) 
000031 (11) 

E21B 27/00  Int. Cl. (51) 
BJ SERVICES COMPANY [US/US] 1 )71( 
 2 
 3 
HILL, Thomas, G., Jr. [US/US] 1 )72( 
BOLDING, Jeffrey, L. [US/US] 2 
SMITH, David, R. [US/US] 3 
BJ SERVICES COMPANY, U.S.A. [US/US] 1 )73( 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74( 
 2 
 3 
PCT/US2005/046622     22.12.2005 
 
60/593,216     22.12.2004 US 

(30) 

Patent (12) 
(54) METHOD AND APPARATUS FOR FLUID BYPASS OF A WELL TOOL 
                       Protection starting from 22/12/2005 to 22/12/2025 
(57)  
Apparatuses and methods to inject chemical stimulants (284) to a production zone (102, 202) through 
a string of production tubing (110, 210) around a downhole obstruction are disclosed. The apparatuses 
and methods include deploying an anchor seal assembly (200) to a landing profile (120, 220) located 
within a string of production tubing (110, 210). The anchor seal assembly (200) is in communication 
with a surface station through an injection conduit (260, 264) and includes a bypass pathway (262) to 
inject various fluids to a zone below. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1183(

الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع

�صلطنـة عمــان

وزارة التجارة وال�صناعة

 املديريـة العامــة للتجـــارة

دائـــرة امللكيــــة الفكريــــــة

)22(2007/7/10

)21(OM/P/2007/00097

)44(
2016/5/22

اجلريدة الر�سمية رقم : 1147

)45(

)11(000032

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

)71(
يار� �نرتنا�سيونال �أ ��ش �أ )�لرنويج(1

2

3

)72(

�يريك بيجبو�ست ، �لك�سندر)هولند�(1

جون فان دير هيوفن )هولند�(2

روود فان بلزن )هولند�(3

لوك فامناركي، �لبريت )بلجيكا(4

)73(
1

2

)74(

�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1

2

3

)30(

PCT/NL2006/000023 16.01.2006
1028019 14.01.2005 NL
1028198 04.02.2005 NL

بر�ءة �خرت�ع)12(

)54(

تركيبة يوريا لها قابلية لالن�سغاط ، وتكون لعجينة وغبار منخف�سة ، وعملية لتح�سريها

تبد�أ �حلماية من تاريخ 2006/1/16 وتنتهي بتاريخ  2026/1/16

)57(  يتعلق �الخرت�ع �حلايل  برتكيبة يوريا ثابتة �للون تتمتع بان�سغاط وتكوين لعجينة خمف�ش 

وميل الإعادة تبلور حبيبات �ليوريا ، بحيث حتتوي حبيبات �ليوريا �أي�سا على مركبني بوليمر 

على  منهما  و�حد�  يكون  وب�سكل  مف�سل   ، �الأقل  على  �لبيولوجي خمتلفـني  للتحلل  قابلني 

�الآخر  �لبوليمر  مركب  يكون  مف�سل  وب�سكل   . �أمني  �ألكيلني  بويل  مركب  عن  عبارة  �الأقل 

عبارة عن حمـــ�ش بولــي �أ�سبارتيـــك  �أو كحول �لبويل فـينيل ، ويتعلــق �الختـــر�ع �أي�ســـا بعمليـــة 

لتح�ســـري تركيبة �ليوريا �ملذكورة . 
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Patent / English Abstract  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

July 10, 2007 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman  

Ministry Of Commerce & Industry 
Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2007/00097 (21) 
May 22, 2016 

Official Gazette No. 1147 
(44) 

 (45) 
000032 (11) 

C05C 9/00 & C05G 3/00  Int. Cl. (51) 
YARA INTERNATIONAL ASA [NO/NO] 1 )71( 
 2 
 3 
BIJPOST, Erik, Alexander [NL/NL] 1 )72( 
VAN der HOEVEN, John [NL/NL] 2 
VAN BELZEN, Ruud [NL/NL] 3 
VANMARCKE, Luc, Albert [BE/BE] 4 
 1 )73( 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74( 
 2 
Patent 3 
PCT/NL2006/000023 16.01.2006 
 
1028019 14.01.2005 NL 
1028198 04.02.2005 NL 

(30) 

 (12) 
(54) UREA COMPOSITION HAVING REDUCED COMPRESSIBILITY, CAKING AND DUST 
FORMATION, AND PROCESS FOR ITS PREPARATION 
                           Protection starting from 16/01/2006 to 16/01/2026 
(57)  
Colourfast urea composition having reduced compressibility, cake formation and tendency of 
re-crystallization of the urea granulate, wherein the granulate further contains at least two 
different biodegradable polymers, of which at least one polymer is preferably a polyalkenyl 
amine compound. The other polymer is preferably polyaspartic acid or polyvinyl alcohol. The 
invention further relates to a process for the preparation of such a urea composition. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1183(

الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع

�صلطنـة عمــان

وزارة التجارة وال�صناعة

 املديريـة العامــة للتجـــارة

دائـــرة امللكيــــة الفكريــــــة

)22(2007/8/19

)21(OM/P/2007/00125

)44(
2016/4/24

اجلريدة الر�سمية رقم : 1144

)45(

)11(000033

  B01D 21/26 &  21/24Int. Cl.)51(

)71(

دي بي �إ�ش بري�ستول  )هولدينجز( ليمتد )بريطانيا(1

2

3

)72(

باركين�سون ، ديفـيد ، جون   )بريطانيا(1

2

3

)73(
1

2

)74(

�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1

2

3

)30(
PCT/GB2006/000615   22.02.2006
0503773.4   23.02.2005   GB

بر�ءة �خرت�ع)12(

)54(
و�سيلة ف�سل خلليط �سائل/�سائل/غاز/مو�د �سلبة

تبد�أ �حلماية من تاريخ 2006/2/22 وتنتهي بتاريخ  2026/2/22

)57(  يتعلق �الخرت�ع �حلايل بو�سيلة ف�سل )10( نفط وماء وغاز ومو�د �سلبة ، ب�سورة كاملة �أو 

جزئية ، من مو�ئع بئر الإنتاج �لكربوهيدر�ت . ت�ستمل هذه �لو�سيلة على وعاء )12( وفر�زة 

خمروطية )14( تتو�جد د�خل �لوعاء . كما حتتوي و�سيلة �لف�سل على ممر �إدخال )18( مير 

عرب جد�ر �لوعاء )12( ويتجه �إىل �لفر�زة �ملخروطية )14( ، حيث يحتوي ممر �الإدخال على 

�لغني  للطور   )22( �أول  �إخر�ج  وممر   ، �ملخروطية  �لفر�زة  د�خل  �لتيار  دور�ن  ت�سبب  و�سائل 

بالنفط ميتد من مو�سع د�خل �لفر�زة �ملخروطية وعلى حمور مركزي )24( �إىل حد كبري من 

هذه �لفر�زة ، وممر �إخر�ج ثان )32( لطور �ملاء ميتد من قاعدة �لوعاء ، وممر �إخر�ج ثالث 

)38( للمو�د �ل�سلبة ميتد من �لطرف �ل�سفلي للفر�زة �ملخروطية . 
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Patent / English Abstract 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

August 19, 2007 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman  

Ministry Of Commerce & Industry 
Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2007/00125 (21) 
April 24, 2016 

Official Gazette No. 1144 
(44) 

 (45) 
000033 (11) 

B01D 21/26&  21/24  Int. Cl. (51) 
DPS BRISTOL (HOLDINGS) LIMITED [GB/GB] 1 )71( 
 2 
 3 
PARKINSON, David, John [GB/GB] 1 )72( 
 2 
 3 
 1 )73( 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74( 
 2 
 3 
PCT/GB2006/000615 22.02.2006 
 
0503773.4 23.02.2005 GB 

(30) 

Patent (12) 
(54) SEPARATOR TO SEPARATE A LIQUID/LIQUID/GAS/SOLID MIXTURE 
                             Protection starting from 22/02/2006 to 22/02/2026             
(57)  
A separator (10) for separating or partially separating oil, water, gas and solids from hydrocarbon 
production well fluids comprises a vessel (12) and a cyclone (14) contained within the vessel. An inlet 
passage (18) passes through a wall of the vessel (12) and into the cyclone (14), the inlet passage 
having means for causing the flow to rotate within the cyclone. A first outlet passage (22) for an oil rich 
phase extends from a position within the cyclone and substantially on a central axis (24) of the 
cyclone; a second outlet passage (32) for a water phase extends from a base of the vessel; and a third 
outlet passage (38) for the solids extends from a lower end of the cyclone. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1183(

الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع

�صلطنـة عمــان

وزارة التجارة وال�صناعة

 املديريـة العامــة للتجـــارة

دائـــرة امللكيــــة الفكريــــــة

)22(2008/11/15

)21(OM/P/2008/00208

)44(
2016/8/7

اجلريدة الر�سمية رقم : 1157

)45(

)11(000034

 B65G 63/00 & B66C 19/00Int. Cl.)51(

)71(1
�يه بي �م تريمينالز ماجنمنت بي فـي ، �سركة هولندية فـي :�نا فان �ساك�سنالن 71 ، �ن �ل 

2593 �ت�ش دبليو دن هاغ ، هولند�

)72(

�جنلو دي جونغ ، هولندي فـي : ويلدرفـيلد 16 ، �ن �ل 3451 �يه جي فليوتن ، هولند�1

2
لوردي�ش �وغلفغ ، د�مناركي فـي : �فـينيد� دي لو�ش كورتيو�ش ، ��ش/�ن ، فالغر�ندي 01-

08-2 �ي ��ش 11310 ، �سوتوغر�ند ، �أ�سبانيا

�ندير كجيلد�سني ، د�مناركي فـي : فوندو ، �ي ��ش 11310 ، �سوتوغر�ند ، �أ�سبانيا3

4
 ،  94611 �يه  �سي   ، �وكالند   ، در�يف  بوالرد   6219 فـي:  �أمريكي   ، �ليك�ش جورد�ن  مايك 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

)73(1
�يه بي �م تريمينالز بي.فـي ، �سركة هولندية فـي: تورفماركت 107 ، 2511 دي بي ، دين 

هاج ، هولند�

�سابا و�سركاوؤهم للملكية �لفكرية 1)74(

)30(
مكتب �لرب�ء�ت �الأوروبي رقـم : 06388062.9 تـاريخ : 17/11/2006

)وفقا للطلب �لدويل رقم : PCT/EP2007/009987 بتـاريخ 19/11/2007(

بر�ءة �خرت�ع)12(

)54(
جتهيزة لنقل حمولة �إىل و/ �أو من �سفـينة

تبد�أ �حلماية من تاريخ 2007/11/19 وتنتهي بتاريخ  2027/11/19
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اجلريدة الر�سمية العدد )1183(

)57( جتهيزة )1، 2( لنقل حمولة �ل�سفـينة )23( �إىل ومن �سفـينة )24(،حيث �إن �لتجهيزة ت�ستمل 

على بناء ذي ق�سبان مرفوعة)2( ووحدة رفع)3( حيث �إن �لبناء ذي �لق�سبان �ملرفوعة)2( مت 

جتهيزه على جانب و�حد من �ل�سفـينة)24( وي�ستمل �أي�سا على ق�سبان طولية)6( و�لتي متتد 

جوهريا مو�زية للمحور �لطويل لل�سفـينة حيث �إن وحدة �لرفع �أعدت لنقل حمولة �أو جمموعة 

من �الأحمال �إىل ومن جانب �ل�سفـينة �ملذكورة ، وهي �أي�سا مدعمة بو��سطة �لق�سبان �لطولية 

�ملذكورة وقابلة لالإز�حة بطول �لق�سبان �لطولية �ملذكورة ، و�أي�سا ت�ستمل وحدة �لرفع على 

ذر�ع �لرفع)10( عربة "تروللي")21( حيث ميتد جوهريا ذر�ع �لرفع �خلا�ش بالر�فعة �ملذكورة 

عموديا للق�سبان �لطولية ولذلك �أحد نهايات عمود �لرفع متتد �أعلى �ل�سفـينة ، وحيث هناك 

ي�ستمل عمود �لرفع للر�فعة �ملذكورة على ق�سبان م�ستعر�سة)13( و�لتي متتد فـي �جتاه حيث 

 ، �لرفع  لعمود  �ملركزي  للخط  �أ�سا�سا  ومو�زيا  �لطولية  للق�سبان  جوهريا  م�ستعر�سا  يكون 

وكذلك �لعربة مت�سلة مع �لقدرة على �الإز�حة على �لق�سبان �مل�ستعر�سة �ملذكورة لذر�ع �لرفع 

�ملذكور و�لعربة �ملذكورة �خلا�سة بوحدة �لرفع �ملذكورة ي�ستمل على جهاز للرفع)22( ، وذلك 

من �أجل رفع �حلمولة �ملذكورة �أو جمموعة �الأحمال �ملذكورة .
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Patent English Abstract   

 
15/11/2008 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & Industry 
Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2008/00208 (21)  
Official Gazette no. 1157 

Dated 07/08/2016 
(44)  

 (45)  
000034 (11)  

B65G 63/00 &  B66C 19/00  Int. Cl. (51) 
APM Terminals Management B.V., Dutch Company of Anna Van Saksenlaan 71 
NL-2593 HW Den Haag Netherlands 

1 )71(  

De Jong, Angelo, Dutch Citizen of Wilderveld 16, NL-3451 AG Vleuten Netherlands 1 )72(  
Uglvig, Laurids, Danish Citizen of Avenida de los Cortijos, s/n, Valgrande 2-08-01, ES-11310 
Sotogrande Spain 

2 

Kjeldsen, Anders, Danish Citizen of Fondo, ES-11310 Sotogrande Spain 3 
Jordan, Mike Alex, American Citizen of 6219 Bullard Drive, Oakland, CA 94611 USA 4 
APM Terminals B.V. DUcth Company of Turfmarkt 107, 2511 DP  Den Haag, Netherlands  )(73  
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74(  
 2 
 3 
European (E.P.O.)      06388062.9       17/11/2006  
Based on PCT/EP2007/009987 dated 19/11/2007 

(30) 

Patent (12) 
(54)       PLANT FOR TRANSPORTING CARGO AND/OR FROM A SHIP 
                               Protection starting from 19/11/2007to 19/11/2027      
(55)  A plant (1;20) for transferring cargo (23) to and from a ship (24), said plant comprising 
an elevated rail structure (2) and a crane unit (3) where the elevated rail structure (2) is 
arranged on one side of the ship (24) and comprises a longitudinal rail (6) which extends 
essentially parallel to the longitudinal axis of the ship and where the crane unit is arranged to 
transfer a load or a group of loads to and from said ship, is supported by said longitudinal rail 
and is displaceable along said longitudinal rail. The crane unit furthermore comprises a boom 
(10) and a trolley (21 ) where the boom of said crane unit extends essentially perpendicular to 
the longitudinal rail such that one end of the boom extends over the ship; and where the boom 
of said crane unit comprises a transverse rail (13) which extends in a direction which is 
essentially transverse to the longitudinal rail and essentially parallel to the centre line of the 
boom. 

 

 Patent English Abstract
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اجلريدة الر�سمية العدد )1183(

�إعـــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكريـة وفقا لأحكام املـادة )4/24( من قانـون حقوق امللكيـة ال�صناعيـة 

ال�صـادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 ، اأنه مت جتديد مدة حمايــة النمــاذج ال�صناعيــة 

امل�صجلــة املذكــورة باجلــدول املرفــق ملـــدة )5( خمــ�س �صنـــوات اأخـــرى :

تاريخ الت�سجيل��صــــم �ل�صركــــةرقم �لنموذج �ل�صناعيم

1OM/ID/2012/000032012/2/6م�صركة العوجان ال�صناعية

2OM/ID/2012/000092012/4/30مراين ريفري�صمينت�س �س م ح
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اجلريدة الر�سمية العدد )1183(

�إعـــــــالن

تعلـــن دائـــرة امللكيــــة الفكريــة عن طلبـــات ت�سجيل العالمــات التجاريـــة املقبولة وفقا لأحكـــام 

قانون حقوق امللكية ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67 .

