
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1362(                                                                        ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

الإجـــراءات  قانـــــون  اأحكــــــام  بعــــــــ�ض  بتعــديــــــل  مر�ســوم �سـلطانـي رقــم 2020/120 
اجلزائيـــة .

باإ�سدار قانون �سريبة القيمة امل�سافة . مر�ســوم �سـلطانـي رقــم 2020/121 
قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة 

                                             وزارة العــدل وال�ســوؤون القانونيــة

قـــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــم 2020/12    �سـادر فــي 2020/10/12 بتخويل �سفة ال�سبطية 
الق�سائية لبع�ض موظفي وزارة التجارة وال�سناعة 

وترويج ال�ستثمار .
وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين  

قـــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2020/357   �ســـادر فــي 2020/10/15 ب�ســــــاأن �ســـوابـط بيــــع 
الوحـدات العقاريـة ال�سكنيـة بنظام حق النتفاع 
لغري العمانيني فـي البنايات ال�سكنية التجارية 

متعددة الطوابق .
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                                                               وزارة الرثوة الزراعية وال�صمكية وموارد املياه
قـــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2020/238   �ســـادر فــي 2020/10/12 برفـــع حظـــر ا�ستيـــــراد 

الطيور احلية عن جمهورية املجر .
                                                          وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات

قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــم 2020/80    �سـادر فــي 2020/10/7 بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة 
التنفـيذية لقانون النقل الربي .

                                 الهيئــة العامــة ل�صــوق املـال
قــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــم 2020/1   �ســـادر فـــي 2020/10/6 بتعديل بع�ض اأحكام الئحة 

�سوؤون املوظفني بالهيئة العامة ل�سوق املال .
اإعـــــــــــــالنـات ر�صــــــــميـــــــــــة   

                                         وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار
اإعالن ب�ساأن طلبات براءات االخرتاع املمنوحــة .

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية النموذج ال�سناعي .
االإعـــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ض باالنتفاع .
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .

ا�ستـــدراك .
                                                             املديرية العامة للجريدة الر�صمية

ا�ستـــدراك .
                          البنـك املركـزي العمانـي

اإعالن ب�ساأن امليزانية العمومية ربع ال�سنوية للفرتة املنتهية فـي 2020/9/30م .
اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات دهماين �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية الوا�سحة لل�سيارات والتجارة )�سركة 



منطقة حرة( �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العمانية لال�ستثمارات البحرية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفاخر للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرغام كامل و�سركاه �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأمواج العاتية املميزة للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوامخ حيبي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو خالد ال�سعيدي للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأجماد العربية للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكاف لالإن�ساءات والتعمري - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة املختار للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركةالراقي العاملية - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قلعة امل�سقا�ض �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثمريت لالإن�ساء والتعمري - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن �سعيد بن م�سلم و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربيعي للم�ساريع احلديثة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلديبية الدولية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود بن محمد بن خمي�ض البلو�سي للتجارة 
واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة �سداب الذهبية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة في�ستا للديكور �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأنظار العاملية املتحدة �ض.م.م .
 - للتجارة  و�سريكه  الأ�سخري  �سيف  را�سد  خالد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت �سم�سة للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النمو للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تقنية الغد احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هند�سة اخلليج للنقليات واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النهائي للمقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار نوران العاملية �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التن�سيق للخدمات الطبية والتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العالمات الدولية للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دجلة والفرات للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناظر الإبداع للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط جمان البحري �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمريي احلديثة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سخر للخدمات الهند�سية �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قافلة الأ�سفار للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ماء الذهب ال�ساملة للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود بن حمدان الهنائي و�سريكه للتجارة 

واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرهون ال�سعيدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
�سامل  بن  محمد  اأبناء  وعبداللـه  فهد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

العي�سائي للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سار امل�سيبي للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق الدائم للم�ساريع الذهبية - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفنجان العربي للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العابر ال�سريع للتجارة �ض.م.م .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/120

بتعديل بع�ض اأحكام قانون الإجراءات الجزائية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بن�ص الفقرة الثانية من املادة )221( من قانون الإجراءات اجلزائية امل�سار اإليه ، 
الن�ص الآتي :

" على اأنه ل يجوز ملحكمة اجلنايات اأن ت�سدر حكما بالإعدام اإل باإجماع الآراء ، ويجب 
عليها قبل اأن ت�سدر احلكم اإر�سال الأوراق اإلى جلنة ت�سكل باأمر من جاللة ال�سلطان 
برئا�سة مفتي عام ال�سلطنة اأو م�ساعده ، وع�سوية اثنني من ذوي اخلربة ، ير�سحهما 
املحكمة  اإلى  راأيها  ي�سل  مل  فاإذا   ، ال�سرعية  الناحية  من  الراأي  لإبداء  اللجنة  رئي�ص 
خالل ال�ستني يوما التالية لت�سلم الأوراق حكمت املحكمة فـي الدعوى ، واإذا مل يتحقق 

الإجماع ت�ستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة ال�سجن املطلق " .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي  : 24 من �سفــــــــــــــــر �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  : 12 من اأكتوبــــــــــــر �سنــة 2020م

             هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/121

باإ�سدار قانون �سريبة القيمة الم�سافة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة , 
جمل�س  لدول  املوحد  اجلمارك  قانون  بتطبيق   2003/67 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى 

التعاون لدول اخلليج العربية , 
وبعد العر�س على جمل�س عمان , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعمل بقانون �سريبة القيمة امل�سافة , املرفق .

املــادة الثانيــــة 

ي�ســـدر رئيـــ�س جهــــاز ال�سرائـــب الالئحــة التنفـيذيــة للقانون املرفق خالل مدة ل تزيد 
على )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل به , كما ي�سدر القرارات الالزمة لتنفـيذ اأحكامه .

املــادة الثالثــــة 

يلغى كل ما يخالف القانون املرفق , اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الرابعـــة 

ين�ســـر هــذا املر�ســوم فـــي اجلريـــدة الر�سميـــة , ويـعمـل به بعد )180( مائة وثمانني يوما 
من تاريخ ن�سره .

�سـدر فـي  : 24 من �سفــــــــــــــــر �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  : 12 من اأكتوبــــــــــــر �سنــة 2020م

             هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

قانـون �سريبـة القيمـة امل�سافـة

الف�ســل الأول

تعريفـــات واأحكـــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون , يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها , 
ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

- اجلهاز : 
جهاز ال�سرائب .

- الرئي�س : 
رئي�س اجلهاز .

- الإدارة العامة للجمارك :
 الإدارة العامة للجمارك فـي �سرطة عمان ال�سلطانية .

- املجلــ�س : 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .

- قانون اجلمارك املوحد : 
قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .

- ال�سريبــة : 
�سريبـة القيمة امل�سافة التـي تفر�س طبقا لأحكام هـذا القانون علـى ا�سترياد وتوريـد 

ال�سلع اأو اخلدمات فـي كل مرحلـة من مراحل الإنتاج والتوزيع .
- ال�سريبة الإ�سافـية : 

�سريبـــة تفـــر�س بواقـــع )1%( واحــد باملائــة من قيمة ال�سريبة غري امل�سددة , وذلك 
عن كل �سهر تاأخري , اأو جزء منه , اعتبارا من نهاية الفرتة املحددة لل�سداد حتى تاريخ 

ال�سداد .
- ال�سخــ�س : 

ال�سخ�س الطبيعي , اأو العتباري , وي�سمل �سركة املحا�سة , واتفاقات امل�ساركة الـــتي 
تعقد خارج ال�سلطنة , ول تتخذ �سكل �سركة .
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- ال�سخ�س امل�سوؤول : 
اأي �سخ�س يرتبط باخلا�سع لل�سريبة باأي عالقة , ويحل حمله فـي تنفـيذ التزاماته 

املفرو�سة عليه مبقت�سى اأحكام هذا القانون .

- اخلا�سع لل�سريبة : 
ال�سخ�س الذي ميار�س الن�ساط ب�سفة م�ستقلة بهدف حتقيق الدخل , ومت ت�سجيله 

لدى اجلهاز , اأو يكـون ملزما بالت�سجيل لديه وفقا لأحكام هذا القانون .

- حد الت�سجيل الإلزامي : 
لل�سريبة  اخلا�سع  ي�سبح  مبوجبه  والذي   , الفعلية  التوريدات  لقيمة  الأدنى  احلد 

ملزما بالت�سجيل لغايات ال�سريبة .

- حد الت�سجيل الختياري : 
لل�سريبة  للخا�سع  يجوز  مبوجبه  والذي   , الفعلية  التوريدات  لقيمة  الأدنى  احلد 

الت�سجيل لغايات ال�سريبة .