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 100170

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

اإدارة وتفعيل الن�ساط املكتبي ، بيع برامج احلا�سب الآيل ، بيع كامريات املراقبة واأنظمة 

التحكم بالدخول ، بيع الهواتف النقالة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : وليد خلدمات التقنية 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1102 ر.ب : 131

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 100665

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

بيع مواد البناء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الروؤيا الذكية الدولية �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 534 ر.ب : 111

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/2/9

-82-



اجلريدة الر�سمية العدد )1183(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 100809

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

الهواتف النقالة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الدانة الف�سية املتميزة للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 100922

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

جملة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �ساللة للمنطقة احلرة �ش م ع م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 87 ر.ب : 217

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 100923

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

ن�سرة اأو �سحيفة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �ساللة للمنطقة احلرة �ش م ع م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 87 ر.ب : 217

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 102335

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

جتارة احلقائب اجللدية وال�سلع وتوابع ال�سفر والأحذية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : وادي ال�سرحات للتجارة �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 73 ر.ب : 118

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/5/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103189

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

�سناعة الدقيق وعجني املخابز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مطاحن الر�سيد 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1052 ر.ب : 211

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/6/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103469

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

اأرز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأبناء ندمي �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1339 ر.ب : 121

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/7/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103470

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

اأرز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأبناء ندمي �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1339 ر.ب : 121

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/7/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103471

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

اأرز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأبناء ندمي �ش.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1339 ر.ب : 121

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/7/3
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 طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103573

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

ت�سغيل و�سيانة حمطات ال�سخ و�سيانة خطوط الأنابيب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة الوطنية الأوىل خلدمات الت�سغيل وال�سيانة �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 572 ر.ب : 320

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/7/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103644

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

املعدات والأجهزة ال�سلكية والال�سلكية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اإنرتنت الأ�سياء �ش م م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 789 ر.ب : 112

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/7/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103850

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �لأيادي املبدعة للم�ساريع التجارية �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 146 ر.ب : 111

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/7/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103929

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

بيع الإلكرتونيات وال�ساعات والإ�سالح .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خمي�ش احلرا�سي الذهبية 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 413 ر.ب : 130

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/8/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 104193

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

خدمات بيع الأطعمة وامل�سروبات ، خدمات بيع الأطعمة وامل�سروبات )خدمة ذاتية( خدمات 

توزيع الأطعمة وامل�سروبات ، خدمات متوين )الأطعمة وامل�سروبات( ، املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي تي تي بابليك كومباين ليمتد 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : تايالندية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 555 فـيبهافادي راجني�ست رود ، �ساتو�ساك �سب دي�سرتكت ، �ساتو�ساك 

دي�سرتكت ، بانكوك 10900 ، تايالند

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/8/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 104361

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

بيع وتركيب ورق احلائط وك�سوة الأر�سيات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ربوع النجادي احلديثة للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 116 ر.ب : 400

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/8/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 104721

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

اإنتاج املياه الطبيعية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الربميي وحم�سة للتنمية وال�ستثمار �ش م ع م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 85 ر.ب : 518

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/9/20

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 104767

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

تاأجري املجمعات التجارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الغزايل الدولية لال�ستثمار 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 2389 ر.ب : 113

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/9/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 104922

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

مياه معدنية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ماء �سنا�ش - ت�سامنية 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1564 ر.ب : 111

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 104923

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

خدمات اإدارة وتاأجري العقارات اململوكة واملوؤجرة ال�سكنية وغري ال�سكنية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اخلنجي للتطوير العقاري �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 213 ر.ب : 100

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 104967

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

الآي�ش كرمي واملثلجات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة يونيكاي و�سركائها �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 670 ر.ب : 117

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 104968

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

الآي�ش كرمي واملثلجات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة يونيكاي و�سركائها �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 670 ر.ب : 117

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 104971

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

الآي�ش كرمي واملثلجات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة يونيكاي و�سركائها �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 670 ر.ب : 117

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 104972

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

الآي�ش كرمي واملثلجات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة يونيكاي و�سركائها �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 670 ر.ب : 117

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 104973

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

الع�سائر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة يونيكاي و�سركائها �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 670 ر.ب : 117

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 104988

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

عمل جميع اأنواع ال�سندوي�سات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خط الأنامل الذهبية - تو�سية 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 29 ر.ب : 311

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105057

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

الألعاب والت�سلية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سقط لألعاب الإثارة �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 3185 ر.ب : 112

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105058

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

مراكز الرتفـيه والألعاب والت�سلية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سقط الألعاب الإثارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 3185 ر.ب : 112

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105077

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

ور�ش الأملنيوم ، ور�ش حدادة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زاهر الدهماين للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 58 ر.ب : 114

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105143

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

مقاولت البناء والت�سييد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املنار لالإن�ساءات �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 2007 ر.ب : 112

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105216

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

اإ�سالح كهرباء املركبات و�سحن البطاريات ، اإ�سالح ميزان املركبات ، اإ�سالح حماور وفرامل 

ال�سيارات ، تبديل زيـــوت املركبات ، تنظيف وتلميـــع املركبات ،  اإ�سالح اإطارات ال�سيارات ، 

حمطات غ�سيـــل وت�سحيــــم املركبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأزهار الدلوين للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 485 ر.ب : 620

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105330

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

مطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الطوق للتجارة واأنظمة التحكم �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1986 ر.ب : 111

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105331

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

مطعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الطوق للتجارة واأنظمة التحكم �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1986 ر.ب : 111

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105408

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

�سوبر ماركت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز �سلطان �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 808 ر.ب : 131

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105500

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

فرا�سي للحواجب ، اأم�ساط ، اإ�سفنج تواليت ، علب م�ساحيق التجميل ، علب جتميل جمهزة ، 

اأدوات جتميل ، فرا�سي املكياج ، فرا�ســــي اأ�سنان ، فرا�سي اأ�سنان كهربائية ، خيـــوط الأ�سنـــان ،

فرا�سي حالقة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإتيدو كوربوري�سن 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كورية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 191 ، 2- جا ، هاجناجن - رو ، يوجن�سان- جو ، �سيول ، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/31

ا�ســــــم الوكـــيـــــــــل : كاليد اآي بي �سريف�سز ليمتد

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1982 ر.ب : 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105501

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

الدعايـــة والإعـــالن ، الت�سويـــق ، ا�ست�ســـارات اإدارة الأعمـــال ، خدمـــات وكـــالت ال�ستيــــراد 

والت�سديـــر ، جتميـــع ت�سكيلـــة من املنتجات حل�ســاب الغري مبا ميكن جمهور امل�ستهلكــني 

اأو متاجر ومنافذ  املنتجات ب�سكل منا�سب و�سرائها من متاجر التجزئة  من معاينة تلك 

البيــع باجلملـــة اأو من خـــالل كتالوجـــات الطلب الربيدي اأو عرب الإنرتنت )اأونالين( اأو 

)باأي و�سيلة اإلكرتونية اأخرىوحتديدا منتجات م�ستح�سرات التجميل وحقائب التواليت( 

واأدوات التجميل وال�سابون  املكياج  اإزالة  امل�ستخدمة فـي  القما�سية  تباع فارغة )واملناديل 

واملظـــالت  الأ�سنـــان  ومنظفـــات  احلقائـــب/اجلزادين  ال�سخ�ســـي  لال�ستخـــدام  املخ�ســ�ش 

وامل�ستح�ســرات  البيطريــة  واللـــوازم  ال�سيدلنية  واللوازم  والعطور  الن�سيج  ومناديل من 

ال�سلع واخلدمات لالأعمال  �سراء  ال�سراء لالآخرين(  ، خدمات  الطبية  واللوازم  ال�سحية 

اأو ال�سناعية ، ترويج  اإدارة الأعمال التجارية  الأخرى )الدعاية والإعالن ، امل�ساعدة فـي 

�سوق  توفـري   ، البيع  اآلت  تاأجري   ، ال�سراء  لطلبات  الإدارية  املعاجلة  لالآخرين(  املبيعات 

اإلكرتونية عرب الإنرتنت )اأونالين( لباعة وم�سرتي الب�سائع واخلدمات ، خدمات البيع 

اإنتاج اأفالم  اإدارة الأعمال ،  بالتجزئة التي تقدمها حمالت ال�سوبرماركت ، امل�ساعدة فـي 
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اإدارة  ا�ست�سارات فـي   ، ، الدعاية والإعالن اخلارجي  ، ل�سق الإعالنات  الدعاية والإعالن 

وتنظيم الأعمال ، ا�ست�سارات تنظيم الأعمال ، اأبحاث الأعمال ، ا�ست�سارات اأعمال مهنية ، 

تقدمي املعلومات والأخبار عن الأعمال من خالل موقع اإلكرتوين ، عر�ش ال�سلع ، ت�سميـم 

مواد الدعاية والإعالن ، الإعالن بالربيد املبا�سر ، ن�سر مواد الدعاية والإعالن ،

 ، الكمبيوتر  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية  الإعالن   ، الفواتري  حترير   ، العينات  توزيع 

خدمات العار�سات لأغرا�ش الدعاية والإعالن اأو ترويج املبيعات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإتيود كوربوري�سن 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كورية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 191 ، 2 - جا ، هاجناجن - رو ، يوجن�سان - جو ، �سيول ، جمهورية كوريا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/31

ا�ســــــم الوكـــيـــــــــل : كاليد اآي بي �سريف�سز ليمتد

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1982 ر.ب : 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105502

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

عــدد اآليــة اآلت قطــع ، اأجهــزة حلام كهربائية ، اآليات حتكم لالآلت اأو املكائن اأو املحركات ،

مع  ت�ستعمل  ت�سكيل  قوالب  اأو  قوالب قطع   ، يدويا  تدار  التي  باليد بخالف  عدد حتمل 

الآلت ، قوالب كاأجزاء من الآلت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فوجيكورا ال تي دي 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1-5 ، كيبا 1-ت�سومي ، كوتو-كو ، طوكيو 135-8512 ، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/31

ا�ســــــم الوكـــيـــــــــل : كاليد اآي بي �سريف�سز ليمتد

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1982 ر.ب : 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105503

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

برامج كمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل ( األياف ب�سرية ، كبالت األياف ب�سرية وا�سالت 

كهربائية  اأقطاب  طبية(  لغايات  )لي�ست  الليزر  مولدات   ، الب�سرية  لالألياف  ان�سهارية 

للوا�سالت الن�سهارية لالأليــاف الب�سرية ، حبال لالألياف الب�سرية ، مو�سالت ب�سرية ،

األيافـية  ، مناظري  الب�سرية  ، قارنات ب�سرية لالت�سالت  الب�سرية  منظفات للمو�سالت 

غري طبية ، قواب�ش كيبالت كهربائية ، لوحات دارات اإلكرتونية ، لوحات قيادة مطبوعة 

للقباب  م�سفوفات  �سكل  على  كهربائية  مفاتيح   ،  ) مرنة  مطبوعة  دارات  )لوحات  مرنة 

 ، مكتبية  وقيا�ش  اأمتتة  اأدوات   ، �سخ�سية  بيانات  م�ساعدات   ، املتحركة  للهواتف  املعدنية 

مفاتيح غ�سائية ، جم�سات �سغط ، جم�سات اأوك�سجني ، مو�سالت اإلكرتونية ، مو�سالت 

، مو�سالت للكيبالت  املحــور  ، مو�ســالت للكيبــالت متحــدة  الــدارات املطبوعــة  للوحــات 

 ، لل�سيارات  �سلكية  اأمان  اأحزمة   ، املحور  متحدة  كيبالت   ، م�سطحة  كيبالت   ، امل�سطحة 

مو�سالت لأحزمة الأمان ال�سلكية لل�سيارات ، هوائيات ، هوائيات اأفالم ، م�سعات اأنابيب 

 ، كهربائية  اأ�سالك   ، الإلكرتونية  والأجهزة  والآلت  الت�سالت  واأجهزة  لآلت  حرارية 

كيبالت ت�سخني ذاتية التنظيم ، كيبالت كهربائية ، كيبالت اإلكرتونية ، اأحوا�ش حرارية 

لآلت واأجهزة الت�سالت ولآلت والأجهزة الإلكرتونية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فوجيكورا ال تي دي 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1-5 ، كيبا 1-ت�سومي ، كوتو-كو ، طوكيو 135-8512 ، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/31

ا�ســــــم الوكـــيـــــــــل : كاليد اآي بي �سريف�سز ليمتد

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1982 ر.ب : 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105504

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

ا�ست�سارات تنظيم الأعمال ، ا�ست�سارات واإدارة املوارد الب�سرية ، وكالت ال�سترياد والت�سدير ، 

خدمات ا�ست�سارات اإدارة الأعمال فـي جمال تقنية املعلومات ، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فوجيكورا ال تي دي 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1-5 ، كيبا 1-ت�سومي ، كوتو-كو ، طوكيو 135-8512 ، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/31

ا�ســــــم الوكـــيـــــــــل : كاليد اآي بي �سريف�سز ليمتد

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1982 ر.ب : 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105505

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

الألياف  و�سيانة  واإ�سالح  تركيب   ، الت�سالت  اأ�سالك   ، املدنية  الهند�سية  اأعمال  اإن�ساء 

الب�سرية والأ�سالك الكهربائية والكيبالت الكهربائية واأ�سالك وكيبالت الكمبيوتر ، مد 

وامل�سورة  الفني  الدعم  توفـري   ، الت�سالت  الأ�سالك لأجهزة و�سبكات  ، تركيب  الكيبالت 

الفنية ب�ساأن تركيب واإ�سالح و�سيانة معدات الأنظمة املتعلقة ب�سبكات الألياف الب�سرية 

والأ�سالك الكهربائية والكيبالت الكهربائية ، اإ�سالح و�سيانة خطوط الكهرباء ، الن�ساء ،

معلومات الإن�ساء ، تركيب و�سيانة واإ�سالح الآلت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فوجيكورا ال تي دي 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1-5 ، كيبا 1-ت�سومي ، كوتو-كو ، طوكيو 135-8512 ، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/31

ا�ســــــم الوكـــيـــــــــل : كاليد اآي بي �سريف�سز ليمتد

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1982 ر.ب : 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105506

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

ا�ست�سارات الت�سالت ، توفـري الو�سول اإىل �سبكات الكمبيوتر وقواعد بيانات الكمبيوتر عرب 

الإنرتنت ، الت�سال عرب �سبكات الألياف الب�سرية ، الت�سال عرب الطرفـيات احلا�سوبية ،

تقديــم الت�سالت عرب الرتبـــاط بال�سبكـــة العامليـــة للكمبيوتــر ، توفـيـــر املعلومــات حــــول 

الت�سالت ، وتوفـري املعلومات والتقنية فـي جمال الت�سالت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فوجيكورا ال تي دي 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1-5 ، كيبا 1-ت�سومي ، كوتو- كو ، طوكيو 135-8512 ، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/31

ا�ســــــم الوكـــيـــــــــل : كاليد اآي بي �سريف�سز ليمتد

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1982 ر.ب : 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105507

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

ت�سنيع ومعاجلة الألياف الب�سرية والأ�سالك الكهربائية والكيبالت الكهربائية بناء على 

طلب وموا�سفات الآخرين ، جتميع املواد ح�سب الطلب لالآخرين ، معلومات عن معاجلة 

املواد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فوجيكورا ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1-5 ، كيبا 1-ت�سومي ، كوتو-كو ، طوكيو 135-8512 ، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/31

ا�ســــــم الوكـــيـــــــــل : كاليد اآي بي �سريف�سز ليمتد

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1982 ر.ب : 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105508

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

التدريب الأكادميي ، التدريب ال�سخ�سي ، توفـري معلومات عن الرتبية والتعليم ، تنظيم 

واإدارة احللقات الدرا�سية ، توفـري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فوجيكورا ال تي دي 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1-5 ، كيبا 1-ت�سومي ، كوتو-كو ، طوكيو 135-8512 ، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/31

ا�ســــــم الوكـــيـــــــــل : كاليد اآي بي �سريف�سز ليمتد

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1982 ر.ب : 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105510

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

برجمة احلا�سـوب و�سيانـــة برجميات الكمبيوتر ، خدمـــات ا�ست�ســـارات تقنيــة املعلومــات ، 

ال�ست�ســــارات والدعـــم والهند�سيـــة الفنيـــة فـيمــــا يتعلـــــق بتقنـــية املعلومــــات ، الت�سميــــم 

وال�ست�سارات الفنية ملعدات وبرامج وطرفـيات احلا�سوب ، الأبحاث حول تقنيات الت�سالت ، 

الأبحــــاث فـــــي جمال تقنيــــة املعلومات ، اختبار وفحــــ�ش الألــــياف الب�سريــــة والأ�ســـــالك 

الكهربائية والكيبالت الكهربائية واإجراء الأبحاث عليها ، ا�ست�سارات تقنية الت�سالت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فوجيكورا ال تي دي 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1-5 ، كيبا 1-ت�سومي ، كوتو-كو ، طوكيو 135- 8512 ، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/31

ا�ســــــم الوكـــيـــــــــل : كاليد اآي بي �سريف�سز ليمتد

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1982 ر.ب : 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105817

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

حمالت البقالة ، ال�سوبرماركت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الن�سر للحلول التجارية �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 468 ر.ب : 117

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/13

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105896

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

الألبان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة يونيكاي و�سركائها �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 670 ر.ب : 117

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105871

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

النوافذ والأبواب وال�ستائر ولوازم العزل ومنع الت�سرب ولوازم الإنارة واأغطية الأر�سيات 

والأ�سقف واجلدران .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة التكنولوجيا العمرانية �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 158 ر.ب : 124

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/15

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105895

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

الألبان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة يونيكاي و�سركائها �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 670 ر.ب : 117

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105897

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

الألبان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة يونيكاي و�سركائها �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 670 ر.ب : 117

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/16

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105943

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

حمالت البقالة ، ال�سوبر ماركت ، التموينات ، الربادات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الن�سر للحلول التجارية �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 468 ر.ب : 117

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106014

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

جممع طبي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأر�ش جمان الطبي �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 7 ر.ب : 130

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/21

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106254

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة �سمالن العربية للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 288 ر.ب : 211

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/30
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 طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106264

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

مركز جتميل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سهول الر�سي�سة للتجارة واملقاولت 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 81 ر.ب : 113

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/30

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106332

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

اأبواب م�سادة للحريق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأهداف الذكية الوطنية �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 10 ر.ب : 615

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/12/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106419

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

جتارة اللعب والألعاب بكافة اأنواعها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة تلقني للتجارة �ش.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 5 ر.ب : 123

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/12/8

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106436

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

بيع اأجهزة اإلكرتونية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ا�ستل �سبريز �ش.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 311 ر.ب : 111

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/12/8

 

-110-



اجلريدة الر�سمية العدد )1183(

 طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106567

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

بيع النباتات الطبيعية وال�سناعية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فايزة اأحمد طاهر للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 2522 ر.ب : 112

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/12/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106633

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

مقاولت البناء والت�سييد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة واحة اخلليج العربي 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 3032 ر.ب : 111

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106665

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

و�ساطة العقارات )مكاتب الدللني( �سراء وبيع الأرا�سي والعقارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة النربي للعقارات 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 66 ر.ب : 131

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/12/22

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106846

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

�سيانة واإ�سالح احلا�سب الآيل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قمم القلعة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 67 ر.ب : 617

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 80727

 فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

مكاتب تاأجري ال�سيارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املكت�سف لتاأجري ال�سيارات �ش م م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 3581 ر.ب : 112

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/9/5

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 94809

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

جتارة الأدوات الريا�سية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اعمار لوى الع�سرية للتجارة - ت�سامنية 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/4/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 104476

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ب�سكويـــت ، كعـــك ، حلــــوى ، حلوى الكراميل )حلوى( ، �سوكولتـــة ، منتجـــات كاكـــاو ، كعــــك 

حملــى ، حلويات �سكرية ، النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو والنب 

ال�سطناعي ، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعـــة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات 

واحللويــات املثلجــة ، ع�ســل النحـــل والع�ســـل الأ�ســــود ، اخلميــــرة وم�سحـــوق اخلبيـــز ، امللــــح 

واخلردل واخلل وال�سل�سة ، التوابل ، البهارات ، الثلج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة مها اأحمد اجلفايل لت�سويق املواد الغذائية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة 

اأدهم  مركز   ، النازل  املدينة  طريق   ،  21493 جدة   13416  : �ص.ب   : �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

التجاري ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/9/1

��ســــــم الوكـــيـــــــــل : الطرق الفنية للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 828 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103406

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، ، دراجات نارية  ، دراجات مبحرك �سغري  األ وهي الدراجات   ، اإطارات واأنابيب للمركبات 

اأربع عجالت للمرح ، عربات ال�سباق ، عربات  دراجات نارية خفـيفة ، عربات �سغرية ذات 

�سغرية ذات حمرك للعبة اجلولف ، �ساحنات �سغرية تدفع باليد ، مركبات ت�ستعمل جلز 

الع�سب ، مركبات ت�ستعمل جلز ع�سب احلدائق ، جميع املركبات الربية) ايه تي فـي اأ�ش ( ، 

�سيارات الدفع الرباعي للخدمة ، �سيارات امل�سافرين ، ال�ساحنات اخلفـيفة ، �ساحنات جد 

خفـيفة ، �ساحنات وحافالت ، الأدوات ال�سناعية والزراعية األ وهي اجلزارات الزراعية ، عربات 

وعربات  املتحركة  للكرا�سي  والأنابيب  الإطارات   ، املقطورات)مركبات(   ، ال�سوكي  املرفاع 

اليد، �سعاعي الإطارات وعربات الإطارت ، األ وهي الدراجات النارية ، اجلزارات الزراعية ، جميع 

املركبات الربية) ايه تي فـي اأ�ش ( ، مقطورات )مركبات( ، �سيارات امل�سافريـــن ، ال�سيارات، 
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�سعاعي الإطارات لل�سيارات التجارية ، وهي �ستي�سن واغن )�سيارة �سالون عائلية( ، عربات 

املرفاع  ، عربات  �ساحنات مغلقة )مركبات(   ، النقل اخلفـيف  �سيارات   ، )�سغرية احلجم( 

ال�سوكي ، �ساحنات خفـيفة ، �ساحنات جد خفـيفة ، ، �ساحنات وحافالت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي تي . اإند�سرتي كاريت ديلي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأندوني�سية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : جي ال ان. كوم. ال. يو�ش �سودار�سو كم . 3 ، 8 ميدان ، اندوني�سيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/6/28

��ســــــم الوكـــيـــــــــل : الطرق الفنية للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 828 ر.ب : 112 روي

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103763

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جمع وعر�ش جمموعة متنوعة من ال�سلع ل�سالح الغري ) با�ستثناء النقل( لتمكني الزبائن 

من معاينة و�سراء تلك ال�سلع بكل اريحية، ميكن توفـري مثل هذه اخلدمات فـي متاجر 

الكاتالوغات  البيع باجلملة من خالل  واملتاجر ومنافذ  الت�سوق  بالتجزئة ومراكز  البيع 

التي تطلب عن طريق الربيد اأو عن طريق و�سائل الإعالم الإلكرتونية ، على �سبيل املثال ، 

عن طريق املواقع الإلكرتونية اأو برامج الت�سوق على التلفاز وتوفـري اأ�سواق على الإنرتنت 

واأبحاث  الإنرتنت  على  الإعالن  فـيها  والإعالن مبا  واخلدمات  ال�سلع  وباعة  للم�سرتين 

ال�سوق وعر�ش املبيعات والدرا�سات الت�سويقية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فـيوت�سر ريتيل ليمتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : نوليدج هاو�ش ، �سايام ناجار ، اوف جوجي�سواري - فـيخرويل لينك 

رود ، جوجي�سواري )اي�ست( مومباي - 400060 ، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/7/26

ا�ســــــم الوكـــيـــــــــل : الطرق الفنية للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 828 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105087

فـي الفئة 9 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأجهـــزة   ، بالكهربــاء  التحكــم  اأو  واأدوات لتو�سيل وتبديل وحتويل وجمــع و�سبـــط  اأجهزة 

لت�سجيل ونقــل اأو اإعـــادة اإنتــاج ال�سوت وال�سورة ، حافظة البيانات املغناطي�سية واأقـــرا�ش 

ت�سجيل ، الآت بيع اأوتوماتيكية واأليات لالأجهزة التي تدار بالعملة املعدنية ، اآلت ت�سجيل 

النقد واآلت حا�سبة وحوا�سيب ومعدات ملعالج البيانات ، اأجهرة لإخماد احلريق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيلك�ش للكهربائيات )�ش.ذ.م.م(

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 56874 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/11

ا�ســــــم الوكـــيـــــــــل : الطرق الفنية للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 828 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105107

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

قرطا�سية واأقالم حرب جاف واأقالم احلرب الواردة فـي الفئة 16 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ميلينيوم رايتينغ بروداكت�ش بي فـي تي ليمتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سورفـيي منرب 2/3/359 ، بافـيزا فاليا ، نري هانومان تيمبل ، تيغهرا 

رود ، دادرا ، 396193 ، الهند

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/12

ا�ســــــم الوكـــيـــــــــل : الطرق الفنية للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 828 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105452

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، ال�سابــــون   ، و�سنفـــرة  جلــي  وم�ستح�ســرات  وتلميع  والتنظـــيف  التجمـــيل  م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات زينــة ، اأنواع ال�سامبــو ، مـــواد عطريـــة ، زيوت عطرية ، مواد جتميل ، لو�سيون 

 ، للغرف  ومعطــرات  مبللـة  مناديــل   ، العـــرق  رائحــة  مزيـــالت   ، اأ�سنان  منظفات   ، لل�سعر 

م�ستح�سرات بعد احلالقة ، زيت اللوز ، زيوت مواد عطرية ، اأقنعة جتميلية ، م�ستح�سرات 

والرمـــــو�ش  داخـــــل احلمــــام  التجميـــل لال�ستعمـــال  ، م�ستح�ســـرات  للتبييـــ�ش  التجميـــل 

امل�ستعارة والأقالم واأ�سباغ واأطقم ورذاذ لل�سعر ومرطبات لل�سعر واحلناء ، م�ستح�سرات 

املاكياج وجيالت التدليك وزيوت العطـــور وكرميــات التلميع وواقيـــات ال�سمــ�ش ومناديــل 

وم�ستح�سرات التجميل امل�سبعة مبواد مكافحة ال�سيخوخة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كايا ليمتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 23 /�سي ، ماهال اندا�سرتيال اي�ستايت ، اوف ماهاكايل كيفز رود ، 

اأندهريي )اإي�ست( مومباي - 400093 ، الهند

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/29

ا�ســــــم الوكـــيـــــــــل : الطرق الفنية للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 828 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105336

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفـيه ، الأن�سطة الريا�سية والثقافـية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مدر�سة نك�ست جينريي�سن �ش.ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 390989 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/24

ا�ســــــم الوكـــيـــــــــل : الطرق الفنية للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 828 ر.ب : 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105088

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليــــد البخـــار والطبخ والتربيد والتجفــــيف والتهويـــة واإمــداد 

املياه واأغرا�ش �سحية وم�سابيح كهربائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيلك�ش للكهربائيات )�ش.ذ.م.م(

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 56874 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/11

ا�ســــــم الوكـــيـــــــــل : الطرق الفنية للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 828 ر.ب : 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 101234

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

عيادة طب الأ�سنان . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة امل�سايخي املتحدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 811  ر.ب : 100

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/3/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 101233

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

( �سراء  العقارات ) مكاتب الداللني  ، و�ساطة  امل�ؤجرة  اأو  اململ�كة  العقارات  اإدارة وتاأجري 

وبيع االأرا�سي والعقارات وتق�سيمها ) ال�سكنية وغري ال�سكنية ( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ؤ�س�سة امل�سايخي املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 811  ر.ب : 100

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106103   

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

تبغ ، �سيجار ، �سجائر ، اأدوات للمدخنني ، ثقاب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ك�لبهار ت�باك� اأنرتنا�سي�نال م. م. ح  

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العربية  االإمارات   ، دبي   ، املنطقة احلرة  : 61401 جبل علي  �ص.ب   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/22

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلليجي�ن حلماية امللكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 3746 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 104825

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

اإدارة اأعمال الفنادق واإدارة الفنادق لالآخرين وخدمات اال�ست�سارات املتعلقة باإدارة الفنادق 

واإدارة االأعمال ، اإدارة االأن�سطة التجارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة املجموعة املتحدة الدولية للفنادق/حمد اإبراهيم عبدالرحمن 

                                     التويجري و�سركاه )ذ.م.م( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : القبلة - فندق بالزا ، مكتب رقم 910 ، دور رقم 9 - �ص.ب : 713 

                                     ال�سفاة 13008 ، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/9/25

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 104826

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

خدمات االإقامة املوؤقتة ، خدمات فنادق ، خدمات تقدمي الطعام وال�سراب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة املجموعة املتحدة الدولية للفنادق/حمد اإبراهيم عبدالرحمن 

                                     التويجري و�سركاه )ذ.م.م( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : القبلة - فندق بالزا ، مكتب رقم 910 ، دور رقم 9 - �ص.ب : 713 

                                     ال�سفاة 13008 ، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/9/25

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105065

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

م�ستح�ســــرات تبييـــــ�ش املالبــــــ�ش واملــــواد االأخـــــرى اخلا�ســــــة باال�ستخــــدام فـي الغ�سيـــــل ، 

م�ستح�سرات الغ�سيل والتلميع والك�سط وال�سحذ ، ال�سابون ، العطور ، الزيوت العطرية ، 

م�ستح�سرات التجميل ، غ�سول )لو�سن( ال�سعر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العربية للعود

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 61193 ، الريا�ش 11565 ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/9

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105066

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال والوظائف املكتبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العربية للعود

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 61193 ، الريا�ش 11565 ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/9

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105318

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

ا�ست�سارات   ، تخطيطية  فنون  ت�سميم   ، داخلية  ت�سميمات   ، معماري  طابع  ذات  خدمات 

فـي جمال توفري  ا�ست�سارات   ، الداخلية واخلارجية  املنطقة  البناء وحتويل  فـي  معمارية 

 ، ال�سناعي  الت�سميم   ، الداخلي  الديكور  ت�سميم   ، التكنولوجية  اال�ست�سارات   ، الطاقة 

ت�سميم العبوات وال�سعارات ، ت�سميم االأزياء ، اختبار املواد واملن�سوجات ، درا�سات امل�سروع 

التقنية ، التخطيط احل�سري واخلدمات اال�ست�سارية ، �سياغة البناء ، االأبحاث والتطوير 

وجماليا  زخرفيا  املنتجات  اإنتاج   ، املنتجات  ت�سميم   ، لالآخرين  اجلديدة  املنتجات  حول 

الت�سميمات )الت�سميم  ، و�سع  البيئة  ، االأبحاث فـي جمال حماية  مثل االأثاث واالأ�سياء 

ال�سناعي( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي ات�ش اأ�ش جرنال ديزاين اأ�ش �سي اأيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لوك�سمبورغية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 31 روي دو فورت اليزابيث ال 1463 لوك�سمبورغ ، لوك�سمبورغ

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/23

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105319

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

 ، معطر  ماء   ، كولونيا   ، عطر   ، وال�سعر  اجللد  ونظافة  لعناية  التجميل  م�ستح�سرات 

، م�ستح�سرات للحمامات ور�سا�سات  ، معطرات هواء  ، م�ستح�سرات جتميل  تواليت  ماء 

اال�ستحمام ، �سابون ، م�ستح�سرات حالقة ، منتجات اأظافر وتلميع ، م�ستح�سرات لنظافة 

الفم .

STARCK 

STARCK 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي ات�ش اأ�ش جرنال ديزاين اأ�ش �سي اأيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لوك�سمبورغية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 31 روي دو فورت اليزابيث ال 1463 لوك�سمبورغ ، لوك�سمبورغ

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/23

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105320

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

 ، اأو البال�ستيك ، مقاعد )اأثاث( ، مكاتب  اأو اجل�ش  اأو ال�سمع   ، اأعمال فنية من اخل�سب 

اإطارات ال�سور ، �سناديق من اخل�سب اأو البال�ستيك ، اأرائك ، كنب ، خزانات ملفات ، مقاعد ، 

 ، )اأثاث(  بذاتها  قائمة  تق�سيم  حواجز   ، الر�سع  لالأطفال  عالية  كرا�ش   ، مريحة  كرا�ش 

�سناديق لالألعاب ، جمموعات اأدراج ، و�سائد ، عربات ال�ساي ، اأرائك مريحة ، التجهيزات 

اخل�سبية ، وحدات الرفوف )اأثاث( ، مراوح لال�ستخدام ال�سخ�سي ، كرا�ش ذوات ذراعني ، 

غري  �سكاكني  مقاب�ش   ، اأ�سرة   ، مرايا   ، بال�ستيك  اأو  ج�ش   ، �سمع   ، اخل�سب  من  متاثيل 

اأثاث   ، اأثاث تخزين مكون من وحدات   ، ، وحدات تخزين  اأثاث معدين   ، اأثاث   ، معدنية 

مدر�سي حممول )زخرفة( ، اأثاث فـي الهواء الطلق ، اأثاث ح�سري ، اأثاث مكاتب ، اأثاث 

اأبواب غري  ، مقاب�ش  )اأثاث(  �سا�سات   ، ال�سور  ، قوالب الإطارات  اأثاث مطابخ   ، حمامات 

معدنية ، حامل مظلة ، رف جمالت ، حوامل منا�سف )اأثاث( ، حوامل معاطف )اأثاث( ، 

حوامل �سا�سات ، منا�سد ، اأغطية منا�سد ، م�ساند اأقدام ، خزانة عر�ش )اأثاث( ، حاويات 

تعبئة من البال�ستيك ، حاويات غري معدنية .