- الإقرار ال�سريبي : 
لل�سريبة  اخلا�سع  على  يجب  والتي   , ال�سريبة  لغايات  املحددة  واملعلومات  البيانات 

تقدميها وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�س من قبل اجلهاز .

- الفاتورة ال�سريبية : 
كل م�ستند خطي , اأو اإلكرتوين يلزم اخلا�سع لل�سريبة باإ�سداره , وتدون فـيه تفا�سيل 

التوريد وفقا لأحكام هذا القانون .

- التاجر اخلا�سع لل�سريبة : 
اخلا�ســـع لل�سريبـــة الـــذي يكـــون ن�ساطــه الرئي�سي توزيع النفـط اأو الغاز اأو الكهرباء 

اأو املياه .

- الأ�سخا�س املرتبطون : 
�سخ�سان اأو اأكرث تكون لأي منهم �سلطة توجيه , واإ�سراف على الآخرين , بحيث تكون 
له �سلطة اإدارية متكنه من التاأثري على عمل الأ�سخا�س الآخرين من الناحية املالية 
اأو القت�سادية اأو التنظيمية , وي�سمل ذلك الأ�سخا�س اخلا�سعني ل�سلطة �سخ�س ثالث 

متكنه من التاأثري على اأعمالهم من الناحية املالية اأو القت�سادية اأو التنظيمية .
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- ال�سنة ال�سريبية :
)12( اثنا ع�سر �سهرا تبداأ من اأول يناير , وتنتهي فـي اآخر دي�سمرب من كل عام ميالدي .

- الفرتة ال�سريبية :
الإقرار  , ويقدم عنها  ال�سافـية عنها  ال�سريبة  احت�ساب  التي يجب  الزمنية  الفرتة   

ال�سريبي , وفقا حلكم املادة )71( من هذا القانون .
- الن�شــاط : 

الن�ســـاط الذي ميـــار�س ب�ســورة م�ستمرة ومنتظمة ، وب�سفة خا�سة الن�ساط التجاري 
اأو ال�سناعي اأو املهني اأو احلرفـي اأو اخلدمي .

- �سريبة املدخالت : 
ال�سريبة التي يتحملها اخلا�سع لل�سريبة فـيما يتعلق بال�سلع اأو اخلدمات املوردة له 

اأو امل�ستوردة لأغرا�س مزاولة الن�ساط .
- �سريبة املخرجات : 

ال�سريبة امل�ستحقة التي يتم فر�سها على التوريد اخلا�سع لل�سلع واخلدمات .
- منفذ الدخول الأول : 

اأول نقطة جمركية لدخول ال�سلع اإلى دول املجل�س من اخلارج وفقا لقانون اجلمارك 
املوحد .

- منفذ املق�سد النهائي : 
النقطة اجلمركية لدخول ال�سلع فـي دولة املق�سد النهائي لهذه ال�سلع فـي دول املجل�س 

وفقا لقانون اجلمارك املوحد .
- القيمة اخلا�سعة لل�سريبة : 

القيمة التي حت�سب على اأ�سا�سها ال�سريبة املفرو�سة وفقا لأحكام هذا القانون .
- التوريــد : 

توريد ال�سلع اأو اخلدمات مبقابل , وفقا لأحكام هذا القانون .
- التوريدات البينية : 

توريدات ال�سلع اأو اخلدمات التي تتم من مورد له حمل اإقامة فـي ال�سلطنة اإلى عميل 
مقيم فـي اإحدى دول املجل�س , اأو العك�س .
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- التوريـدات اخلا�سعة لل�سريبة : 
ال�سفر  مبعدل  اأو   , الأ�سا�سي  باملعدل  �سواء  ال�سريبة  عليها  تفر�س  التي  التوريدات 

باملائة , وتخ�سم �سريبة املدخالت املتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون .
- التوريدات املعفاة : 

التوريدات التي ل تفر�س عليها ال�سريبة , ول تخ�سم �سريبة املدخالت املتعلقة بها 
وفقا لأحكام هذا القانون .

- التوريد املفرت�س : 
كل ما يعد مبثابة توريد وفقا للحالت املن�سو�س عليها فـي املادتني )14( و)17( من 

هذا القانون .
- املقابـــل : 

كل ما ح�سل اأو �سوف يح�سل عليه املورد اخلا�سع لل�سريبة من العميل , اأو من الغري 
لقاء توريد ال�سلع اأو اخلدمات , مت�سمنا ال�سريبة .

- مقر العمل : 
مكان تاأ�سي�س ال�سخ�س قانونا اأو مكان مركز الإدارة الفعلية الذي تتخذ فـيه القرارات 

الرئي�سية بت�سيري الأعمال عند اختالفه عن مكان التاأ�سي�س . 
- املن�ساأة امل�ستقرة : 

املقر الثابت للن�ساط غري مقر العمل الذي ميار�س فـيه اأي �سخ�س اأجنبي الن�ساط - 
كليا اأو جزئيا - فـي ال�سلطنة �سواء بطريقة مبا�سرة اأو عن طريق وكيل يكون تابعا له .

- حمل الإقامة : 
املكان الذي يوجد فـيه مقر العمل اأو املن�ساأة امل�ستقرة , اأو مكان الإقامة املعتاد بالن�سبة 
اأو املكان الأكرث   , اأو من�ساأة م�ستقرة  لل�سخ�س الطبيعي الذي ل يتوفر له مقر عمل 

ارتباطا بالتوريد اإذا كان لل�سخ�س حمل اإقامة فـي اأكرث من دولة .
- ال�سلـــع : 

جميع الأ�سول املادية , وت�سمل - ب�سفة خا�سة - املياه وجميع اأنواع الطاقة , مبا فـي ذلك 
الكهرباء والغاز .

- املـــورد : 
ال�سخ�س الذي يقوم بتوريد �سلع اأو خدمات .
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- العميــل : 
ال�سخ�س الذي يتلقى �سلعا , اأو خدمات .

- اآلية الحت�ساب )التكليف( العك�سي : 
الآلية التي يكون مبوجبها العميل اخلا�سع لل�سريبة ملزما بال�سريبة نيابة عن املورد , 

وم�سوؤول عن جميع اللتزامات املن�سو�س عليها فـي هذا القانون .
- ال�سترياد : 

دخول ال�سلع من خارج دول املجل�س اإلى ال�سلطنة وفقا لأحكام قانون اجلمارك املوحد .
- الت�سديـر : 

خروج ال�سلع من ال�سلطنة اإلى خارج دول املجل�س وفقا لأحكام قانون اجلمارك املوحد .
- اللجنـــــة : 

جلنة التظلمات ال�سريبية املن�سو�س عليها فـي املادة )92( من هذا القانون .
- الالئحــة : 

الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
املــادة ) 2 (

يحدد ال�سخ�س امل�سوؤول على النحو الآتي : 
1 - فـيما يتعلق باملوؤ�س�سة الفردية :

 املالك اأو املدير امل�سوؤول , وفـي حالة فر�س احلرا�سة الق�سائية , اأو �سهر الإفال�س , 
يكون احلار�س الق�سائي , اأو مدير التفلي�سة - بح�سب الأحوال - هو ال�سخ�س امل�سوؤول . 

2 - فـيما يتعلق بال�سركة العمانية :
 اأ - �سركة ال�سخ�س الواحد : املالك , اأو املدير امل�سوؤول .

ب - �سركة الت�سامن اأو التو�سية : ال�سريك فـي ال�سركة , اأو مديرها .
ج - �سركة املحا�سة : املدير الذي يتفق ال�سركاء على توليه اأعمال الإدارة فـي ال�سركة 

�سواء اأكان من ال�سركاء , اأم الغري .
د - �سـركـة امل�ساهمـة : رئي�س جمل�س الإدارة , اأو املـديـر املفو�س مـن قبل جمل�س الإدارة .
هـ - ال�سركـة حمدودة امل�سوؤولية : مدير ال�سركة , اأو ال�سخ�س امل�سوؤول عـن الإدارة .

وفـي حالة فر�س احلرا�سة الق�سائية اأو �سهر الإفال�س اأو الت�سفـية , يكون احلار�س الق�سائي , 
اأو مدير التفلي�سة , اأو امل�سفـي - بح�سب الأحوال - هو ال�سخ�س امل�سوؤول .
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3 - فـيما يتعلق باملن�ساأة امل�ستقرة :

 اأ - املالك , اأو املدير .

ب - وكيل مالك املن�ساأة امل�ستقرة فـي حالـة ممار�سـة ن�ساطها فـي ال�سلطنة عن طريق وكيل .

ج - احلار�س الق�سائي اأو مدير التفلي�سة اأو امل�سفي فـي حالة فر�س احلرا�سة الق�سائية , 
اأو �سهر الإفال�س , اأو الت�سفـية .

اأي �سخ�س له حمل   : ال�سلطنة  اإقامة فـي  باأي �سخ�س لي�س له حمل  4 - فـيما يتعلق 
اإقامة فـي ال�سلطنة مت تعيينه من قبل ذلك ال�سخ�س .

ويجوز بقرار من الرئي�س حتديد املوؤهالت الواجب توافرها فـي ال�سخ�س امل�سوؤول .

املــادة ) 3 (

مع مراعاة اأحكام املادة )2( من هذا القانون , يجب على اخلا�سع لل�سريبة تعيني ال�سخ�س 
امل�سوؤول , واإخطار اجلهاز بذلك وفق الإجراءات التي حتددها الالئحة .

, يكون للرئي�س احلق  امل�سوؤول  ال�سخ�س  وفـي حالة عدم قيام اخلا�سع لل�سريبة بتعيني 
فـي تعيني �سخ�س له عالقة بن�ساط اخلا�سع لل�سريبة ليكون ال�سخ�س امل�سوؤول ، على اأن 

يخطر اخلا�سع لل�سريبة بذلك .
املــادة ) 4 (

ل يجوز لل�سخ�س امل�سوؤول البقاء خارج ال�سلطنة مدة تزيد على )90( ت�سعني يوما خالل 
ال�سنة ال�سريبية اإل بعد اإخطار اجلهاز بذلك , واحل�سول على موافقته على تعيني �سخ�س 

م�سوؤول اآخر يحل حمله طوال مدة غيابه .

املــادة ) 5 (

يجب على وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�سخا�س العتبارية العامة موافاة 
اجلهاز بالبيانات واملعلومات ذات ال�سلة بتطبيق اأحكام هذا القانون متى ما طلب منها ذلك .

املــادة ) 6 (

اأمانة �سر املحكمة املخت�سة - بناء على طلب  فـي نطاق تطبيق اأحكام هذا القانون , على 
اجلهاز - موافاته بن�سخ مما ياأتي :
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قا�سي  اإ�سدار  بعد  وذلك   , للبيع  املحددة  والتواريخ  املنقـــولت  حجـــز  حما�ســـر   -  1
التنفـيذ الأمر بالبيع .

2 - الإقرارات مبا فـي الذمة التي يودعها املحجوز لديهم , وذلك بعد تقدمي الإقرار 
منهم .

3 - التنبيهـــات التـــي تــ�سدر للتنفـيذ على العقار بعد ت�سجيلها لدى اأمانـــة ال�سجـــل 
العقاري املخت�سة , وذلك بعد ت�سجيل التنبيه .

املــادة ) 7 (

يجب على كل �سخ�س - يبا�سر اإجراءات البيع بطريق املزاد العلني للمنقولت اأو العقارات 
اخلا�سة باخلا�سع لل�سريبة - اأن يخطر اجلهاز بامليعاد املحدد للبيع قبل )10( ع�سرة اأيام 

على الأقل من تاريخ حلوله .
املــادة ) 8 (

مرخ�س  م�سرف  من  لل�سريبة  باخلا�سع  تتعلق  معلومات  طلب  حال  فـي   , اجلهاز  على 
لغر�س تطبيق اأحكام هذا القانون , اأن يوجه الطلب اإلى البنك املركزي العماين لإحالته 
اإلى امل�سرف املرخ�س , وعلى هذا امل�سرف اإخطار اجلهاز مبا�سرة خالل املدة التي يحددها 

باملعلومات املتعلقة باخلا�سع لل�سريبة , مع اإخطار عميله اخلا�سع لل�سريبة بذلك . 

املــادة ) 9 (

تتمتع املعلومات والبيانات اخلا�سة باخلا�سع لل�سريبة بال�سرية التامة , ول يجوز اإف�ساوؤها 
اإل فـي الأحوال امل�سرح بها قانونا , اأو مبوافقة كتابية من اخلا�سع لل�سريبة , اأو تنفـيذا 

حلكم اأو قرار �سادر من املحكمة , اأو تنفـيذا لقرار اللجنة . 

املــادة ) 10 (

وال�سجالت  املالية  والقوائم  ال�سريبية  الإقرارات  ت�سليم  لل�سريبة  اخلا�سع  على  يجب 
والوثائق وغري ذلك اإلى اجلهاز اإلكرتونيا , ويجوز - ا�ستثناء - ت�سليمها باليد اأو عن طريق 

الربيد امل�سجل , فـي احلالت التي حتددها الالئحة .

املــادة ) 11 (

اأي �سخ�س اآخر بالإخطارات والقرارات التي ي�سدرها  اأو  يكون اإعالن اخلا�سع لل�سريبة 
اجلهاز اإلكرتونيا , ويجوز - ا�ستثناء - اإعالنه باليد اأو بالربيد امل�سجل , فـي احلالت التي 

حتددها الالئحة .
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الف�ســـل الثانــــي

فــر�س ال�سريبــة

املــادة ) 12 (

تفر�س ال�سريبة على املعامالت الآتية : 
ذلك  فـي  مبا   , ال�سلطنة  فـي  لل�سريبة  اخلا�سع  من  اخلدمات  اأو  ال�سلع  توريد   -  1

التوريد املفرت�س .
2 - تلقي العميل اخلا�سع لل�سريبة �سلعا , اأو خدمات من مورد لي�س له حمل اإقامة 
فـي ال�سلطنة , وغري خا�سع لل�سريبة فـيها , وذلك فـي احلالت التي تطبق فـيها 

اآلية الحت�ساب )التكليف( العك�سي . 
3 - ا�سترياد ال�سلع .

املــادة ) 13 (

فـي نطاق تطبيق اأحكام هذا القانون , يق�سد بتوريد ال�سلع نقل ملكية ال�سلع اأو الت�سرف 
فـيها كمالك , وي�سمل - ب�سفة خا�سة - ما ياأتي :

1 - التنازل عـن حيازة ال�سلـع مبوجب اتفاق يق�سي بنقل ملكية هذه ال�سلع , اأو اإمكانية 
نقلها بتاريخ لحق لتاريخ التفاق , اأق�ساه تاريخ �سداد املقابل كليا . 

2 - منح حقوق عينية متفرعة عن امللكية .
3 - نزع ملكية ال�سلع جربا مبقابل , وفقا للقوانني املعمول بها . 

املــادة ) 14 (

فـي نطاق تطبيق اأحكام هذا القانون , يعد فـي حكم توريد ال�سلع ما ياأتي : 
1 - التنـــازل عـــن ال�سلـــع لأغـــرا�س اأخـــرى غيـــر الن�ســاط ، �سواء مت التنازل مبقابل ، 

اأو بدون مقابل .
2 - تغيري ا�ستخدام ال�سلع للقيام بتوريدات غري خا�سعة لل�سريبة .

3 - الحتفاظ بال�سلع بعد التوقف عن ممار�سة الن�ساط .
4 - توريـــد ال�سلـــع بدون مقابل ، اإل اإذا كان التوريد مرتبطا بالن�ساط كتقدمي الهدايا ، 

اأو العينات املجانية .
اأن يكون اخلا�سع  وي�سرتط فـي جميع الأحوال - لعتبــارها مــن قبــيل توريــد ال�سلـــع - 

لل�سريبة قد قام بخ�سم �سريبة املدخالت املتعلقة بتلك ال�سلع .
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املــادة ) 15 (

يعد توريدا لل�سلع انتقال ال�سلع - التي هي جزء من اأ�سول ن�ساط اأي خا�سع لل�سريبة - 
من اأي دولة فـي املجل�س اإلى ال�سلطنة , اأو العك�س , با�ستثناء ما ياأتي :

1 - اأن يكون انتقال ال�سلع قد مت ب�سكل موؤقـت وفقا ل�سروط الإدخال املوؤقت املن�سو�س 
عليها فـي قانون اجلمارك املوحد .

2 - اأن يكون انتقال ال�سلع كجزء من توريد اآخر خا�سع لل�سريبة فـي ال�سلطنة , اأو فـي 
الدولة التي مت نقل ال�سلع اإليها .

املــادة ) 16 (

اأي توريد ل يعد توريدا  اأحكام هذا القانون , يق�سد بتوريد اخلدمات  فـي نطاق تطبيق 
لل�سلـــع , وي�سمــل - ب�سفة خا�سة - خدمات املنح , والتخ�سي�س , والتنازل عن اأي حقوق , 

مبا فـي ذلك المتناع عن القيام بن�ساط ما .

املــادة ) 17 (

فـي نطاق تطبيق اأحكام هذا القانون , يعد فـي حكم توريد اخلدمات ما ياأتي : 
1 - ا�ستخدام اخلا�سع لل�سريبة ل�سلع - تعد جزءا من اأ�سوله - بدون مقابل , لأغرا�س 

اأخرى غري الن�ساط .
2 - توريد اخلدمات بدون مقابل .

وي�سرتط - فـي جميع الأحوال - لعتبارها من قبيل توريد اخلدمات اأن يكون اخلا�سع 
لل�سريبة قد قام بخ�سم �سريبة املدخالت املتعلقة بتلك اخلدمات . 