STARCK 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي ات�ش اأ�ش جرنال ديزاين اأ�ش �سي اأيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لوك�سمبورغية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 31 روي دو فورت اليزابيث ال 1463 لوك�سمبورغ ، لوك�سمبورغ

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/23

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105475

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

امل�ستح�ســـرات الطبيـــــة اخلا�ســــة بالب�ســرة ، للوقايـــــة والعـــــالج من االأمـــــرا�ش الفريو�سيــــة 

وال�سارية وااللتهاب واملناعة واجلهاز الع�سبي واالأمل واالأمرا�ش اجللدية واأمرا�ش القلب 

واالأوعيـــة الدموية واجلهـــاز اله�سمــــي واملعوية واالأمــــرا�ش االأي�سيــــة واالأورام واأمــــرا�ش 

العيون واالأمرا�ش التنف�سية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جن�سني �سين�سز اإيرلندا يو �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإيرلندية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اي�ست غيت فيلج ، اي�ست غيت ، ليتل اأي�سالند ، كاونتي كورك ، 

                                     اإيرلندا

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/27

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

YUPRIZ 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105489

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

خدمات التزويد بالطعام وال�سراب ، وخدمات الفنادق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة جمموعة فنادق اخلليج �ش.م.ب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بحرينية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 580 ، مملكة البحرين

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/27

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105490

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

خدمات التزويد بالطعام وال�سراب ، وخدمات الفنادق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة جمموعة فنادق اخلليج �ش.م.ب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بحرينية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 580 ، مملكة البحرين

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/27

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105491

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

خدمات التزويد بالطعام وال�سراب ، وخدمات الفنادق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة جمموعة فنادق اخلليج �ش.م.ب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بحرينية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 580 ، مملكة البحرين

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/27

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105916

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

اآالت حا�سبة ، مفكرات اإلكرتونية ، اأجهزة اإنذار ، اأجهزة تعليم �سمعية وب�سرية ، موازين 

دقيقة ، كامريات فيديو ، كامريات )للت�سوير الفوتوغرافـي( ، م�سجالت الكا�سيت ، اأقرا�ش 

 ، كهربائية  حموالت   ، ال�سقة  عد�سات   ، كمبيوتر  اأجهزة   ، ب�سرية(   - )�سمعية  مدجمة 

عدادات ، اأجهزة معاجلة البيانات ، كوا�سف ، لوحات اإعالنات اإلكرتونية ، اأجهزة ترجمة 

 ، احلريق  اإطفاء  اأجهزة   ، فاك�ش  اآالت   ، نظارات   ، احلريق  طفايات   ، جيبية  اإلكرتونية 

اأجهزة كمبيوتر �سخ�سية �سغرية ، ميكروفونات ، اأجهزة واأدوات مالحية ، اأجهزة ملحقة 

بالكمبيوتر ، هواتف حممولة ، برامج كمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل( ، اأجهزة عر�ش ، 

اأجهزة رادار ، اأجهزة راديو ، هواتف ال�سلكية ، اأجهزة ت�سغيل ا�سطوانات ، اأجهزة حتكم عن 

بعد ، طابعات عن بعد ، اأجهزة تلفزيون .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عبداللطيف جميل لالإلكرتونيات واأجهزة التكييف املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : جدة ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/16

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105917

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

حما�سبة ، دعاية واإعالن ، تاأجري امل�ساحات االإعالنية ، ل�سق االإعالنات ، امل�ساعدة فـي اإدارة 

االأعمال ، عر�ش ال�سلع على و�سائل االت�سال لغايات بيعها بالتجزئة ، عر�ش ال�سلع ، ن�سر 

اال�سترياد  وكاالت   ، دعائية  اأو  جتارية  لغايات  املعار�ش  تنظيم   ، واالإعالن  الدعاية  مواد 

والت�سدير ، االإدارة التجارية لرتخي�ش ال�سلع واخلدمات اخلا�سة باالآخرين ، الت�سويق ، 

الدعاية واالإعالن اخلارجي ، عر�ش ال�سلع على و�سائل االت�سال لغايات بيعها بالتجزئة ، 

الدعاية واالإعالن ، تاأجري امل�ساحات االإعالنية ، ترويج املبيعات )لالآخرين( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عبداللطيف جميل لالإلكرتونيات واأجهزة التكييف املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : جدة ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/16

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105918

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

اآالت حا�سبة ، مفكرات اإلكرتونية ، اأجهزة اإنذار ، اأجهزة تعليم �سمعية وب�سرية ، موازين 

دقيقة ، كامريات فيديو ، كامريات )للت�سوير الفوتوغرافـي( ، م�سجالت الكا�سيت ، اأقرا�ش 

 ، كهربائية  حموالت   ، ال�سقة  عد�سات   ، كمبيوتر  اأجهزة   ، ب�سرية(   - )�سمعية  مدجمة 

عدادات ، اأجهزة معاجلة البيانات ، كوا�سف ، لوحات اإعالنات اإلكرتونية ، اأجهزة ترجمة 

 ، احلريق  اإطفاء  اأجهزة   ، فاك�ش  اآالت   ، نظارات   ، احلريق  طفايات   ، جيبية  اإلكرتونية 

اأجهزة كمبيوتر �سخ�سية �سغرية ، ميكروفونات ، اأجهزة واأدوات مالحية ، اأجهزة ملحقة 

بالكمبيوتر ، هواتف حممولة ، برامج كمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل( ، اأجهزة عر�ش ، 

اأجهزة رادار ، اأجهزة راديو ، هواتف ال�سلكية ، اأجهزة ت�سغيل ا�سطوانات ، اأجهزة حتكم عن 

بعد ، طابعات عن بعد ، اأجهزة تلفزيون .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عبداللطيف جميل لالإلكرتونيات واأجهزة التكييف املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : جدة ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/16

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105919

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

حما�سبة ، دعاية واإعالن ، تاأجري امل�ساحات االإعالنية ، ل�سق االإعالنات ، امل�ساعدة فـي اإدارة 

االأعمال ، عر�ش ال�سلع على و�سائل االت�سال لغايات بيعها بالتجزئة ، عر�ش ال�سلع ، ن�سر 
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اال�سترياد  وكاالت   ، دعائية  اأو  جتارية  لغايات  املعار�ش  تنظيم   ، واالإعالن  الدعاية  مواد 

والت�سدير ، االإدارة التجارية لرتخي�ش ال�سلع واخلدمات اخلا�سة باالآخرين ، الت�سويق ، 

الدعاية واالإعالن اخلارجي ، عر�ش ال�سلع على و�سائل االت�سال لغايات بيعها بالتجزئة ، 

الدعاية واالإعالن ، تاأجري امل�ساحات االإعالنية ، ترويج املبيعات )لالآخرين( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عبداللطيف جميل لالإلكرتونيات واأجهزة التكييف املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : جدة ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/16

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105920

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

اآالت حا�سبة ، مفكرات اإلكرتونية ، اأجهزة اإنذار ، اأجهزة تعليم �سمعية وب�سرية ، موازين 

دقيقة ، كامريات فيديو ، كامريات )للت�سوير الفوتوغرافـي( ، م�سجالت الكا�سيت ، اأقرا�ش 

 ، كهربائية  حموالت   ، ال�سقة  عد�سات   ، كمبيوتر  اأجهزة   ، ب�سرية(   - )�سمعية  مدجمة 

عدادات ، اأجهزة معاجلة البيانات ، كوا�سف ، لوحات اإعالنات اإلكرتونية ، اأجهزة ترجمة 

 ، احلريق  اإطفاء  اأجهزة   ، فاك�ش  اآالت   ، نظارات   ، احلريق  طفايات   ، جيبية  اإلكرتونية 

اأجهزة كمبيوتر �سخ�سية �سغرية ، ميكروفونات ، اأجهزة واأدوات مالحية ، اأجهزة ملحقة 

بالكمبيوتر ، هواتف حممولة ، برامج كمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل( ، اأجهزة عر�ش ، 

اأجهزة رادار ، اأجهزة راديو ، هواتف ال�سلكية ، اأجهزة ت�سغيل ا�سطوانات ، اأجهزة حتكم عن 

بعد ، طابعات عن بعد ، اأجهزة تلفزيون .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عبداللطيف جميل لالإلكرتونيات واأجهزة التكييف املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : جدة ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/16

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105921

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

حما�سبة ، دعاية واإعالن ، تاأجري امل�ساحات االإعالنية ، ل�سق االإعالنات ، امل�ساعدة فـي اإدارة 

االأعمال ، عر�ش ال�سلع على و�سائل االت�سال لغايات بيعها بالتجزئة ، عر�ش ال�سلع ، ن�سر 

اال�سترياد  وكاالت   ، دعائية  اأو  جتارية  لغايات  املعار�ش  تنظيم   ، واالإعالن  الدعاية  مواد 

والت�سدير ، االإدارة التجارية لرتخي�ش ال�سلع واخلدمات اخلا�سة باالآخرين ، الت�سويق ، 

الدعاية واالإعالن اخلارجي ، عر�ش ال�سلع على و�سائل االت�سال لغايات بيعها بالتجزئة ، 

الدعاية واالإعالن ، تاأجري امل�ساحات االإعالنية ، ترويج املبيعات )لالآخرين( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عبداللطيف جميل لالإلكرتونيات واأجهزة التكييف املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : جدة ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/16

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105923

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

الكهربائي  التيار  واأجهزة قيا�ش �سدة  اإنذار �سد احلريق  واأجهزة  اإنذار كهربائية  اأجرا�ش 

وعد�ســــات م�سخمــة وهوائيــــات واأجهزة )كهربائية( مانعــــة الت�سويــــ�ش وقارئـــــات �سيفـــــرات 

االأعمدة وبطاريات كهربائية و�سناديق بطاريات واأجهزة �سحن البطاريات ومنارات م�سيئة 

)اأ�سواء  اأ�سواء وما�سة  اإنذار(  )اأدوات  واأجرا�ش  اإ�سارة  واأجرا�ش  اإنذار كهربائية  واأجرا�ش 

اإ�سارة( اأدوات �سبط املراجل و�سناديق فرعية )كهربائية( وطنانات وكبالت متحدة املحور 

وكبالت كهربائية وكبالت األياف ب�سرية وجلب تو�سيل للكبالت الكهربائية واآالت حا�سبة 

وحلقات معايرة ومكثفات واأجهزة �سحن البطاريات الكهربائية واأجهزة واأدوات كيميائية 

متحدة  وكبالت  الكهربائية  الدارات  اأقفال  واأدوات  الكهربائية  الدارات  قطع  ومفاتيح 

املحور وملفات كهربائية وملفات كهرومغناطي�سية ومما�سك للملفات الكهربائية ولوحات 

واأجهزة  الكمبيوتر  الكمبيوتر ذاكرات كمبيوتر وبرامج م�سجلة لت�سغيل  مفاتيح الأجهزة 

ملحقة بالكمبيوتر وبرامج كمبيوتر م�سجلة وبرامج كمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل( 

الكمبيوتر  اأجهزة  مع  ت�ستخدم  وطابعات  كمبيوتر  واأجهزة  م�سجلة  كمبيوتر  وبرجميات 

ومكثفات ومكثفات ب�سرية ومو�سالت كهربائية ومانعات �سواعق وموا�سري تو�سيل �سوتية 

وموا�سري اأ�سالك كهربائية وو�سالت كهربائية وو�سالت للخطوط الكهربائية وو�سالت 

)كهربائية( ومالم�سات كهربائية ولوحات حتكم )كهربائية( وحموالت كهربائية واأ�سالك 

نحا�ش معزولة وعدادات وقارنات )معدات معاجلة البيانات( وقارنات كهربائية ومقومات 

وكوا�سف  وكوا�سف  البيانات  معاجلة  واأجهزة  ب�سرية  بيانات  تخزين  وو�سائط  كهربائية 

معادن لغايات �سناعية وع�سكرية وكوا�سف دخان وخافتات )منظمات( لل�سوء )كهربائية( 

واأنابيب تفريغ كهربائيــــة بخـــالف امل�ستخدمـــة لالإ�ســــاءة وم�سغــــالت االأقـــرا�ش الأجهـــزة 

الكمبيوتـــر واأقــــرا�ش ممغنطة واأجهزة قيا�ش امل�سافات وت�سجيــــل امل�سافات ولوحات توزيع 

)كهربائية( و�سناديــــق توزيع )كهربائية( ودواليــــب توزيع )كهربائية( واأنابيب كهربائية 

واأجرا�ش  القوة(  قيا�ش  )اأجهزة  ودينامومرتات  الرقمية  الفيديوية  االأقرا�ش  ومغالت 

وموؤ�سرات  ال�سناعية  بالعمليات  بعد  عن  للتحكم  كهربائية  ومن�ساآت  لالأبواب  كهربائية 

الكهربائي  للتيار  الرئي�سية  امل�سادر  ومواد  كهربائية  اأ�سالك  وموا�سري  الكهربائي  الفقد 

)اأ�سالك وكبالت( وملفات كهرومغناطي�سية ولوحات اإعالنات اإلكرتونية وبطاقات بيانية 
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األياف  وكبالت  مغناطي�سية  وم�سفرات  م�سفرة  مغناطي�سية  وطاقات  للب�سائع  اإلكرتونية 

ب�سرية واأدوات اإنذار �سد احلريق وخمادات حريق وبطانيات اإخماد احلريق واأجهزة اإطفاء 

وما�سة  وم�سابيح  احلريق  اإطفاء  خراطيم  وفوهات  احلريق  اإطفاء  وخراطيم  احلريق 

)للت�سوير الفوتوغرافـي( اأ�سواء وما�سة )اإ�سارات �سوئية( واأجهزة حتليل الغذاء واأجهزة 

قيا�ش الرتدد واأ�سالك ان�سهار وم�ساهر وبطاريات غلفانية واأدوات اختبار الغاز واأجهزة 

قيا�ش الغاز )اأجهزة قيا�ش( وحمددات الغاز وزجاج مغطى مبو�سل كهربائي واأجهزة تنظيم 

احلرارة وخوذ واقية وبطاريات ذات جهد عال واأبواق للمكربات ال�سوتية وخراطيم اإطفاء 

احلرائق و�ساعات رملية واأجهزة قيا�ش كثافة ال�سوائل واأغلفة متييز لالأ�سالك الكهربائية 

وخيوط متييز لالأ�سالك الكهربائيـــة وموؤ�ســـرات الكميــــة وموؤ�ســــرات ال�سرعــــة وموؤ�ســـرات 

من�سوب املياه وملفات حث )كهربائية( وبطاقات الدارات املتكاملة )بطاقات ذكية( ودارات 

متكاملة واأجهزة بينية الأجهزة الكمبيوتر ومقومات عك�سية و�سناديق تو�سيل )كهربائية( 

الفوتوغرافـي(  املظلمة )للت�سوير  الكهربائية وم�سابيح للغرف  وجلب تو�سيل للكبالت 

الت�سوية  واأدوات  ب�سرية  وعد�سات  �سغرية  �سخ�سية  كمبيوتر  واأجهزة  ب�سرية  وفواني�ش 

و�سواخ�ش الت�سوية )اأدوات امل�سح( وم�ستويات )اأدوات حتديد اخلطوط االأفقية( واألياف 

املرور  واإ�سارات  لل�سوء  كهربائية(  )منظمات  وخافتات  ب�سرية(  )األياف  ال�سوء  تو�سيل 

ومانعات  اإ�ساءة  وبطاريات  اإ�ساءة  وكوابح  لل�سوء  ثنائية  و�سمامات  لالإ�سارات(  )اأدوات 

�سواعق ومانعات �سواعق )ق�سبان( حمددات )كهربائية( اأقفال كهربائية م�سجالت )اأدوات 

قيا�ش  واأجهزة  مغناطي�سية  بيانات  تخزين  وو�سائط  الكهربائي  الفقد  وموؤ�سرات  قيا�ش( 

�سغط الغاز وال�سوائل واأدوات واآالت فح�ش املواد واأدوات ر�سم هند�سي ومقايي�ش واأجهزة 

قيا�ش واأدوات قيا�ش كهربائية واأدوات قيا�ش واأجهزة قيا�ش وحمددات قيا�ش ميكرومرتي 

الب�سرية وميكرومرتات )اأجهزة قيا�ش دقيقة( ومعاجلة  ولوالب ميكرومرتية لالأدوات 

بيانات �سغرية واأجهزة املودم واأجهزة مراقبة كهربائية و�سا�سات عر�ش )اأجزاء كمبيوتر( 

وبرامج مراقبة )برامج كمبيوتر( و�سيارات اإطفاء وفارة )معدات معاجلة بيانات( ومفكرة 

اإطفاء احلريق  اإلكرتونية وفوهات خراطيم  اإعالنات  على �سكل كمبيوتر �سغري ولوحات 

وعد�سة �سيئية )ب�سرية( واأدوات ر�سد واأومرتات )اأجهزة قيا�ش املقاومة باالأوم( واأجهزة 

ال�سوء(  تو�سيل  ب�سرية )فتائل  واألياف  ب�سرية  بيانات  واأو�ساط تخزين  ب�سرية  واأدوات 
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البنزين وخاليا كهربائية �سوئية  قيا�ش  الوقوف وحمددات  ب�سرية وعدادات  وم�سابيح 

واأجهزة ر�سم خطوط بيانية وقواب�ش وماآخذ واأدوات تو�سيل اأخرى )و�سالت كهربائية( 

و�سدادات موؤ�سرات ال�سغط لل�سمامات وموؤ�سرات ال�سغط واأجهزة قيا�ش ال�سغط ولوحات 

معاجلة  )وحدات  ومعاجلات  الكمبيوتر  اأجهزة  مع  ت�ستخدم  وطابعات  مطبوعة  دارات 

مركزية( وبرامج كمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل( وخوذ واقية واأدوات واقية من التغري 

املفاجئ فـي الفلطية وبريومرتات )اأجهزة قيا�ش درجات احلرارة املرتفعة( واأجهزة رادار 

هواتف  و�سماعات  وب�سرية  �سمعية  وم�ستقبالت  للمركبات  راديو  واأجهزة  راديو  واأجهزة 

ومنظمات  كهربائية  تنظيم  واأجهزة  )كهربائية(  وخمف�سات  امل�سافات  ت�سجيل  واأجهزة 

ومن�ساآت  بعد  عن  حتكم  واأجهزة  كهربائية  ومرحالت  لل�سوء  كهربائية  )خافتات( 

كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات ال�سناعية واأجهزة الكرتوديناميكية للتحكم عن بعد 

باالإ�سارات ومقاومات كهربائية وريو�ستات )منظمات التيار( وق�سبان للم�ستك�سفني حتت 

املاء و�سواخ�ش )اأدوات م�سح( وم�ساطر )اأدوات قيا�ش( واأجهزة �سبط ال�سرعة للمركبات 

وموؤ�سرات ال�سرعة واأجهزة قيا�ش ال�سرعة )للت�سوير الفوتوغرافـي( و�سبكات ر�ش للوقاية 

من احلريق وكبالت ت�سغيل للمحركات وحموالت رافعة ولوحات مفاتيح كهربائية و�سناديق 

و�سماعات  هواتف  واأجهزة  )اأجهزة(  وتلغرافات  كهربائية  ومفاتيح  )كهربائية(  مفاتيح 

هواتف وميكروفونات هواتف واأ�سالك هواتف وهواتف حممولة وموؤ�سرات درجات احلرارة 

وطرفيات تو�سيل )كهربائية( واأجهزة اختبار لي�ست لغايات طبية وثريمومرتات )موازين 

الزمن  ت�سجيل  واأجهزة  حرارة(  )منظمات  وثريمو�ستات  طبية  لغايات  لي�ست  حرارة( 

ومفاتيح زمنية اأوتوماتيكية واأقرا�ش عاك�سة تلب�ش للوقاية من حوادث املرور وحموالت 

)كهربائية( وترانز�ستورات )اإلكرتونية( واأجهزة اإر�سال اإ�سارات اإلكرتونية واأجهزة اإر�سال 

)لالت�سال عن بعد( واأجهزة مر�سلة جميبة وحمددات قيا�ش التفريغ و�سمامات ت�سغيل 

واأجهزة  املركبات  عطل  من  حتذير  ومثلثات  كهرومغناطي�سية(  )مفاتيح  لولبية  مبلفات 

واأجهزة  بالكمبيوتر(  تدار  مالحة  )اأجهزة  للمركبات  مالحية  واأجهزة  للمركبات  راديو 

قيا�ش اللزوجة واأدوات واقية من التغري املفاجئ فـي الفلطية وفولتمرتات )اأجهزة قيا�ش 

الفلطية( ومثلثات حتذير من عطل املركبات وموؤ�سرات من�سوب املاء وج�سور قبانية واأجهزة 

واأدوات وزن ومو�سالت اأ�سالك )كهربائية( واأ�سالك كهربائية واأ�سالك هواتف .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة القرق للت�سغيل االآيل والتحكم �ش.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 325 دبي ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/16

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105958

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

اأثـــــواب ا�ستحمــــام ، �سراويل  �سراويــــل لالأطفال )مالبــــ�ش( ، بندانات )مناديل للرقبة( ، 

ا�ستحمام ، مالب�ش لل�ساطئ ، م�سدات لل�سدر ، قبعات )اأغطية للراأ�ش( ، مالب�ش ، معاطف ، 

قفازات   ، الدراجات  لراكبي  مالب�ش   ، )مالب�ش(  م�سرولة  قم�سان   ، خفيفة  معاطف 

)مالب�ش( ، قبعات ، قبعات )مالب�ش( ، اأربطة الراأ�ش )مالب�ش( ، اأغطية للراأ�ش ، برن�ش 

)اأغطية للراأ�ش( )مالب�ش( ، جاكيتات )مالب�ش( ، جاكيتات من ال�سوف ، قم�سان �سوفية 

)مالب�ش( ، مالب�ش حمبوكة ، مالب�ش خارجية ، �سراويل داخلية ، اأطراف اأمامية للقبعات ، 

كنزات �سوفية ، لفاعات ، قم�سان ، قم�سان ق�سرية االأكمام ، قم�سان للريا�سة ، مالب�ش 

 ، ا�ستحمام  �سراويل   ، �سيقة  اأثواب   ، كم  ن�سف  قم�سان   ، �سرتات   ، للعرق  ما�سة  داخلية 

مالب�ش داخلية ، مالب�ش داخلية م�سادة للعرق ، اأزياء موحدة ، �سدارات ، مالب�ش م�سادة 

للماء ، اأ�ساور قم�سان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سن اأند �ساند �سبورت�ش �ش.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 894 دبي ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/17

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106001

فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

مقاب�ش �سفرات احلالقة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذا جيليت كومباين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : وان جيليت بارك ، بو�سطن ، ام ايه 02127 ، الواليات املتحدة 

                                     االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/20

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106002

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

فيها  يقوم  )مطاعم  املطاعم   ، املطاعم   ، وال�سراب  الطعام  تقدمي   ، الكافترييا   ، املقاهي 

ال�سخ�ش بخدمة نف�سه( ، املطاعم التي تقدم الوجبات اخلفيفة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سني كاف ميم للتمثيل التجاري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأردنية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سويفية �سارع يعقوب معمر ، عمارة رقم 12 ، مكتب رقم 6 ، اململكة 

                                     االأردنية الها�سمية

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/20

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

BIG FELLOW 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106003

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

�سراب وع�سري الفواكه واالأ�سربة املركزة وامل�ستخدمة فـي حت�سري امل�سروبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة راين ريفري�سمينت�ش �ش.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مكتب رقم 1306 - ال بي 19 - جبل علي ، دبي ، االإمارات العربية 

                                     املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/20

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106004

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

�سراب وع�سري الفواكه واالأ�سربة املركزة وامل�ستخدمة فـي حت�سري امل�سروبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة راين ريفري�سمينت�ش �ش.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مكتب رقم 1306 - ال بي 19 - جبل علي ، دبي ، االإمارات العربية 

                                     املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/20

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106040

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

واحلليب  احل�ساء  ومنتجات  والزبدة  واملارغرين  وال�سمن  لالأكل  املعدة  والدهون  الزيوت 

ومنتجات االألبان واحلليب املنكه وخمفوق احلليب واللحوم واالأ�سماك وحيوانات وطيور 

ال�سيــــد وم�ستخرجــــات اللحوم والفواكــــه واخل�ســــراوات املحفوظــــة واملجففـــــة واملطهيـــــة 

وكرميات  لبنية  غري  طبقات  على  وامل�ستملـــــة  اأنواعها  خمتلـــــف  على  العلوية  والطبقــــات 

اأ�سا�سهــــا البطاطا  امل�سح واجللي واملربى والكومبوت والبي�ش والوجبـــــات اخلفيفـــــة التي 

وغري البطاطا ورقائق البطاطا اله�سة واالأغذية املحفوظة على خمتلف اأنواعها والعد�ش 

والفا�سوليـــا والبازالء املجففـــــة والبقوليات وغري املعدة لالأغـــــرا�ش الزراعيـــــة وامل�سروم 

والفول ال�سوداين املجفف .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية االأوىل ، خلف �سارع الوحدة ، ملك االنا�سرياز عبدالرازق ، 

                                     ال�سارقة ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/21

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106041

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

ال�سوكوالتة ومنتجات حلويات ال�سوكوالتة ومنتجات حلوى ال�سكر والكاندي والب�سكويت 

اأنواعه والكيك والبا�ستاء واملاكاروين والنودلز والنودلز املح�ســـــرة م�سبقا  على خمتلــــف 

وال�سباغيتي والفريمي�سلي واخلمرية وذرور اخلبازة ومكونات اخلبازة االأخرى ومزينات 

FINS ِفنزز 

FINS ِفنزز 
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ال�سلطـــــة واملايونيز واخلل واخلردل والكات�ساب وال�سل�ســـــات ومنتجات العجني اجلاهزة 

للطبخ والعجني املجمد والباراتا املجمدة واالآي�ش كرمي واحللويات املجمدة غري اللبنية 

واالأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  والقهوة  املجمدة  واحللويات  املجمدة  الفواكه  وحلويات 

واخلردل  وامللح  واخلمرية  واملعجنات  واخلبز  القهوة  مقام  ومايقوم  وال�ساغو  والتابيوكا 

والدقيــــق املح�ســــر من احلبــــوب والتوابل والبقوليات وم�سروبات االأغذية )امل�ستملة فـي 

االأ�سا�ش على احلبوب واالأع�ساب( ، والغريفـي و�ساي االأع�ساب والع�سل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية االأوىل ، خلف �سارع الوحدة ، ملك االنا�سرياز عبدالرازق ، 

                                     ال�سارقة ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/21

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106046

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

واحلليب  احل�ساء  ومنتجات  والزبدة  واملارغرين  وال�سمن  لالأكل  املعدة  والدهون  الزيوت 

ومنتجات االألبان واحلليب املنكه وخمفوق احلليب واللحوم واالأ�سماك وحيوانات وطيور 

ال�سيــــــد وم�ستخرجــــات اللحوم والفواكــــــه واخل�ســــــراوات املحفوظة واملجففــــــة واملطهيـــــــة 

وكرميات  لبنية  على طبقـــــات غري  وامل�ستملـــــة  اأنواعها  العلوية على خمتلف  والطبقـــــات 

البطاطا  اأ�سا�سها  التي  اخلفيفة  والوجبات  والبي�ش  والكومبوت  واملربى  واجللي  امل�سح 

وغري البطاطا ورقائق البطاطا اله�سة واالأغذية املحفوظة على خمتلف اأنواعها والعد�ش 

والفا�سوليـــــا والبــــازالء املجففـــــة والبقوليات وغري املعدة لالأغـــــرا�ش الزراعية وامل�سروم 

والفول ال�سوداين املجفف .

BRUNCHIPS برروونتشبسس 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية االأوىل ، خلف �سارع الوحدة ، ملك االنا�سرياز عبدالرازق ، 

                                     ال�سارقة ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/21

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106047

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

ال�سوكوالتة ومنتجات حلويات ال�سوكوالتة ومنتجات حلوى ال�سكر والكاندي والب�سكويت 

املح�ســــرة م�سبقا  والنودلز  والنودلز  واملاكاروين  والبا�ستاء  والكيك  اأنواعــــه  على خمتلف 

وال�سباغيتي والفريمي�سلي واخلمرية وذرور اخلبازة ومكونات اخلبازة االأخرى ومزينات 

اجلاهزة  العجني  ومنتجات  وال�سل�سات  والكات�ساب  واخلردل  واخلل  واملايونيز  ال�سلطة 

للطبخ والعجني املجمد والباراتا املجمدة واالآي�ش كرمي واحللويات املجمدة غري اللبنية 

واالأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  والقهوة  املجمدة  واحللويات  املجمدة  الفواكه  وحلويات 

واخلردل  وامللح  واخلمرية  واملعجنات  واخلبز  القهوة  مقام  ومايقوم  وال�ساغو  والتابيوكا 

فـي  )امل�ستملة  االأغذية  وم�سروبات  والبقوليات  والتوابل  احلبوب  من  املح�سر  والدقيق 

االأ�سا�ش على احلبوب واالأع�ساب( ، والغريفـي و�ساي االأع�ساب والع�سل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية االأوىل ، خلف �سارع الوحدة ، ملك االنا�سرياز عبدالرازق ، 

                                     ال�سارقة ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/21

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

BRUNCHIPS برروونتشبسس 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106201

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

م�ستح�ســـــرات تبييــــــ�ش املالبـــــ�ش واملــــــواد االأخـــــرى اخلا�ســــة باال�ستخـــــدام فـي الغ�سيــــل ، 

م�ستح�سرات الغ�سيل والتلميع والك�سط وال�سحذ ، ال�سابون ، العطور ، الزيوت العطرية ، 

م�ستح�سرات التجميل ، غ�سول )لو�سن( ال�سعر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نزيه التجارية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لبنانية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بناية الندمارك ، املزرعة ، بريوت ، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/28

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106202

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

اجللود وتقاليدها وحقائب ال�سفر اجللدية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ريتيل ورلد ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ليفل 1 ، بامل جروف هاو�ش ، ويكهامز كاي 1 ، رود تاون ، تورتوال ، 

                                     جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/28

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106203

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :  

، �سنادل  بران�ش احلمام   ، للرقبة(  بالر�سوم )مناديل  مناديل مزدانة   ، االأطفال  �سراويل 

مالب�ش   ، للرجال  الق�سرية  ال�سباحة  �سراويل   ، ال�سباحة  اأثواب   ، احلمام  خف   ، احلمام 

ال�ساطــــئ ، اأحذيــــة ال�ساطئ ، االأحزمـــــة )مالبـــــ�ش( ، اأحزمة )اأحزمــة النقــــود( )مالب�ش( ، 

 ، الع�سكرية(  االأغرا�ش  وفـي  والعطالت  الريا�سة  فـي  تلب�ش  م�ستديرة  )قبعات  البريية 

�سدرية االأطفال )تو�سع حتت ذقن الطفل اأثناء الطعام( لي�ست من الورق ، اأو�سحة للرقبة 

من فرو اأو ري�ش اأو ن�سيج رقيق ، اأحذية عالية الرقبة ، اأحذية عالية الرقبة لال�ستخدام 

الريا�سي ، حماالت للمالب�ش )حماالت للتعليق( ، �سديريات للثدي ، البنطلونات الق�سرية 

)مالب�ش( ، القمي�سول )لبا�ش ن�سوي حتتاين( ، قبعات )لبا�ش للراأ�ش( ، قبعات )قبعات 

اال�ستحمام( ، رداء الكاهن اأثناء القدا�ش ، املالب�ش ، مالب�ش من اجللود املقلدة ، مالب�ش من 

اجللود املقلدة ، مالب�ش من اجللود ، معاطف ، �سرتات )�سرتات علوية( ، ياقات )مالب�ش( ، 

القم�ســـان امل�سرولة )مالب�ش( ، م�سدات ن�سائية ، م�ســـدات )مالب�ش حتتية( ، ياقات قابلـــة 

للنزع ، �سراويل حتتية )مالب�ش( ، لباد يح�سى به الثوب عر�سة للعرق ، الف�ساتني ، مبادل ، 