املــادة ) 18 (

ل تخ�سع لل�سريبة توريدات ال�سلع اأو اخلدمات فـي الأحوال الآتية ، وذلك وفقا لل�سروط 
والأو�ساع التي حتددها الالئحة :

1 - التوريد من قبل اأي �سخ�س فـي املجموعة ال�سريبية اإلى �سخ�س اآخر فـي املجموعة 
ذاتها , با�ستثناء التوريد املفرت�س .

التاأمني  اإطار ت�سوية مطالبات  املوؤمن واملوؤمن عليه فـي  التوريد الذي يتم بني   - 2
مبوجب عقد تاأمني يخ�سع لل�سريبة وفقا لأحكام هذا القانون .

3 - قيام اخلا�سع لل�سريبة بتوريد �سلع اأو خدمات تعد جزءا من حتويل ن�ساطه - كليا 
اأو جزئيا - اإلى �سخ�س اآخر خا�سع لل�سريبة .
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املــادة ) 19 (

يعد توريد ال�سلع اأو اخلدمات من قبل وكيل يعمل با�سم املوكل ونيابة عنه توريدا من املوكل , 
فـيما عدا توريد ال�سلع اأو اخلدمات من الوكيل اإلى املوكل فـي نطاق الن�ساط املعتاد للوكيل .
ويعد توريد ال�سلع اأو اخلدمات من قبل وكيل يعمل با�سمه ونيابة عن املوكل توريدا من الوكيل .

املــادة ) 20 (

عند تلقي اخلا�سع لل�سريبة �سلعا , اأو خدمات من مورد له حمل اإقامة فـي اأي من دول 
املجل�س , فاإنه يعد فـي حكم من قـام بتوريد هــذه ال�سلــع اأو اخلدمات لنف�سه , ويخ�سع هذا 

التوريد لل�سريبة وفقا لآلية الحت�ساب )التكليف( العك�سي .
وفـي حال تلقي اخلا�سع لل�سريبة خدمات من مورد لي�س له حمل اإقامة فـي اأي من دول 
املجل�س , فاإنه يعد فـي حكم من قام بتوريد هذه اخلدمات لنف�سه , ويخ�سع هذا التوريد 

لل�سريبة وفقا لآلية الحت�ساب )التكليف( العك�سي .  

الف�ســـل الثالــث

ا�ستحقــاق ال�سريبــة

املــادة ) 21 (

يكون مكان توريد ال�سلع قد مت فـي ال�سلطنة , وذلك فـي احلالتني الآتيتني :
1 - اإذا كانت ال�سلع قد و�سعت حتت ت�سرف العميل فـي ال�سلطنة ، فـيما يتعلق بالتوريد 

دون النقل , اأو الإر�سال .

2 - اإذا كانت ال�سلع موجودة فـي ال�سلطنة عند بدء عملية نقلها اأو اإر�سالها من قبل 
املورد اأو حل�ساب العميل , فـيما يتعلق بالتوريد مع النقل , اأو الإر�سال .

ويكون حتديد مكان توريد ال�سلع البينية التي تتم بني ال�سلطنة , واإحــدى دول املجلــــ�س , 
اأو العك�س , وفقا للقواعد التي حتددها الالئحة .

املــادة ) 22 (

ا�ستثناء من حكم املادة )21( من هذا القانون , يكون مكان توريد النفط والغاز واملياه الذي 
يتم عرب خطوط الأنابيب ، وتوريد الكهرباء ، وفقا ملا ياأتي :  
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دول  اإحدى  فـي  اإقامة  له حمل  لل�سريبة  �سخ�س خا�سع  التوريـــد من  كـــان  اإذا   -  1
املجل�س اإلى تاجر خا�سع لل�سريبة له حمل اإقامة فـي ال�سلطنة اأو العك�س , فاإن 

مكان التوريد يكون حمل اإقامة التاجر اخلا�سع لل�سريبة .

2 - اإذا كان التوريد اإلى �سخ�س غري تاجر خا�سع لل�سريبة , فاإن مكان التوريد يكون 
مكان ال�ستهالك الفعلي .

املــادة ) 23 (

يكون مكان توريد اخلدمات قد مت فـي ال�سلطنة اإذا كان املورد اخلا�سع لل�سريبة له حمل 
اإقامة فـيها , �سريطة األ يكون العميل خا�سعا لل�سريبة ول م�سجال فـي اإحدى دول املجل�س , 

واإل كان مكان التوريد هو حمل اإقامة العميل .

املــادة ) 24 (

ا�ستثناء من حكم املادة )23( من هذا القانون , يكون مكان توريد اخلدمات الآتية وفقا ملا ياأتي :   
1 - خدمات نقل ال�سلع والركاب واخلدمات املرتبطة بها , فـي مكان بدء عملية النقل .

2 - اخلدمات املرتبطة بالعقارات , فـي املكان الذي يقع فـيه العقار . 

3 - خدمات تاأجري و�سائل النقل من قبل مورد خا�سع لل�سريبة اإلى عميل غري خا�سع 
لل�سريبة ، فـي مكان و�سع و�سيلة النقل حتت ت�سرف العميل .

4 - خدمات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية واخلدمات املوردة اإلكرتونيا , فـي مكان 
ال�ستخدام الفعلي لهذه اخلدمات , اأو ال�ستفادة منها .

5 - خدمات املطاعم والفنادق وتعهدات تقدمي الطعام وامل�سروبات , واخلدمات الثقافـية 
والفنية والريا�سية والتعليمية والرتفـيهية , واخلدمات املرتبطة بال�سلع املنقولة 

واملوردة اإلى عميل غري خا�سع لل�سريبة , فـي مكان التنفـيذ الفعلي لها .

املــادة ) 25 (

يكون مكان ا�سترياد ال�سلع قد مت فـي ال�سلطنة , فـي احلالتني الآتيتني :
1 - اإذا كانت ال�سلطنة منفذ الدخول الأول لل�سلع امل�ستوردة .

2 - اإذا كانت ال�سلطنة مكان الإفراج عن ال�سلع امل�ستوردة من الو�سع املعلق ، فـي حالة 
خ�سوع ال�سلع امل�ستوردة لأي و�سع معلق لل�سريبة اجلمركية وفقا لأحكام قانون 

اجلمارك املوحد .
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املــادة ) 26 (

ت�ستحق ال�سريبة على توريد ال�سلع اأو اخلدمات فـي اأي من التواريخ الآتية , اأيها اأ�سبق , 
وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة :

1 - تاريخ التوريد .

2 - تاريخ اإ�سدار الفاتورة ال�سريبية .

3 - تاريخ ت�سلم املقابل - جزئيا اأو كليا - , وفـي حدود املبلغ املت�سلم .

املــادة ) 27 (

ت�ستحق ال�سريبة على التوريدات التي يرتتب عليها اإ�سدار فواتري اأو �سداد مقابل ب�سكل 
متتابع فـي تاريخ ال�سداد املحدد فـي الفاتورة اأو تاريخ الدفع , اأيهما اأ�سبق , وت�ستحق على 

الأقل مرة واحدة كل )12( اثني ع�سر �سهرا متتالية . 

املــادة ) 28 (

حتدد الالئحة تواريخ ا�ستحقاق ال�سريبة على توريد بطاقات الت�سالت م�سبقة الدفع , 
اأو ق�سائم ال�سراء , اأو غريها من التوريدات املماثلة لها . 

املــادة ) 29 (

ت�ستحق ال�سريبة عند ال�سترياد فـي اأي من التواريخ الآتية , بح�سب الأحوال :
1 - تاريخ ا�سترياد ال�سلع .

ال�سلع فـي منفذ الدخول الأول بالتطبيق لأحكام قانون اجلمارك  2 - تاريخ دخول 
املوحد . 

فـي   , ال�سريبة  اأداء  تعليق  انتهاء حالة  امل�ستوردة عند  ال�سلع  الإفراج عن  تاريخ   -  3
حالة خ�سوعها لأي و�سع معلق لل�سريبة اجلمركية وفقا لأحكام قانون اجلمارك 

املوحد .

املــادة ) 30 (

تاريخ  فـي  ال�سريبة  فـيها مبلغ  فاتورة يدون  اأي �سخ�س  اإ�سدار  عنــد  ال�سريبــة  ت�ستحــق 
اإ�سدار تلك الفاتورة . 
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الف�ســـل الرابــع

القيمــة اخلا�سعــة لل�سريبــة

املــادة ) 31 (

جميع  القيمة  وت�سمل   , ال�سريبة  دون  املقابل  بقيمة  لل�سريبة  اخلا�سعة  القيمة  حتدد 

النفقات التي يفر�سها املورد اخلا�سع لل�سريبة على العميل , واأي ر�سوم اأو �سرائب ت�ستحق 

نتيجة التوريد فـيما عدا اخل�سومات اأو الإعانات اأو املنح اأو املبالغ التي حتددها الالئحة .