واقيات االأذن ت�ستخدم فـي التدفئة )مالب�ش( ، االأحذية اأو ال�سنادل من احللفاء )الف�سلية 

النخلية( ، األب�سة قدم ، اأربطة للجوارب ، قفازات )مالب�ش( ، اأثواب طويلة )لالرتداء( ، 

اأحذيــــة ذات رقبــــة ن�سفيـــــة ، قبعات ، قبعات )قبعات من ورق( )مالب�ش( ، اأربطـــــة راأ�ش 

)مالب�ش( ، األب�سة راأ�ش لالرتداء ، اأغطية واقية للراأ�ش والوجه )مالب�ش( ، جوارب ، النعال 

الداخلية ، �سرتات )مالب�ش( ، �سرتات )�سرتات من الن�سيج ال�سوفـي( )مالب�ش( ، قم�سان 

حمبوكة من ال�سوف اأو احلرير )مالب�ش( ، اجلامرب ، بلوفر اجلامرب ، مالب�ش حمبوكة 

)مالب�ش( ، اأحذية ذات رقبة بالرباط ، جلود )مالب�ش من اجللود( ، جلود )مالب�ش من 

اجللود املقلدة( ، حميات ك�ساء ال�ساق ، ك�ساء ال�ساق ، وبناطيل ك�ساء ال�ساق ، مالب�ش كتانية 

)مالب�ش كتانية للج�سم( )مالب�ش( ، بطانة )جاهزة( )اأجزاء من املالب�ش( ، اأقنعة للنوم ، 

النقود  اأحزمة   ، منفردا  االإبهام  وتك�سو  معا  االأربع  االأ�سابع  تك�سو  والر�سغ  لليد  قفازات 

)مالب�ش( ، املوفة )غطاء اأنبوبي طويل مك�سو بالفراء..الخ لتدفئة اليدين( )مالب�ش( ، 

اأردية   ، املالب�ش اخلارجية   ، العادية  ال�ساق واالأحذية  انزالقية لالأحذية عالية  و�سائل ال 

�سروالية ، معاطف ، بجامة )لبا�ش النوم للرجال( ، �سراويل حتتية للرجال ، قبعات من 
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ورق )مالب�ش( ، الربكة )�سرتة فرائية ذات قلن�سوة تلب�ش فـي مناطق القطب ال�سمايل( ، 

حواف ناتئة للقبعات ، تنورة ، لبا�ش البينافور ، مناديل اجليب للزينة ، جيوب املالب�ش ، 

البون�سوز ، البلوفر )كنزة �سوفية( ، البيجاما ، مالب�ش جاهزة ، بطانة جاهزة )اأجزاء من 

، و�ساح  ، و�ساح )كوفية(  ، �سرائط للب�ش  ال�سارنغ   ، اأرواب )اأثواب اال�ستحمام(   ، املالب�ش( 

ياقات   ، القمي�ش  من  االأمامية  القطع   ، مالب�ش  )الرت�ش(  الدرع   ، ال�ساالت   ، )كوفية( 

القمي�ش )اأجزاء الثوب تطوق العنق والكتفني( ، القم�سان ، االأحذية ، القم�سان الق�سرية 

االأكمام ، معاطف للكتف ، اأغطية الراأ�ش لال�ستحمام ، قم�سان حتتية للرجال ، التنورة ، 

)مالب�ش  حتتية  قم�سان   ، اأخفاف   ، للنوم  اأقنعة   ، ال�سيقة  الراأ�ش  قبعات   ، ال�سكورتك�ش 

ريا�سي )قمي�ش �سوفـي حمكم  ، جر�سيه  للقدم  لبا�ش  نعال   ، ، جوارب ق�سرية  داخلية( 

احلبك يرتديه الريا�سيون( ، اأحذية ريا�سية ، جوارب ، �سرتات من ن�سيج �سوفـي )مالب�ش( ، 

بدل ، بدل )بدل لل�سباحة( ، قبعات لل�سم�ش ، حماالت البنطلون اأو اأربطة اجلوارب ، مالب�ش 

قم�سان   ، ال�سباحة  ثياب   ، معرقة  �سرتات   ، داخلية(  )مالب�ش  العرق  المت�سا�ش  حتتية 

)مالب�ش حتتية( ، قم�سان ق�سرية االأكمام )تي �سريت( ، اأطراف مللبو�سات القدم ، معاطف 

خفيفة ، �سراويل ق�سرية )�سورت( للرجال )لل�سباحة( ، عمامة ، مالب�ش داخلية ، �سراويل 

حتتية ، مالب�ش داخلية ، مالب�ش داخلية )مالب�ش داخلية م�سادة للعرق( ، مالب�ش موحدة ، 

القم�سان  اأ�ساور   ، املاء  مقاومة  مالب�ش   ، �سدرات   ، القبعات(  )�سناعة  اأقنعة   ، �سدرات 

)مالب�ش( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ريتيل ورلد ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ليفل 1 ، بامل جروف هاو�ش ، ويكهامز كاي 1 ، رود تاون ، تورتوال ، 

                                     جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/28

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106204

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

اللعب واالألعاب والدولز ومالب�ش الدولز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأمريكان غريل ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 333 كونتيننتال بوليفارد اي ال �سيجوندو كاليفورنيا 90245 ، 

                                     الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/28

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106205

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

اللعب واالألعاب والدولز ومالب�ش الدولز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأمريكان غريل ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 333 كونتيننتال بوليفارد اي ال �سيجوندو كاليفورنيا 90245 ، 

                                     الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/28

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

WELLIEWISHERS 

TRULY ME 

-143-



اجلريدة الر�سمية العدد )1183(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106206

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

اللعب واالألعاب والدولز ومالب�ش الدولز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأمريكان غريل ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 333 كونتيننتال بوليفارد اي ال �سيجوندو كاليفورنيا 90245 ، 

                                     الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/28

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106207

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

اأو امل�سنعة ومنتجات التبغ وبدائل التبغ )ولي�ش الأغرا�ش  ، املواد اخلام  ال�سجائر والتبغ 

طبية( و ال�سيجار وال�سيجار ال�سغري )�سيجار �سغري رفيع ملفوف بالتبغ بدال من الورق( 

والوالعـــــات واأعواد الثقاب ومواد املدخنيـــــن وورق ال�سجائــــر واأنابيب ال�سجائر ومر�سحات 

التبغ فـي  اليدوية حلقن  االأدوات  ال�سجائر  املتداول للف  )فالتر( �سجائر وجهاز اجليب 

التبغ  منتجات   ، االإلكرتونية  لل�سجائر  ال�سوائل   ، االإلكرتونية  ال�سجائر   ، اأنابيب  ورقة 

لغر�ش الت�سخني واالأجهزة االإلكرتونية واأجزاوؤها لغر�ش ت�سخني ال�سجائر اأو التبغ .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بريتي�ش اأمرييكان توباكو )براندز( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بريطانية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : جلوب هاو�ش ، 4 تيمبل بال�ش لندن دبليو �سي 2 ار ، 2 بي جي ، 

                                     اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/28

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

GIRL OF THE YEAR 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106208

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

املع�سكرات  خدمات   ، )ترفيه(  العطالت(  لتم�سية  املخيمات  )خدمات  املخيمات  خدمات 

)خدمات ريا�سية باملع�سكرات( ، خدمات النوادي )للرتفيه اأو التعليم( ، م�سابقات )تنظيم 

امل�سابقات( )للتعليم اأو الرتفيه( ، م�سابقات )تنظيم امل�سابقات الريا�سية( ، خدمات تعليمية ، 

خدمات ترفيهية ، الرتفيه ، معلومات حول الرتفيه ، خدمات النوادي ال�سحية ، خدمات 

املع�سكرات ال�سيفية )للرتفيه( ، املعلومات )املعلومات حول التعليم( ، املعلومات )املعلومات 

الرتفيهيــــــة( ، املعلومــــــات )املعلومات حول اال�ستجمـــام( ، تنظيــــم امل�سابقــــات )للتعليـــــم اأو 

الرتفيه( ، تنظيم امل�سابقات الريا�سية ، خدمات التدريب ال�سخ�سية )اللياقة البدنية( ، 

خدمات املع�سكرات الريا�سية ، االأحداث الريا�سية )حتديد مواعيد االأحداث الريا�سية( ، 

حتديد مواعيد االأحداث الريا�سية ، التدريب )التدريب العملي( )عر�ش عملي( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأكوا توت�ش �سومينغ �سكول هولدنغ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مي�سي ، اأريزونا ، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/28

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106209

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

خدمات النقل وخدمات تغليف وتخزين الب�سائع وخدمات النقل اجلوي وخدمات النقل 

الربي وخدمات الربيد امل�ستعجل وخدمات تو�سيل الب�سائع وخدمات تو�سيل الب�سائع 

عن طريق الربيد االإلكرتوين وخدمات و�ساطة ال�سحن وخدمات تغليف الب�سائع .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ناقل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 6164 ، الريا�ش 11442 ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/28

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106211

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

خدمــــات املعاجلة الكيميائية املعدة لالآخريــــن الإنتــــاج حماليـــل االأكرولني لال�ستخدام فـي 

تطبيقات اآبار النفط والغاز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأكرو�ست اأبليكي�سنز ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سويت 4275 - 811 مني �سرتيت ، هيو�سنت ، تك�سا�ش

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/28

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

ACROSHOT 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106212

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

التحاليل  خدمات   ، بها  املتعلقة  والت�سميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 

واالأبحاث ال�سناعية ، خدمات ت�سميم وتطوير معدات وبرجميات احلا�سوب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأم اأي دي - ما�سرت انترييور ديزاين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لبنانية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ك�سروان ، غزير ، االأتو�سرتاد قرب كازينو لبنان ، �سنرت نعمان ، 

                                     الطابق الثاين - بريوت ، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/28

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106234

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

ال�سوؤون التمويلية ، ال�سوؤون املالية ، حت�سيل االأموال ، وكالة حت�سيل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة بي يل كولك�سني لتح�سيل اأموال الغري ب�سفة ودية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الكويت

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/30

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106235

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

الن�سائح   ، الطبية  املعدات  تاأجري   ، الطبية  العيادات  خدمات   ، الطبية  العيادات  خدمات 

ال�سيدالنية ، العالج الطبيعي ، العالج الطبيعي ، خدمات ال�ساونا .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اآدم فيتال للعالج الطبيعي والتاأهيل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دبي �ص.ب : 76800 ، جممع الواحة ، �سارع ند احلمر ، دبي ، االإمارات 

                                     العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/30

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106236

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

االأكادمييات )للرتبية والتعليم( ، تنظيم املباريات الريا�سية ، اإقامة ح�س�ش لياقة بدنية ، 

تنظيم واإدارة االجتماعات ، معلومات عن الرتبية والتعليم ، خدمات الرتبية والتعليم ، 

خدمات النوادي ال�سحية )تدريب للياقة البدنية واحلفاظ على ال�سحة( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اآدم فيتال للعالج الطبيعي والتاأهيل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دبي �ص.ب : 76800 ، جممع الواحة ، �سارع ند احلمر ، دبي ، االإمارات 

                                     العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/30

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106237

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

 ، املعلبة  اخل�سراء  البازالء   ، املعلبة  املختلطة  اخل�سراوات   ، املعلبة  احلمراء  الفا�سولياء 

اجلزر والبازالء املعلبة ، قطع الفا�سولياء اخل�سراء املعلبة ، نواة الذرة احللوة فـي حملول 

الفطر   ، املعلبة  ملحي  حملول  فـي  الكاملة  الدملونتي  احللوة  الذرة  نواة   ، املعلبة  ملحي 

الكامل املعلب ، قطع وجذع فطر املحار املعلب ، �سرائح الفطر املعلب ، قطع االأنانا�ش املعلب 

فـي �سراب ، �سرائح االأنانا�ش املعلب فـي �سراب ، كوكتيل الفواكه املعلبة فـي �سراب ، اأن�ساف 

اخلــــوخ املعلــــب فـي �ســــراب ، �سرائح اخلــوخ املعلب فـي �سراب ، حلوم الالن�ســــون والدواجــــن 

املعلبة ، البطاط�ش املقلية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ديل مونتي انرتنا�سيونال جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سرية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : باندي�سرتا�سه 3 ، زوغ �سي ات�ش ، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/30

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106238

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

خدمات التزويد بالطعام وال�سراب وخدمات اال�سرتاحات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة يو ا�ش تي ايه جلوبال ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 36868 دبي ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/30

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106239

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

املقاهي ، الكافترييات ، املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات( ، التزويد بالطعام وال�سراب ، 

، مطاعم  الذاتية  ، مطاعم اخلدمة  ، بيوت االعتكاف  الذاتية  ، مطاعم اخلدمة  املطاعم 

تقدمي الوجبات اخلفيفة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سنا�سيل للمطاعم �ش ذ م م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 333463 ، فيال حممد �سعيد البادي - جمريا 3 ، بر دبي ، 

                                     دبي ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/30

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106406

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جوهاين روكيت�ش الي�سين�سينغ ، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 2 �ساوث بوينت درايف ، �سويت 200 ، ليك فور�ست ، كاليفورنيا 

                                     92630 ، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/12/7

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103711   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، الرتويجي  الت�سويق   ، الرتويجية  الرعاية   ، الرتويجية  واخلدمات  والت�سويق  الإعالن 

تطويــر احلمـــالت الرتويجيــة لل�سركــات ، اإدارة الأعمـال للمواقع الريا�سية )لالآخرين( ،

عن  لالآخرين  واخلدمات  ال�سلع  ترويج   ، )لالآخرين(  الريا�سية  باملرافق  الأعمال  اإدارة 

طريق الرتتيب ملقدمي الرعاية لدمج �سلعهم وخدماتهم مع امل�سابقات الريا�سية ، ن�سر 

الإعالنات واملواد الرتويجية ، خدمات التجزئة املتعلقة باملالب�س ، خدمات التجزئة املتعلقة 

بالأحذية ، خدمات التجزئة املتعلقة باملعدات الريا�سية ، خدمات التجزئة املتعلقة باملواد 

الريا�سية ، تنظيم واإدارة برامج ولء العمالء ، خدمات بحوث الت�سويق ، خدمات اإدارة 

 ، التوظيف  وكالت   ، الأعمال  ا�ست�سارات  خدمات   ، الإح�ساءات  جتميع   ، البيانات  قاعدة 

خدمات توظيف املوظفني ، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال والتنظيم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اللجنة العليا للم�ساريع والإرث 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : برج البدع ، الكورني�س ، الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/7/21

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746  ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103712 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، امل�سابقات الريا�سية  ، تنظيم  الت�سلية   ، ، تقديــم الدورات التدريبية  ، التدريــب  التعليم 

تنظيم الأحداث الريا�سية ، ال�ست�سارات التعليمية ، اخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة بن�ساطات 

الريا�سية والتدريب والثقافية ، توفري املرافق الريا�سية ، توفري مرافق ترفيهية ، خدمات 

الرتجمة اللغوية ، ترتيب وتنظيم املوؤمترات ، املوؤمترات والندوات لالأغــرا�س التعليميــة ،

 ، للعرو�س  التذاكر  حلجز  الرتتيب   ، الرتفيه(  اأو  )التعليم  امل�سابقات  وتنظيم  ترتيب 

والأحـــداث الرتفيهيـــة والريا�سيـــة الأخـــرى ، ترتيــب امل�سابقــات ، ن�ســر الكتـاب واملراجعة ،

حجــز مقاعــد للعـــرو�س والفعاليـــات الريا�سيـــة ، الأن�سطة الريا�سية والثقافية ، تنظيم 

التخطيط ال�سرتاتيجي  ، دورات تدريبية فـي  القدم  الريا�سية فـي جمال كرة  الأحداث 

املتعلق بالإعالن والرتويج والت�سويق والأعمال التجارية .

 Journey to Amazing 

 Generation Amazing 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اللجنة العليا للم�ساريع والإرث  

 اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : برج البدع ، الكورني�س ، الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/7/21

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746  ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103716   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، الريا�سية  امل�سابقات  تنظيم   ، الت�سلية   ، التدريبية  الدورات  تقدمي   ، التدريب   ، التعليم 

تنظيم الأحداث الريا�سية ، ال�ست�سارات التعليمية ، اخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة بن�ساطات 

الريا�سية والتدريب والثقافية ، توفري املرافق الريا�سية ، توفري مرافق ترفيهية ، خدمات 

الرتجمــة اللغوية ، ترتيب وتنظيم املوؤمترات ، املوؤمترات والندوات لالأغرا�س التعليمية ،

اأو الرتفيــه( ، الرتتيــب حلجــز التذاكر للعرو�س ،  ترتيــب وتنظيــم امل�سابقـــات )التعليــم 

والأحـــداث الرتفيهيــة والريا�سيـة الأخــرى ، ترتيــب امل�سابقــات ، ن�ســر الكتــاب واملراجعة ،

حجــز مقاعــد للعـــرو�س والفعاليـــات الريا�سيـــة ، الأن�سطة الريا�سيـــة والثقافيــة ، تنظيم 

التخطيط ال�سرتاتيجي  ، دورات تدريبية فـي  القدم  الريا�سية فـي جمال كرة  الأحداث 

املتعلق بالإعالن والرتويج والت�سويق والأعمال التجارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اللجنة العليا للم�ساريع والإرث 

 اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : برج البدع ، الكورني�س ، الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/7/21

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746  ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

 Experience Amazing 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103717 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، الرتويجي  الت�سويق   ، الرتويجية  الرعاية   ، الرتويجية  واخلدمات  والت�سويق  الإعالن 

تطويـــر احلمـــالت الرتويجيــة لل�سركـات ، اإدارة الأعمال للمواقع الريا�سية )لالآخرين( ،

عن  لالآخرين  واخلدمات  ال�سلع  ترويج   ، )لالآخرين(  الريا�سية  باملرافق  الأعمال  اإدارة 

طريق الرتتيب ملقدمي الرعاية لدمج �سلعهم وخدماتهم مع امل�سابقات الريا�سية ، ن�سر 

الإعالنات واملواد الرتويجية ، خدمات التجزئة املتعلقة باملالب�س ، خدمات التجزئة املتعلقة 

بالأحذية ، خدمات التجزئة املتعلقة باملعدات الريا�سية ، خدمات التجزئة املتعلقة باملواد 

اإدارة  ، خدمات  الت�سويق  ، خدمات بحوث  العمالء  برامج ولء  واإدارة  تنظيم   ، الريا�سية 

قاعـــدة البيانــات ، جتميع الإح�ســاءات ، خدمــات ا�ست�سارات الأعمال ، وكالت التوظيف ، 

خدمات توظيف املوظفني ، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال والتنظيم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اللجنة العليا للم�ساريع والإرث 

 اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : برج البدع ، الكورني�س ، الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/7/21

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746  ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103718   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، الريا�سية  امل�سابقات  تنظيم   ، الت�سلية   ، التدريبية  الدورات  تقدمي   ، التدريب   ، التعليم 

تنظيم الأحداث الريا�سية ، ال�ست�سارات التعليمية ، اخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة بن�ساطات 

الريا�سية والتدريب والثقافية ، توفري املرافق الريا�سية ، توفري مرافق ترفيهية ، خدمات 

الرتجمــة اللغويــة ، ترتيب وتنظيم املوؤمترات ، املوؤمترات والندوات لالأغرا�س التعليمية ،

اأو الرتفيــه( ، الرتتيب حلجــز التذاكــر للعــرو�س ،   ترتيب وتنظيم امل�سابقــات )التعليــم 

والأحـــداث الرتفيهيــة والريا�سيـــة الأخــرى ، ترتيــب امل�سابقــات ، ن�ســر الكتــاب واملراجعة ،

تنظيم   ، والثقافية  الريا�سية  الأن�سطة   ، الريا�سيــة  والفعاليــات  للعرو�س  مقاعد  حجز 

التخطيط ال�سرتاتيجي  ، دورات تدريبية فـي  القدم  الريا�سية فـي جمال كرة  الأحداث 

املتعلق بالإعالن والرتويج والت�سويق والأعمال التجارية .

 Experience Amazing 

 Expect Amazing 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اللجنة العليا للم�ساريع والإرث 

 اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : برج البدع ، الكورني�س ، الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/7/21

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103719   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، الرتويجي  الت�سويق   ، الرتويجية  الرعاية   ، الرتويجية  واخلدمات  والت�سويق  الإعالن 

تطويـر احلمــالت الرتويجيــة لل�سركــات ، اإدارة الأعمـال للمواقـع الريا�سية )لالآخـرين( ،

عن  لالآخرين  واخلدمات  ال�سلع  ترويج   ، )لالآخرين(  الريا�سية  باملرافق  الأعمال  اإدارة 

طريق الرتتيب ملقدمي الرعاية لدمج �سلعهم وخدماتهم مع امل�سابقات الريا�سية ، ن�سر 

الإعالنات واملواد الرتويجية ، خدمات التجزئة املتعلقة باملالب�س ، خدمات التجزئة املتعلقة 

بالأحذية ، خدمات التجزئة املتعلقة باملعدات الريا�سية ، خدمات التجزئة املتعلقة باملواد 

اإدارة  ، خدمات  الت�سويق  ، خدمات بحوث  العمالء  برامج ولء  واإدارة  تنظيم   ، الريا�سية 

 ، التوظيف  وكالت   ، الأعمال  ا�ست�سارات  خدمات   ، الإح�ساءات  جتميع   ، البيانات  قاعدة 

خدمات توظيف املوظفني ، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال والتنظيم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اللجنة العليا للم�ساريع والإرث 

 اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : برج البدع ، الكورني�س ، الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/7/21

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103720

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، الريا�سية  امل�سابقات  تنظيم   ، الت�سلية   ، التدريبية  الدورات  تقدمي   ، التدريب   ، التعليم 

تنظيم الأحداث الريا�سية ، ال�ست�سارات التعليمية ، اخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة بن�ساطات 

الريا�سية والتدريب والثقافية ، توفري املرافق الريا�سية ، توفري مرافق ترفيهية ، خدمات 

الرتجمة اللغوية ، ترتيب وتنظيم املوؤمترات ، املوؤمترات والندوات لالأغــرا�س التعليميــة ،

 ، ، الرتتيــب حلجـــز التذاكـــر للعــــرو�س  اأو الرتفيــه(  ترتيب وتنظيم امل�سابقات )التعليم 

والأحـــداث الرتفيهيـــة والريا�سيــة الأخــرى ، ترتيــب امل�سابقــات ، ن�ســر الكتــاب واملراجعة ،

حجز مقاعد للعــرو�س والفعاليــات الريا�ســيـــة ، الأن�سطــة الريا�سية والثقافيــة ، تنظيم 

التخطيط ال�سرتاتيجي  ، دورات تدريبية فـي  القدم  الريا�سية فـي جمال كرة  الأحداث 

املتعلق بالإعالن والرتويج والت�سويق والأعمال التجارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اللجنة العليا للم�ساريع والإرث 

 اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : برج البدع ، الكورني�س ، الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/7/21

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103721 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، الرتويجي  الت�سويق   ، الرتويجية  الرعاية   ، الرتويجية  واخلدمات  والت�سويق  الإعالن 

تطويــر احلمـــالت الرتويجيــة لل�سركــات ، اإدارة الأعمال للمواقـع الريا�سية )لالآخرين( ،

عن  لالآخرين  واخلدمات  ال�سلع  ترويج   ، )لالآخرين(  الريا�سية  باملرافق  الأعمال  اإدارة 

طريق الرتتيب ملقدمي الرعاية لدمج �سلعهم وخدماتهم مع امل�سابقات الريا�سية ، ن�سر 

الإعالنات واملواد الرتويجية ، خدمات التجزئة املتعلقة باملالب�س ، خدمات التجزئة املتعلقة 

بالأحذية ، خدمات التجزئة املتعلقة باملعدات الريا�سية ، خدمات التجزئة املتعلقة باملواد 

اإدارة  ، خدمات  الت�سويق  ، خدمات بحوث  العمالء  برامج ولء  واإدارة  تنظيم   ، الريا�سية 

 ، التوظيف  وكالت   ، الأعمال  ا�ست�سارات  خدمات   ، الإح�ساءات  جتميع   ، البيانات  قاعدة 

خدمات توظيف املوظفني ، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال والتنظيم .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اللجنة العليا للم�ساريع والإرث 

 اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : برج البدع ، الكورني�س ، الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/7/21

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103722  

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، الريا�سية  امل�سابقات  تنظيم   ، الت�سلية   ، التدريبية  الدورات  تقدمي   ، التدريب   ، التعليم 

تنظيم الأحداث الريا�سية ، ال�ست�سارات التعليمية ، اخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة بن�ساطات 

الريا�سية والتدريب والثقافية ، توفري املرافق الريا�سية ، توفري مرافق ترفيهية ، خدمات 

الرتجمة اللغويــة ، ترتيــب وتنظيم املوؤمترات ، املوؤمترات والندوات لالأغرا�س التعليمية ،

 ، للعــرو�س  التذاكــر  الرتتيــب حلجــــز   ، الرتفيــه(  اأو  امل�سابقات )التعليم  ترتيب وتنظيم 

والأحــداث الرتفيهيـــة والريا�سيــة الأخــرى ، ترتيب امل�سابقــات ، ن�ســر الكتــاب واملراجعـــة ،

تنظيم   ، والثقافية  الريا�سية  الأن�سطة   ، الريا�سية  والفعاليات  للعرو�س  مقاعد  حجز 

التخطيط ال�سرتاتيجي  ، دورات تدريبية فـي  القدم  الريا�سية فـي جمال كرة  الأحداث 

املتعلق بالإعالن والرتويج والت�سويق والأعمال التجارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اللجنة العليا للم�ساريع والإرث 

 اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : برج البدع ، الكورني�س ، الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/7/21

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103723

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع / اخلدمات :

 ، الرتويجي  الت�سويق   ، الرتويجية  الرعاية   ، الرتويجية  واخلدمات  والت�سويق  الإعالن 

)لالآخرين(   الريا�سية  للمواقع  الأعمال  اإدارة   ، لل�سركات  الرتويجية  احلمالت  تطوير 

عن  لالآخرين  واخلدمات  ال�سلع  ترويج   ، )لالآخرين(  الريا�سية  باملرافق  الأعمال  اإدارة 

طريق الرتتيب ملقدمي الرعاية لدمج �سلعهم وخدماتهم مع امل�سابقات الريا�سية ، ن�سر 

الإعالنات واملواد الرتويجية ، خدمات التجزئة املتعلقة باملالب�س ، خدمات التجزئة املتعلقة 

بالأحذية ، خدمات التجزئة املتعلقة باملعدات الريا�سية ، خدمات التجزئة املتعلقة باملواد 

اإدارة  ، خدمات  الت�سويق  ، خدمات بحوث  العمالء  برامج ولء  واإدارة  تنظيم   ، الريا�سية 

 ، التوظيف  وكالت   ، الأعمال  ا�ست�سارات  خدمات   ، الإح�ساءات  جتميع   ، البيانات  قاعدة 

خدمات توظيف املوظفني ، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال والتنظيم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اللجنة العليا للم�ساريع والإرث 

 اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : برج البدع ، الكورني�س ، الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/7/21

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105601 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع / اخلدمات :

خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات والإقامة املوؤقتة واملطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :  فوك�سنت تريدينغ ليمتد   

 اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بريطانية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 25/23 ، بوك�س رود ، دوغال�س ، اي�سلي اأوف مان ، بريتي�س اأي�سليز.

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/2

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 104583 

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع / اخلدمات :

�سم�سرة العقارات ، وكالت العقارات ، تثمني العقارات ، تاأجري العقارات ، اإدارة العقارات ، 

حت�سيل اليجارات ، تاأجري املكاتب ) العقارات ( ، تاأجري ال�سقق ، مكاتب العقارات و ال�سقق 

ال�سكنية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :  �سركة / يورامالك هولدينجز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإمارتية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب 62201 - دبي - المارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/9/7

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 104996   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع / اخلدمات : 

خدمات املطاعم واملقاهي .

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة م�ساريع الهالل     

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بحرينية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب 20575 ، املنامة ، مملكة البحرين

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/5

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105769   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

خدمات املطاعم واملقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة م�ساريع الهالل     

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بحرينية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب 20575 ، املنامة ، مملكة البحرين

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/9

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 3746 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 104297

فـي الفئة  30 من اأجل ال�سلع/ اخلدمات  :

�سنع العجائن املح�سوة املعباأة فـي علب اأو املجمدة وخمبز تنور . 

با�ســـــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع ال�سباحي املتحدة �ش م م  

اجلن�سيــــــــــــــــــــة : عمانية

املهنــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 129    ر.ب : 320

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/8/24

-159-



اجلريدة الر�سمية العدد )1183(

�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 

ملكيتهـــا وفقا لأحكــــام املادة )7/94( من قانـــون حقوق امللكية ال�سناعيــــة ال�ســــادر باملر�ســـوم 

ال�سلطاين رقم 2008/67 .

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 82006

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2014/9/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : كابارو اإند�سرتيز بي األ �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ليربتي بري�سي�سن تيوب�س ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 7 هرتفورد �سرتيت ، لندن ، اململكة املتحدة ، دبليو 1 جيه 7 

                                                 اآر ات�س

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/28م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/8م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 82007

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 6

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2014/9/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1056 فـي 2014/4/27م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : كابارو اإند�سرتيز بي األ �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ليربتي بري�سي�سن تيوب�س ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 7 هرتفورد �سرتيت ، لندن ، اململكة املتحدة ، دبليو 1 جيه 7 

                                                 اآر ات�س

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/28م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/8م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 9725

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  1

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/12/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 748 فـي 2003/8/2م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : هانت�سمان اأدفان�سد ماترييالز )�سوي�سرا( جي اإم بي اإت�س

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : هانت�سمان اأدفان�سد ماترييالز لي�سن�سينغ )�سوي�سرا( جي اإم 

                                                بي اإت�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كليبك�سرتا�سه 200 ، 4057 بازل ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/10/31م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/19م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 9727

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  16

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/12/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 748 فـي 2003/8/2م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : هانت�سمان اأدفان�سد ماترييالز )�سوي�سرا( جي اإم بي اإت�س

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : هانت�سمان اأدفان�سد ماترييالز لي�سن�سينغ )�سوي�سرا( جي اإم 

                                                بي اإت�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كليبك�سرتا�سه 200 ، 4057 بازل ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/10/31م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/19م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 18425

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  1

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/12/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 748 فـي 2003/8/2م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : هانت�سمان اأدفان�سد ماترييالز )�سوي�سرا( جي اإم بي اإت�س

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : هانت�سمان اأدفان�سد ماترييالز لي�سن�سينغ )�سوي�سرا( جي اإم 

                                                بي اإت�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كليبك�سرتا�سه 200 ، 4057 بازل ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/10/31م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/19م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 18852

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2003/5/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 737 فـي 2003/2/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريكيت بنك�سري ان.فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريكيت بنكايزر فاني�س بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سرييو�سدريف 14 ، 2132 دبليو تي هوفدورب ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/14م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 24594

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  1

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/2/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 772 فـي 2004/8/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريكيت بنك�سري ان.فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريكيت بنكايزر باور كليرنز بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سرييو�سدريف 14 ، 2132 دبليو تي هوفدورب ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/14م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 24595

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/12/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 772 فـي 2004/8/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريكيت بنك�سري ان.فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريكيت بنكايزر باور كليرنز بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سرييو�سدريف 14 ، 2132 دبليو تي هوفدورب ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/14م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 25125

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  30

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/1/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 776 فـي 2004/10/2م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : مونديليز يو كيهه ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : كرافت فودز يو كيه اإنتيليكت�سيوال بروبرتى ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 12 ، بورنفيل لن ، بريمنغهام ، اململكة املتحدة بي 

                                                230 اإل يو

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2009/4/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/16م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 28843

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2008/5/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 781 فـي 2004/12/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريكيت بنك�سري ان.فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريكيت بنكايزر فيني�س بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سرييو�سدريف 14 ، 2132 دبليو تي هوفدورب ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/14م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 30076

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/9/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 791 فـي 2005/5/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريكيت بنك�سري ان.فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريكيت بنكايزر فاني�س بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سرييو�سدريف 14 ، 2132 دبليو تي هوفدورب ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/15م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 30911

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  1

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/9/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 791 فـي 2005/5/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريكيت بنك�سري ان.فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريكيت بنكايزر فاني�س بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سرييو�سدريف 14 ، 2132 دبليو تي هوفدورب ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/14م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 35808