املــادة ) 32 (

حتدد القيمة اخلا�سعة لل�سريبة لقيمة توريد ال�سلع اأو اخلدمات بني الأ�سخا�س املرتبطني 

على اأ�سا�س القيمة ال�سوقية ، فـي حال ما اإذا كانت قيمة التوريد تقل عن القيمة ال�سوقية , 

وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .

املــادة ) 33 (

حتدد القيمة اخلا�سعة لل�سريبة فـيما يتعلق بالتوريد املفرت�س وفقا لقيمة ال�سراء , اأو التكلفة .

وفـي حال تعذر حتديد قيمة ال�سراء , اأو التكلفة , يكون حتديد القيمة اخلا�سعة لل�سريبة 

وفقا للقيمة ال�سوقية , على النحو الذي حتدده الالئحة .

املــادة ) 34 (

حتدد القيمة اخلا�سعة لل�سريبة لل�سلع امل�ستوردة بالقيمة اجلمركية املحددة وفقا لقانون 

اجلمارك املوحد , م�سافا اإليها اأي �سرائب اأو ر�سـوم اأخرى تكـون م�ستحقـة علـى ا�سترياد 

ال�سلع .

املــادة ) 35 (

لإكمال  املجل�س  دول  خارج  اإلى  موؤقتا  امل�سدرة  لل�سلع  لل�سريبة  اخلا�سعة  القيمة  حتدد 

ت�سنيعها , اأو ت�سليحها عند اإعادة ا�ستريادها , بقيمة الزيادة التي طراأت عليها وفقا ملا هو 

من�سو�س عليه فـي قانون اجلمارك املوحد .
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الف�ســـل اخلامــ�س
احت�ســـاب ال�سريبــة

املــادة ) 36 (

مع مراعاة اأحكام املواد )51 , 52 , 53( من هذا القانون , تفر�س ال�سريبة على ا�سترياد 
القيمة  من  باملائة  خم�سة   )%5( بواقع  لل�سريبة  اخلا�سعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  وتوريد 

اخلا�سعة لل�سريبة .
املــادة ) 37 (

يلتزم اخلا�سع لل�سريبة بعر�س اأ�سعار ال�سلع واخلدمات مت�سمنة ال�سريبة . 

املــادة ) 38 (

حتت�سب ال�سريبة امل�ستحقة والواجبة ال�سداد لأي خا�سع لل�سريبة عن اأي فرتة �سريبية , 
مبقدار الزيادة فـي اإجمايل قيمة �سريبة املخرجات , خم�سوما منها اإجمايل قيمة �سريبة 

املدخالت امل�سموح بخ�سمها خالل تلك الفرتة . 
املخرجات  اإجمايل قيمة �سريبة  اإذا كان  ا�سرتدادها  فـي  لل�سريبة احلق  ويكون للخا�سع 
يقل عن اإجمايل قيمة �سريبة املدخالت خالل تلك الفرتة , اأو ترحيلها وخ�سمها من اأي 

�سريبة م�ستحقة عن اأي فرتة �سريبية لحقة .

املــادة ) 39 (

للخا�سع  املعتاد  الن�ساط  اإطار  فـي  امل�ستعملة  ال�سلع  ببيع  يتعلق  فـيما  ال�سريبة  حتت�سب 
لل�سريبة وفقا لآلية هام�س الربح , وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة . 

املــادة ) 40 (

يحق للخا�سع لل�سريبة تعديل قيمة ال�سريبة امل�ستحقة فـي احلالت الآتية , وذلك وفقا 
لل�سروط وال�سوابط التي حتددها الالئحة :

1 - اإلغاء التوريد , اأو رف�سه جزئيا , اأو كليا . 

2 - تخفـي�س قيمة التوريد .

3 - تعذر حت�سيل املقابل جزئيا , اأو كليا .

4 - اأي حالت اأخرى حتددها الالئحة .
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املــادة ) 41 (

يحق للخا�سع لل�سريبة خ�سم �سريبة املدخالت عن اأي فرتة �سريبية , والتي حتملها على 
توريداته اخلا�سعة لل�سريبة اأو على ال�سلع التي ا�ستوردها خالل تلك الفرتة , اأو عندما 

يكون ملزما ب�سداد ال�سريبة باعتباره املتلقي وفقا لآلية الحت�ساب )التكليف( العك�سي .

املــادة ) 42 (

تخ�سم �سريبة املدخالت فـي حال قيام اخلا�سع لل�سريبة بتوريدات خا�سعة لل�سريبة , 
واأخرى معفاة من ال�سريبة ، اأو اإذا كانت التوريدات اخلا�سعة لل�سريبة اأو ال�سلع امل�ستوردة 
يتم ا�ستخدام جزء منها لغري اأغرا�س الن�ساط ، وفقا لل�سروط والإجراءات التي حتددها 

الالئحة .
املــادة ) 43 (

ل يجوز خ�سم �سريبة املدخالت عن ال�سلع املحظور ا�ستريادها اأو توريدها اأو ت�سديرها 
وفقا للت�سريعات املعمول بها .

املــادة ) 44 (

يجوز للخا�سـع لل�سريبة طلب تاأجيل خ�سم �سريبة املدخالت عن اأي فرتة �سريبية اإلى 
فرتة �سريبية لحقة , وي�سقط حقه فـي املطالبة باخل�سم بعد انق�ساء فرتة )3( ثالث 

�سنوات من نهاية الفرتة ال�سريبية التي ن�ساأ خاللها حق اخل�سم .

املــادة ) 45 (

يلتزم اخلا�سع لل�سريبة بتعديل �سريبة املدخالت التي �سبق اأن خ�سمها عند تلقيه ال�سلع 
واخلدمات املوردة له فـي احلالت الآتية ، وذلك وفقا لل�سروط ، والإجراءات التي حتددها 

الالئحة : 
1 - اإلغاء التوريد جزئيا اأو كليا . 

2 - تخفـي�س قيمة التوريد .
3 - عدم �سداد املقابل جزئيا , اأو كليا .

4 - تغيري ا�ستخدام الأ�سول الراأ�س مالية .
ول يلتـــزم اخلا�ســع لل�سريبــة بتعديل �سريبة املدخالت فـي احلالت التي يثبت فـيها تلف 

اأو فقدان اأو �سرقة ال�سلع , اأو فـي حالة ا�ستخدام ال�سلع كعينات جتارية , اأو هدايا .
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املــادة ) 46 (

يحق للخا�سع لل�سريبة خ�سم �سريبة املدخالت التي �سبق له اأن حتملها على توريداته 
اخلا�سعة لل�سريبة , اأو على ال�سلع التي ا�ستوردها خالل الفرتة التي ت�سبق تاريـخ الت�سجيل , 

وذلك وفقا لل�سروط ، والأو�ساع التي حتددها الالئحة .
الف�ســل ال�ســاد�س

التوريدات املعفاة واخلا�سعة ملعدل ال�سفر باملائة

املــادة ) 47 (

تعفى من ال�سريبة التوريدات الآتية ، وذلك وفقا لل�سروط ، وال�سوابط التي حتددها الالئحة :
1 - اخلدمات املالية .

2 - خدمات الرعاية ال�سحية وال�سلع واخلدمات املرتبطة بها .

3 - خدمات التعليم وال�سلع واخلدمات املرتبطة بها .

4 - الأرا�سي غري املطورة )الأرا�سي الف�ساء( .

5 - اإعادة بيع العقارات ال�سكنية .

6 - النقل املحلي للركاب .

7 - تاأجري العقارات لالأغرا�س ال�سكنية .

املــادة ) 48 (

تعفى من ال�سريبة ال�سلع امل�ستوردة الآتية : 
1 - ال�سلع امل�ستوردة فـي الأحوال التي يكون فـيها توريد هذه ال�سلع معفى من ال�سريبة 

اأو خا�سعا لل�سريبة مبعدل ال�سفر باملائة فـي منفذ املق�سد النهائي .

2 - ال�سلع امل�ستوردة للهيئات الدبلوما�سية والقن�سلية واملنظمات الدولية , واإلى روؤ�ساء 
واأع�ساء ال�سلكني : الدبلوما�سي ، والقن�سلي املعتمدين لدى ال�سلطنة ، وب�سرط 

املعاملة باملثل .

3 - ما ي�ستورد للقوات امل�سلحة وقوى الأمن بجميع قطاعاتها كالذخائر والأ�سلحة 
وجتهيزات وو�سائط النقل الع�سكرية , وقطعها . 
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4 - الأمتعة ال�سخ�سية والأدوات املنزلية امل�ستعملة التي يجلبها املواطنون املقيمون 
فـي اخلارج , والأجانب القادمون لالإقامة فـي البالد لأول مرة .

5 - م�ستلزمات اجلمعيات اخلريية التي ل تهدف اإلى الربح .

6 - ال�سلع املعادة .

ويكون الإعفاء وفقا لل�سروط وال�سوابط املن�سو�س عليها فـي قانون اجلمارك املوحد .

املــادة ) 49 (

تعفى من ال�سريبة الأمتعة ال�سخ�سية والهدايا التي ترد ب�سحبة امل�سافرين القادمني اإلى 
التي  ، وذلك وفقا للقواعد وال�سروط  ، وم�ستلزمات ذوي الحتياجات اخلا�سة  ال�سلطنة 

حتددها الالئحة .
املــادة ) 50 (

ال�سريبة  فـيها  تعلق  التي  اأي من احلالت  فـي  امل�ستوردة  ال�سلع  ال�سريبة على  اأداء  يعلق 
اجلمركية على هذه ال�سلع وفقا لأحكام قانون اجلمارك املوحد . 

املــادة ) 51 (

التي حتددها  ، فـي احلدود وال�سروط والأو�ساع  باملائة  تخ�سع لل�سريبة مبعدل ال�سفر 
الالئحة , التوريدات الآتية : 

1 - توريد ال�سلع الغذائية التي ي�سدر بتحديدها قرار من الرئي�س .

2 - توريد الأدوية والتجهيزات الطبية وفقا لل�سوابط التي ي�سدر بتحديدها قرار 
من الرئي�س , وبعد التن�سيق مع اجلهات املخت�سة .

3 - توريد الذهب والف�سة والبالتني ال�ستثماري .

4 - توريدات النقل الدويل والنقل البيني لل�سلع اأو الركاب , وتوريد اخلدمات املرتبطة 
بها .

والركاب  ال�سلع  لنقل  املخ�س�سة  والربي  واجلوي  البحري  النقل  و�سائل  توريد   -  5
لأغرا�س جتارية , وتوريد ال�سلع واخلدمات املرتبطة بالنقل .

6 - توريد طائرات و�سفن الإنقاذ وامل�ساعدة .

7 - توريد النفط اخلام وم�ستقاته النفطية , والغاز الطبيعي .
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املــادة ) 52 (

اإلى خارج دول املجل�س وفقا  تخ�سع لل�سريبة مبعدل ال�سفر باملائة التوريدات التي تتم 
لل�سروط التي حتددها الالئحة ، وذلك فـي احلالت الآتية : 

1 - ت�سدير ال�سلع .

2 - توريد ال�سلع اأو اخلدمات اإلى اأحد الأو�ساع املعلقة لل�سريبة اجلمركية املن�سو�س 
عليها فـي قانون اجلمارك املوحد , اأو �سمنها . 

3 - اإعـــادة ت�سديـــر ال�سلـــع التـــي تـــم اإدخالهــــا موؤقتـــا اإلى ال�سلطنة بغر�س ت�سليحها 
اأو ترميمها اأو حتويلها اأو معاجلتها , واخلدمات امل�سافة اإليها .

ال�سلطنة  فـي  اإقامة  حمل  له  لل�سريبة  خا�سع  مورد  قبل  من  اخلدمات  توريد   -  4
ل�سالح عميل لي�س له حمل اإقامة فـي دول املجل�س , �سريطة اأن ي�ستفـيد العميل 
فـي  عليها  املن�سو�س  با�ستثناء اخلدمات   , املجل�س  دول  من هذه اخلدمات خارج 

املادة )24( من هذا القانون .

املــادة ) 53 (

تعامل توريدات ال�سلع اأو اخلدمات التي تكون معفاة من ال�سريبة داخل ال�سلطنة , والتي 
يتم توريدها اإلى خارج دول املجل�س على اأنها توريدات خا�سعة مبعدل ال�سفر باملائة . 

املــادة ) 54 (

اأو �سمنها   , القت�سادية اخلا�سة  املناطق  اإلى  اأو  اأو اخلدمات من  ال�سلع  توريدات  تعامل 
 , القانون  هذا  لأحكام  وفقا  اجلمركية  لل�سريبة  املعلقة  لالأو�ساع  املقررة  ذاتها  باملعاملة 

وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
الف�ســـل ال�سابـــع

الت�سجيــل

املــادة ) 55 (

لدى  الت�سجيل  ال�سلطنة  فـي  اإقامة  حمل  وله   ، الن�ساط  ميار�س  �سخ�س  كل  على  يجب 
اجلهاز , وذلك فـي اأي من احلالتني الآتيتني : 
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1 - اإذا كان اإجمايل قيمة التوريدات التي حققها فـي نهاية اأي �سهر اإ�سافة اإلى الأحد 
ع�سر �سهرا التي ت�سبقه مبا�سرة , يجاوز حد الت�سجيل الإلزامي .

2 - اإذا كان اإجمايل قيمة التوريدات التي من املتوقع اأن يحققها فـي نهاية اأي �سهر 
اإ�سافة اإلى الأحد ع�سر �سهرا التالية له مبا�سرة , يجاوز حد الت�سجيل الإلزامي . 

موافقة  بعد  الرئي�س  من  ي�سدر  بقرار  الإلزامي  الت�سجيل  حد  وتعديل  حتديد  ويكون 
جمل�س الوزراء .

املــادة ) 56 (

ت�سمل قيمة التوريدات - لأغرا�س تطبيق اأحكام هذا الف�سل - ما ياأتي :
1 - قيمة التوريدات اخلا�سعة لل�سريبة , با�ستثناء توريدات الأ�سول الراأ�س مالية .

الحت�ساب  لآلية  واخلا�سعة  لل�سريبة  للخا�سع  املوردة  واخلدمات  ال�سلع  قيمة   -  2
)التكليف العك�سي( .

3 - قيمة التوريدات البينية لل�سلع , واخلدمات .

املــادة ) 57 (

يجب على كل �سخ�س لي�س له حمل اإقامة فـي ال�سلطنة , الت�سجيل لــدى اجلهــاز اعتبــــارا 
من التاريخ الذي يكون فـيه ملزما ب�سداد ال�سريبة وفقا لأحكام هذا القانون .

ويجوز له تعيني ممثل �سريبي , بعد ح�سوله على موافقة اجلهاز , ويحل املمثل ال�سريبي 
حمل ال�سخ�س فـي كل ما يتعلق بالتزاماته ، وحقوقه ال�سريبية ، وحتدد الالئحة �سروط 

واإجراءات تعيني املمثل ال�سريبي .
املــادة ) 58 (

يجوز ل�سخ�سني اأو اأكرث الت�سجيل لدى اجلهاز كمجموعة �سريبية ، وذلك وفقا لل�سروط 
التي حتددها الالئحة . 

خا�سع  ك�سخ�س   - القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  لأغرا�س   - ال�سريبية  املجموعة  وتعامل 
لل�سريبة م�ستقال عن الأ�سخا�س امل�ساركني فـيها , وتكون م�سوؤولية الأ�سخا�س امل�ساركني 
فـي املجموعة ال�سريبية بالت�سامن فـيما بينهم عن اللتزامات ال�سريبية للمجموعة التي 

تن�ساأ خالل فرتة ان�سمامهم اإليها .

-27-



اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

املــادة ) 59 (

يتولى اجلهاز ت�سجيل اأي �سخ�س ملزم بالت�سجيل بالتطبيق لأحكام املادتني )55( و )57( 
من هذا القانون فـي حال تخلفه عن الت�سجيل خالل املوعد املحدد فـي القانون .

 , اأو مرتابطة   , اأن�سطة مت�سابهة  الذين يزاولون  املرتبطني  الأ�سخا�س  كما يتولى اجلهاز ت�سجيل 
وفقا  وذلك   , الإلزامي  الت�سجيل  حد  ال�سنوية  توريداتهم  قيمة  اإجمايل  جتاوز  حال  فـي 

لل�سروط وال�سوابط التي حتددها الالئحة .

املــادة ) 60 (

يحق لل�سخ�س امللزم بالت�سجيل , ويقوم بتوريدات خا�سعة لل�سريبة مبعدل ال�سفر باملائة 
وفقا لأحكام هذا القانون , اأن يتقدم اإلى اجلهاز بطلب ا�ستثنائه من الت�سجيل , وذلك وفقا 

لل�سروط ، والإجراءات التي حتددها الالئحة . 

املــادة ) 61 (

 , لل�سريبة  بتوريدات خا�سعة  يقوم   , ال�سلطنة  فـي  اإقامة  مــحل  لــه  �سخـــ�س  لأي  يجـــوز 
وغري ملزم بالت�سجيل وفقا حلكم املادة )55( من هذا القانون , اأن يتقدم بطلب للت�سجيل 

الختياري , وذلك فـي اأي من احلالتني الآتيتني :
1 - اإذا كان اإجمايل قيمة التوريدات التي حققها اأو امل�سروفات التي اأنفقها فـي نهاية 
اأي �سهر , اإ�سافة اإلى الأحد ع�سر �سهرا التي ت�سبقه مبا�سرة , يجاوز حد الت�سجيل 

الختياري .