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 862 فـي 2008/5/3م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريكيت بنك�سري ان.فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريكيت بنكايزر فاني�س بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سرييو�سدريف 14 ، 2132 دبليو تي هوفدورب ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/14م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 35809 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 862 فـي 2008/5/3م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريكيت بنك�سري ان.فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريكيت بنكايزر فاني�س بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سرييو�سدريف 14 ، 2132 دبليو تي هوفدورب ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/14م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 43743

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2007/11/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 844 فـي 2007/8/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريكيت بنك�سري ان.فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريكيت بنكايزر فاني�س بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سرييو�سدريف 14 ، 2132 دبليو تي هوفدورب ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/14م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 43744

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2007/11/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 844 فـي 2007/8/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريكيت بنك�سري ان.فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريكيت بنكايزر فاني�س بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سرييو�سدريف 14 ، 2132 دبليو تي هوفدورب ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/14م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 45449

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2010/12/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 909 فـي 2010/4/17م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريكيت بنك�سري ان.فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريكيت بنكايزر فاني�س بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سرييو�سدريف 14 ، 2132 دبليو تي هوفدورب ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/14م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 41129

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  9

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2009/2/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 869 فـي 2008/8/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سنرت نا�سيونال ديتود �سباتيال 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اإيربا�س دى اإ�س جيو اإ�س اإيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5 رو دي�س �ستاليت�س 31400 تولوز - فرن�سا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2010/5/17م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/16م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 41130

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  42

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2009/2/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 869 فـي 2008/8/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سنرت نا�سيونال ديتود �سباتيال 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اإيربا�س دى اإ�س جيو اإ�س اإيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5 رو دي�س �ستاليت�س 31400 تولوز - فرن�سا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2010/5/17م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/16م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 41131

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2009/2/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 869 فـي 2008/8/16م 

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سنرت نا�سيونال ديتود �سباتيال 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اإيربا�س دى اإ�س جيو اإ�س اإيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5 رو دي�س �ستاليت�س 31400 تولوز - فرن�سا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2010/5/17م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/16م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 41133

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 38

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2009/2/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 869 فـي 2008/8/16م 

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سنرت نا�سيونال ديتود �سباتيال 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اإيربا�س دى اإ�س جيو اإ�س اإيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5 رو دي�س �ستاليت�س 31400 تولوز - فرن�سا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2010/5/17م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/16م
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�إعـــــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيــة الفكريــة وفقــا لأحكام املــادة )41( من قانــون حقــوق امللكيــة ال�صناعيــة 

ال�صادر باملر�صــوم ال�صلطانــي رقــم 2008/67 ، اأنـه تـم جتديـد مـدة حماية العالمات امل�صجلة 

الآتية :

م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

1997/2/3التجارة وال�صناعةتود�س ا�س بي ايه115136

2007/1/15التجارة وال�صناعةامريكان ليف ان�صوران�س كومبني243176

1997/9/6التجارة وال�صناعةم�صنع بتيل للحلويات وال�صوكولتة316435

1997/9/6التجارة وال�صناعةم�صنع بتيل للحلويات وال�صوكولتة416436

2007/9/24التجارة وال�صناعةم�صنع بتيل للحلويات وال�صوكولتة547089

2007/9/24التجارة وال�صناعةم�صنع بتيل للحلويات وال�صوكولتة647090

2007/10/2التجارة وال�صناعةم�صنع بتيل للحلويات وال�صوكولتة747243

2007/3/6التجارة وال�صناعةمار�س  انكوربوريتد843950

2007/3/6التجارة وال�صناعةمار�س  انكوربوريتد943952

2007/3/6التجارة وال�صناعةمار�س  انكوربوريتد1043951

2008/1/27التجارة وال�صناعةمار�س  انكوربوريتد1148706

2007/10/7التجارة وال�صناعةمار�س  انكوربوريتد1247328

2008/1/27التجارة وال�صناعةمار�س  انكوربوريتد1348707

2007/9/16التجارة وال�صناعةمار�س  انكوربوريتد1446941

2007/7/7التجارة وال�صناعةمار�س  انكوربوريتد1545849

1997/9/6التجارة وال�صناعةمار�س  انكوربوريتد1616419

-171-



اجلريدة الر�سمية العدد )1183(

م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

1997/9/6التجارة وال�صناعةمار�س  انكوربوريتد1716420

1997/9/6التجارة وال�صناعةمار�س  انكوربوريتد1816422

1997/9/6التجارة وال�صناعةمار�س  انكوربوريتد1916418

2008/1/27التجارة وال�صناعةمار�س  انكوربوريتد2048709

2008/1/22التجارة وال�صناعةمار�س  انكوربوريتد2148645

2007/5/26التجارة وال�صناعةمار�س  انكوربوريتد2245135

2007/10/2التجارة وال�صناعةمار�س  انكوربوريتد2347242

2008/1/27التجارة وال�صناعةمار�س  انكوربوريتد2448708

2007/6/16التجارة وال�صناعةمار�س  انكوربوريتد2545506

2007/3/3التجارة وال�صناعةمار�س  انكوربوريتد2643909

2007/7/14التجارة وال�صناعةمار�س  انكوربوريتد2745925

2007/7/9التجارة وال�صناعةمار�س  انكوربوريتد2845891

2916370
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتيل ا�س . 

اية ) اند يتيك�س ا�س . اية ( 
1997/8/27التجارة وال�صناعة

3016371
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتيل ا�س . 

اية ) اند يتيك�س ا�س . اية ( 
1997/8/27التجارة وال�صناعة

3144566
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتيل ا�س . 

اية ) اند يتيك�س ا�س . اية ( 
2007/4/18التجارة وال�صناعة

3244567
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتيل ا�س . 

اية ) اند يتيك�س ا�س . اية ( 
2007/4/18التجارة وال�صناعة
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

3344568

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتيل ا�س . 

اية ) اند يتيك�س ا�س . اية ( 

2007/4/18التجارة وال�صناعة

3444569

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتيل ا�س . 

اية ) اند يتيك�س ا�س . اية ( 

2007/4/18التجارة وال�صناعة

3544570

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتيل ا�س . 

اية ) اند يتيك�س ا�س . اية ( 

2007/4/18التجارة وال�صناعة

3644571

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتيل ا�س . 

اية ) اند يتيك�س ا�س . اية ( 

2007/4/18التجارة وال�صناعة

3744572

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتيل ا�س . 

اية ) اند يتيك�س ا�س . اية ( 

2007/4/18التجارة وال�صناعة

3844573

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتيل ا�س . 

اية ) اند يتيك�س ا�س . اية ( 

2007/4/18التجارة وال�صناعة

3944574

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتيل ا�س . 

اية ) اند يتيك�س ا�س . اية ( 

2007/4/18التجارة وال�صناعة

4044575

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتيل ا�س . 

اية ) اند يتيك�س ا�س . اية ( 

2007/4/18التجارة وال�صناعة

4144576

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتيل ا�س . 

اية ) اند يتيك�س ا�س . اية ( 

2007/4/18التجارة وال�صناعة

4244577

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتيل ا�س . 

اية ) اند يتيك�س ا�س . اية ( 

2007/4/18التجارة وال�صناعة

4344578

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتيل ا�س . 

اية ) اند يتيك�س ا�س . اية ( 

2007/4/18التجارة وال�صناعة
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

4444579

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتيل ا�س . 

اية ) اند يتيك�س ا�س . اية ( 

2007/4/18التجارة وال�صناعة

2007/4/21التجارة وال�صناعة�صرتاديفاري�س اي�صبانا4544591

2007/4/21التجارة وال�صناعة�صرتاديفاري�س اي�صبانا4644592

2007/4/21التجارة وال�صناعة�صرتاديفاري�س اي�صبانا4744593

2007/4/21التجارة وال�صناعة�صرتاديفاري�س اي�صبانا4844594

2007/4/21التجارة وال�صناعة�صرتاديفاري�س اي�صبانا4944595

2007/4/21التجارة وال�صناعة�صرتاديفاري�س اي�صبانا5044596

2007/4/21التجارة وال�صناعة�صرتاديفاري�س اي�صبانا5144597

2007/6/20التجارة وال�صناعةفروت اوف ذا لووم ، انك5245561

2007/4/28التجارة وال�صناعةترفريا جي ام بي ات�س5344680

2007/2/21التجارة وال�صناعةبتي�صينو ا�س.بي.اأ5443727

2007/11/7التجارة وال�صناعةجواهر عمان �س م م5547691

2007/5/6التجارة وال�صناعةجوليا�س بار جروب اأيه جي 5644848

5744024
التون فايا ان�صات ناكليات جيدا 

تيكارت انونيم �صريكتي
2007/3/13التجارة وال�صناعة

5843708
اى ال ا�س اديوكي�صيــــــنال 

�صريفي�صز انك  
2007/2/19التجارة وال�صناعة

2007/1/13التجارة وال�صناعةمار�س انكوربوريتد5943127

2007/1/13التجارة وال�صناعةمار�س انكوربوريتد6043129

2007/2/19التجارة وال�صناعةت�صولييل بي فـي تي ، ليمتد6143702
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البنـك املركـزي العمانـي

�إعـــــــــالن

ا�ستنــادا اإلــــــى املــادة رقــــم ) 48 ( مــــــن القانـــــون امل�سرفـــي ال�ســـادر باملــر�ســـــوم ال�سلطانــــــي 

رقــــم 2000/114 ، يعلــن البنـــك املركــــزي العمانــــي اأن القيمــة الإجماليــة للنقــد املتــــــداول 

فـي ال�سلطنـة حتـــى نهايـة �سهر يناير 2017م قد بلغــت : 1٫619٫934٫949/445 ريـال عمانـي

) مليــارا و�ستمائــة وت�سعـة ع�سر مليونــا وت�سعمائـــة واأربعــة وثالثــني األفــا وت�سعمائــة وت�سعــــة 

واأربعني ريال عمانيا واأربعمائة وخم�سا واأربعني بي�سة فقط ( .

البنـك املركـزي العمانـي 
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مكتـب عـادل البلو�شـي - حمامـون وم�شت�شـارون قانونيـون 

اإعــــــالن 

عــن بــدء اأعمــال الت�شفيــة 

ل�شركة الأجــرا�ش النحا�شيــة للتجــارة �ش.م.م

يعلن مكتـب عـادل �لبلو�شـي - حمامـون وم�شت�شـارون قانونيـون - �أنه يقــوم بت�شفيــة �شركــة 

�لأجر��ش �لنحا�شيــــة للتجــــارة �ش.م.م , و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجـــل �لتجـاري بالرقـــم 

متثيـــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   , 2017/1/25م  �ملـــوؤرخ  �ل�شركــاء  لتفــاق  وفقــا   ,1051547

�لأمــــور  كافــة  فـي  �مل�شفي  �جلميــع مر�جعــــة  وعلى   , �لغيــــر  �أمــام  �لت�شفية  فـي  �ل�شركــة 

�لتــي تتعلـــق باأعمـال �ل�شركة على �لعنو�ن �لآتي :

غال - خلف جمموعة �شركات تاول - مقابل �شركة �شرتاباك 

  �ش.ب : 1903 ر.ب : 130 العذيبة

هاتــف رقــم : 24526591 - فاك�ش رقم : 24526588 

كمـا يدعــو �مل�شفـي مبوجـب هــذ� �لإعــالن د�ئني �ل�شركـة للتقدم بادعاء�تهــم �شد �ل�شركـة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله , خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هـــذ� �لإعـــالن , وعلــى كـــل مـن عليـــه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار 

�إليه .

امل�شفــــي
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مكتب ديلويت اآند تو�ش ) ال�شرق الأو�شط ( و�شركاه

اإعــــــالن 

عــن بــدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركة عمان للقاطرات البحرية �ش.م.م

يعلن مكتــب ديلويـــت �آنـــد تـــــو�ش ) �ل�شــرق �لأو�شـط ( و�شركــاه �أنــه يقــوم بت�شفيــة �شركــة 

بالرقـــم  �لتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــــة  لــــدى  و�مل�شجلـــة   , �ش.م.م  �لبحريــة  للقاطــر�ت  عمــان 

1606280, وفقا لقر�ر �ل�شركــاء �ملـــوؤرخ 2016/12/6م , وللم�شفـي وحـده حق متثيـل �ل�شركة 

فـي �لت�شفية �أمــام �لغيــــر , وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافــة �لأمــــور �لتــي تتعلـــق 

باأعمـال �ل�شركة على �لعنو�ن �لآتي :

منطقة القرم - بناية منارة القرم - الطابق ال�شاد�ش  

  �ش.ب : 258 ر.ب : 112 روي

هاتــف رقــم : 22354300 - فاك�ش رقم : 22354333 

كمـا يدعــو �مل�شفـي مبوجـب هــذ� �لإعــالن د�ئني �ل�شركـة للتقدم بادعاء�تهــم �شد �ل�شركـة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله , خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �لإعــالن , وعلــى كـل مــن عليــه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار 

�إليه .
امل�شفــــي

�شامل بن �شعيـد بن عامـر ال�شبلـي

اإعــــــالن 

عــن بــدء اأعمــال الت�شفيــة 

ل�شركة �شعيد بن عامر بن �شعيد ال�شبلي واأولده للتجارة - ت�شامنية

يعلن �شامل بن �شعيد بن عامر �ل�شبلي �أنه يقــوم بت�شفيــة �شركــة �شعيـد بن عامـر بـن �شعيـد 

�ل�شبلـــي و�أولده للتجــارة - ت�شامنية , و�مل�شجلــة لــــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لتجــــاري بالرقــــــم 

3059340 , وللم�شفــــي وحـده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفية �أمــام �لغيــــر , وعلى �جلميــع 

مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافــة �لأمــــور �لتــي تتعلـــق باأعمـال �ل�شركة على �لعنو�ن �لآتي :

  �ش.ب : 609 ر.ب : 512 الربميي

هاتــف رقــم : 93991299 

كمـا يدعــو �مل�شفـي مبوجـب هــذ� �لإعــالن د�ئني �ل�شركـة للتقدم بادعاء�تهــم �شد �ل�شركـة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله , خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �لإعالن , وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار 

�إليه .
امل�شفــــي
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مكتـب كـي بـي اأم جـي - حما�شبـون قانونيـون

اإعــــــالن 

عـن انتهـاء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة ايه بي اأي لل�شبيات املتقنة �ش.م.ع.م 

يعلــن مكتـب كـي بـي �أم جـي - حما�شبـون قانونيـون - ب�شفتــــه �مل�شفـي ل�شركــــة �يه بــي �أي 

لل�شبيــــات �ملتقنــــة �ش.م.ع.م , و�مل�شجلــة لـــدى �أمانــة �ل�شجــــل �لتجـاري بالرقـم 5109639 , 

عــــن �نتهـــاء �أعمــال �لت�شفـيـــة وزو�ل �لكـــيــــان �لقانونـــي لل�شركــــة وفقا لأحكـام �ملــادة )27( 

مــن قانــون �ل�شركـات �لتجارية رقـم 74/4 .

امل�شفــــي

�شركـــة برايـــ�ش وتـــر هـــاو�ش كوبـــرز \

اإعــــــالن 

عـن انتهـاء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة تـاول واأركاديـ�ش �ش.م.م

تعلن �شركة بر�يـ�ش وتـر هاو�ش كوبرز ب�شفتهـا �مل�شفـية ل�شركة تـــاول و�أركاديـ�ش �ش.م.م , 

و�مل�شجلة لـدى �أمانة �ل�شجــل �لتجـاري بالرقـم 1064520 , عــــن �نتهـــاء �أعمــال �لت�شفـيـــة 

وزو�ل �لكـــيــــان �لقانونـــي لل�شركــــة وفقا لأحكـام �ملــادة )27( مــن قانــون �ل�شركـات �لتجارية 

رقـم 74/4 .

امل�شفــــي

اإعــــــالن 

عـن انتهـاء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة كوندوتـي م�شقـط �ش.م.م

تعلن �شركة بر�يـ�ش وتـر هاو�ش كوبرز ب�شفتهـا �مل�شفـية ل�شركة كوندوتـي م�شقـط �ش.م.م , 

و�مل�شجلــة لـــدى �أمانــة �ل�شجــل �لتجـاري بالرقـم 1203136 , عــــن �نتهـــاء �أعمــال �لت�شفـيـــة 

وزو�ل �لكـــيــــان �لقانونـــي لل�شركــــة وفقا لأحكـام �ملــادة )27( مــن قانــون �ل�شركـات �لتجارية 

رقـم 74/4 .

امل�شفــــي

-178-