2 - اإذا كان اإجمايل قيمة التوريدات التي من املتوقع اأن يحققها اأو امل�سروفات التي 
 , له  التالية  �سهرا  ع�سر  الأحد  اإلى  اإ�سافة  �سهر  اأي  نهاية  فـي  ينفقها  اأن  يتوقع 

يجاوز حد الت�سجيل الختياري .

الرئي�س بعد موافقة جمل�س  الت�سجيل الختياري بقرار من  ويكون حتديد وتعديل حد 
الوزراء .

املــادة ) 62 (

يقدم طلب الت�سجيل اإلى اجلهاز , وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�س .
ويعد اجلهاز �سجال يقيد فـيه طلبات الت�سجيل وبياناته بعد مراجعتها والتحقق من �سحتها , 

وت�سلم اخلا�سع لل�سريبة �سهادة بالت�سجيل , وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة . 
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املــادة ) 63 (

يحق للجهاز اأن يرف�س طلب الت�سجيل املقدم اإليه فـي حال انتفاء �سروط الت�سجيل ، على 
اأن يلتزم باإخطار اخلا�سع لل�سريبة بقرار رف�س ت�سجيله , واأ�سبابه .  

املــادة ) 64 (

يلتزم اخلا�سع لل�سريبة باأن يدون رقم التعريف ال�سريبي ال�سادر له ب�سهادة الت�سجيل 
على جميع ما ي�سدره من مرا�سالت اأو فواتري اأو م�ستندات , وعلى الإقرارات والإخطارات 

املطالب بتقدميها اإلى اجلهاز وفقا لأحكام هذا القانون . 

املــادة ) 65 (

ال�سابق  البيانات  باأي تغيريات تطراأ على  باإخطار اجلهاز كتابة  يلتزم اخلا�سع لل�سريبة 
تقدميها بطلب الت�سجيل ، وذلك خالل )30( ثالثني يوما من حدوث التغيريات .

وي�سدر اجلهاز �سهادة الت�سجيل مت�سمنة البيانات اجلديدة . 

املــادة ) 66 (

لل�سروط  وفقا  وذلك   ، ت�سجيله  اإلغاء  بطلب  اجلهاز  اإلى  يتقدم  اأن   ، امل�سجل  على  يجب 
والإجراءات التي حتددها الالئحة فـي اأي من احلالت الآتية :

1 - اإذا توقف عن مزاولة الن�ساط . 
2 - اإذا توقف عن القيام بتوريدات خا�سعة لل�سريبة .

3 - اإذا انخف�ست قيمة توريداته عن حد الت�سجيل الختياري . 
4 - اأي حالت اأخرى حتددها الالئحة .

ويجوز للم�سجل اأن يطلب اإلغاء ت�سجيله اإذا انخف�ست قيمة توريداته عن حد الت�سجيل 
الإلزامي , وجتاوزت حد الت�سجيل الختياري , وللجهاز اأن يرف�س طلب اإلغاء الت�سجيل 
اإذا مل تتوفر �سروط الإلغاء امل�سار اإليها ، على اأن يلتزم باإخطار اخلا�سع لل�سريبة بقرار 

رف�س اإلغاء ت�سجيله , واأ�سبابه .
الف�ســـل الثامـــن

الفواتري وال�سجالت والإقرارات

املــادة ) 67 (

يجب على اخلا�سـع لل�سريبـــة اإ�ســـدار الفاتـــورة ال�سريبيـــة عنـــد قيامـــه بتوريـــد ال�سلــــع اأو اخلدمات 
مبا فـي ذلك التوريد املفرت�س , اأو عند ت�سلمه املقابل - كليا , اأو جزئيا - قبل تاريخ التوريد .
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ويجوز له اأن ينيب غريه فـي اإ�سدار الفاتورة ال�سريبية عنه , �سريطة ح�سوله على موافقة اجلهاز . 
 ، فـي حكمها  يعد  وما   ، واأنواعها   ، ال�سريبية  الفاتورة  اإ�سـدار  وقواعـد  �سروط  الالئحـة  وحتـدد 
الفاتورة  اإ�سدار  من  امل�ستثناة  واحلالت   , تت�سمنها  اأن  يجب  التي  والبيانات   , وتعديلها 

ال�سريبية .
املــادة ) 68 (

�سدورها  حال  وفـي   , اأخرى  عملة  باأي  اأو   , العماين  بالريال  ال�سريبية  الفاتورة  ت�سدر 
بعملة اأجنبية يتعني احت�ساب قيمة ال�سريبة بالريال العماين وفقا ملتو�سط �سعر ال�سراء 

والبيع للعملة املعلن عنه من البنك املركزي العماين فـي تاريخ ا�ستحقاق ال�سريبة .

املــادة ) 69 (

يلتزم اخلا�سع لل�سريبة باإم�ساك �سجالت ودفاتر حما�سبية منتظمة يقيد فـيها اأول باأول 
العمليات املتعلقة با�سترياد اأو ت�سدير ال�سلع وتوريدات ال�سلع واخلدمات .

وحتدد الالئحة ال�سجالت والدفاتر التي يلتزم اخلا�سع لل�سريبة باإم�ساكها , والقواعد والإجراءات 
املتعلقة بها ، والبيانات التي يتعني قيدها فـيها ، وامل�ستندات التي يجب الحتفاظ بها .

ول يجــــوز للخا�ســـع لل�سريبـــة اأن مي�ســـك اأي �سجـــالت اأو دفاتر حما�سبية بعملة اأجنبية 
اإل بعد احل�سول على موافقة كتابية من اجلهاز .

املــادة ) 70 (

املحا�سبية  وال�سجالت  ال�سريبية  بالفواتري  يحتفظ  اأن  لل�سريبة  اخلا�سع  على  يجب 
م�ستندات  واأي   , ال�سلع  وت�سدير  با�سترياد  تتعلق  التي  اجلمركية  وامل�ستندات  والدفاتر 
اأخرى تكون ذات �سلة بتطبيق اأحكام هذا القانون , وفقا لو�سائل اآمنة , وم�سمونة , وذلك 

ملدة )10( ع�سر �سنوات تالية لنتهاء ال�سنة ال�سريبية املقدم خاللها الإقرار ال�سريبي .
وميتد امليعاد امل�سار اإليه فـي الفقرة ال�سابقة اإلى )15( خم�س ع�سرة �سنة بالن�سبة للفواتري 
  . ال�سريبية وال�سجالت املحا�سبية والدفاتر وامل�ستندات اجلمركية املتعلقة بالأموال العقارية 

املــادة ) 71 (

تبـداأ الفتـرة ال�سريبيـة الأولـى لأي خا�سع لل�سريبة من تاريخ الت�سجيـل , وتبداأ كل فرتة 
�سريبية تالية من اليوم التايل لنتهاء الفرتة ال�سريبية املنق�سية .

وحتدد الالئحة الفرتة ال�سريبية التي يلتزم اخلا�سع لل�سريبة بتقدمي الإقرار ال�سريبي 
عنها , �سريطة األ تقل عن �سهر .
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املــادة ) 72 (

اإقرارا �سريبيا خالل ال)30( ثالثني  اإلى اجلهاز  اأن يقدم  يجب على اخلا�سع لل�سريبة 
يوما التالية لنتهاء الفرتة ال�سريبية , وذلك على النموذج املعد لهذا الغر�س , على اأن يت�سمن 

هذا الإقرار على الأخ�س ما ياأتي :
1 - قيمة التوريدات اخلا�سعة لل�سريبة , واملعفاة منها . 

2 - قيمة ال�سلع امل�ستوردة . 

3 - قيمة �سريبة املخرجات خالل الفرتة ال�سريبية املعد عنها الإقرار , وقيمة �سريبة 
املدخالت املطالب بخ�سمها .

4 - قيمة ال�سريبة امل�ستحقة خالل الفرتة ال�سريبية املعد عنها الإقرار .

واإذا مل يقدم الإقرار فـي امليعاد املن�سو�س عليه فـي الفقرة ال�سابقة , يكون للجهاز احلق 
فـي تقدير ال�سريبة عن الفرتة ال�سريبية , ويخطر اخلا�سع لل�سريبة بالتقدير مع بيان 

الأ�س�س التي ا�ستند اإليها , وذلك على النحو املبني فـي الالئحة .
وفـي جميع الأحوال , ل يجوز تقدير ال�سريبة بعد انق�ساء )5( خم�س �سنوات من تاريخ انق�ساء 
املدة املحددة لتقدمي الإقرار ال�سريبي عن الفرتة ال�سريبية الواجب تقدمي الإقرار عنها , 
وميتد امليعاد اإلى )10( ع�سر �سنوات فـي حال التخلف عن الت�سجيل فـي املواعيد املحددة 

فـي القانون .  
املــادة ) 73 (

اأن الإقرار املقدم منه  اإذا تبني له  اإقرار �سريبي معدل  يلتزم اخلا�سع لل�سريبة بتقدمي 
قد انطوى على خطاأ , اأو اإغفال , على اأن يقدم الإقرار املعدل خالل ال)30( ثالثني يوما 

التالية لتاريخ اكت�ساف اخلطاأ , اأو الإغفال . 
ويعد الإقرار املعدل الذي يقدم فـي امليعاد املن�سو�س عليه فـي الفقرة ال�سابقة فـي حكم 
الإقرار الأ�سلي , ول يجوز تعديل الإقرار ال�سريبي بعد انق�ساء )3( ثالث �سنوات تبداأ 

من تاريخ تقدميه .
وفـي جميع الأحوال , ل يجوز للخا�سع لل�سريبة تعديل الإقرار ال�سريبي اإذا اتخذ اجلهاز 

اإجراءات الفح�س ال�سريبي ب�ساأنه .
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املــادة ) 74 (

له  تبني  اإذا  لل�سريبة  اخلا�سع  قدمه  الذي  ال�سريبي  الإقرار  تعديل  اجلهاز  على  يجب 
انطواوؤه على خطاأ , اأو اإغفال , اأو عدم كفايته , على اأن يخطر اخلا�سع لل�سريبة بالتعديل 

والأ�س�س التي ا�ستند اإليها , وذلك على النحو املبني فـي الالئحة . 
 ، تقدميه  تاريخ  من  �سنوات  ثالث   )3( انق�ساء  بعد  ال�سريبي  الإقرار  تعديل  يجوز  ول 

وميتد امليعاد اإلى )5( خم�س �سنوات فـي حالت الغ�س , اأو ا�ستخدام الو�سائل الحتيالية .

الف�ســل التا�ســع

الرقابة والفح�س ال�سريبي

املــادة ) 75 (

حتدد الالئحة قواعد ونظم الرقابة الالزمة على ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية وامل�ستندات 
واأنظمة احلا�سب الآيل ، وغري ذلك مما ي�ستخدمه اخلا�سع لل�سريبة فـي مزاولة الن�ساط 

املتعلق باملعامالت اخلا�سعة لل�سريبة طبقا لأحكام هذا القانون .

املــادة ) 76 (

يحق للجهاز طلب ح�سور ال�سخ�س امل�سوؤول فـي الوقت واملكان املحددين فـي الإخطار الذي 
يوجهه لهذا الغر�س , وذلك للمناق�سة فـيما يتعلق بالتعامالت اخلا�سعة لل�سريبة طبقا 

لأحكام هذا القانون , اأو فـيما يتعلق با�ستحقاق ال�سريبة .

املــادة ) 77 (

مع  بالتفاق  املخت�سة  ال�سلطة  قرار من  بتحديدهم  ي�سدر  الذين  ملوظفـي اجلهاز  يكون 
واللوائح  القانون  هذا  اأحكام  بتطبيق  يتعلق  فـيما  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  الرئي�س 

والقرارات املنفذة له .
املــادة ) 78 (

م�ستندات  اأي  بتقدمي  �سخ�س  اأي  اأو  لل�سريبة  اخلا�سع  اإلزام  فــي  احلـــق  للجهـــاز  يكـــون 
اأو بيانات ، اأو �سجالت اأو دفاتر حما�سبية اأو فواتري �سريبية اأو غريها تكون حتت يده ، 

وتتعلق باللتزام ال�سريبي للخا�سع لل�سريبة .

-32-



اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

املــادة ) 79 (

يكون ملوظفـي اجلهاز ممن لهم �سفة ال�سبطية الق�سائية احلق فـي دخول مقر اخلا�سع 
 ، املحا�سبية  والدفاتر  ال�سجالت  على  والطالع   ، الن�ساط  فـيه  يزاول  الــذي  لل�سريبة 
والقوائم املالية , وامل�ستندات , والبيانات , والوثائق وغريها مما يتعلق بتطبيق اأحكام هذا 

القانون , واحل�سول على ن�سخ منها .
ول يجوز للخا�سع لل�سريبة اأن مينع اأو يحاول اأن مينع اأحد موظفـي اجلهاز من القيام 
باملهام وال�سالحيات املنوطة بهم طبقا لأحكام هذا القانون , كما ل يجوز له المتناع عن 
تقدمي اأي بيانات , اأو معلومات , اأو م�ستندات , اأو وثائق , وغريها متى ما طلب منه اجلهاز ذلك .

املــادة ) 80 (

الغ�س  اأ�ساليب  باتباع  �سخ�س  اأي  قيام  له  ثبت  حال  فـي  الالزمة  التدابري  اتخاذ  للجهاز 
اأو ا�ستخدام الو�سائل الحتيالية ، اأو اأن الهدف الرئي�سي لأي تعامل مت ، اأو اأي ن�ساط مت 
مزاولته - �سواء من تاريخ �سدور هذا القانون اأو من تاريخ العمل به - كان بهدف جتنب 
اخل�سوع - كليا , اأو جزئيا - لل�سريبة امل�ستحقة عن اأي فرتة �سريبية , وذلك على النحو 

املبني فـي الالئحة .
الف�ســـل العا�ســـر

حت�سيل ال�سريبة وردها

املــادة ) 81 (

يلتزم ب�سداد ال�سريبة اإلى اجلهاز كل من :
1 - اخلا�سع لل�سريبة عند قيامه بتوريد ال�سلع اأو اخلدمات .

2 - العميل اخلا�سع لل�سريبة عند تلقيه �سلعا اأو خدمات موردة اإليه من قبل �سخ�س 
اآلية الحت�ساب  اإقامة فـي ال�سلطنة فـي احلالت التي تطبق فـيها  لي�س له حمل 

)التكليف( العك�سي .

3 - امل�ستورد عند ا�سترياد ال�سلع وفقا لأحكام قانون اجلمارك املوحد .

4 - ال�سخ�س الذي يدون مبلغ ال�سريبة على الفاتورة ال�سادرة منه .
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املــادة ) 82 (

تكون ال�سريبة امل�ستحقة من واقع الإقرار ال�سريبي واجبة ال�سداد اإلى اجلهاز فـي امليعاد 
املحدد لتقدمي الإقرار .

وتكون ال�سريبة امل�ستحقة من واقع التقدير اأو التعديل الذي اأجراه اجلهاز , واجبة ال�سداد 
فـي املوعد املحدد فـي الإخطار املر�سل منه , على األ يجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ 

الإخطار .
ويجوز   , الإ�سافـية  ال�سريبة  ت�ستحق  املحدد  املوعد  فـي  ال�سريبة  اأداء  عدم  حالة  وفـي 
اأو جزء منها , وذلك وفقا للقواعد  للرئي�س الإعفاء من كامل قيمة ال�سريبة الإ�سافـية 

التي حتددها الالئحة .
املــادة ) 83 (

ل يجوز للخا�سع لل�سريبة التفاق على نقل عبء ال�سريبة اإلى الغري , ويقع باطال كل 
اتفاق يق�سي بذلك .

املــادة ) 84 (

الن�سبة  بتطبيق  امل�ستوردة  ال�سلع  على  ال�سريبة  للجمارك حت�سيل  العامة  الإدارة  تتولى 
املقررة والقيمة اخلا�سعة لل�سريبة , واإيداعها فـي ح�ساب خا�س يفتح لهذا الغر�س وفقا 

للقواعد التي حتددها الالئحة .
ويلتزم كل م�ستورد - فـي حالة �سداد ال�سريبة امل�ستحقة على ال�سلع امل�ستوردة فـي منفذ 
الدخول الأول فـي اأي من دول املجل�س - باأن يقدم اإلى الإدارة العامة للجمارك امل�ستندات 

املثبتة ل�سداد ال�سريبة فـي منفذ الدخول الأول ، واإل ا�ستحقت عليه ال�سريبة .

املــادة ) 85 (

 , اأداء ال�سريبة وفقا حلكم املادة )50( من هذا القانون  , فـي حالة تعليق  يلتزم امل�ستورد 
, مبا يعادل قيمة  ال�سمان الذي حتدده الالئحة  العامة للجمارك  الإدارة  اإلى  باأن يقدم 
ال�سريبة امل�ستحقة , على اأن يكون هذا ال�سمان �ساريا طوال املدة التي يعلق فـيها اأداء ال�سريبة . 

املــادة ) 86 (

يجوز للخا�سع لل�سريبة اأن يطلب تاأجيل �سداد ال�سريبة امل�ستحقة عند ال�سترياد , اإلى 
حني تقدميه الإقرار ال�سريبي عن الفرتة ال�سريبية التي مت خاللها ال�سترياد ، وذلك 

وفقا لل�سروط ، وباتباع الإجراءات التي حتددها الالئحة . 
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املــادة ) 87 (

ترد ال�سريبة طبقا لل�سروط والأو�ساع التي حتددها الالئحة ، وذلك فـي احلالت الآتية :
1 - ال�سريبة املدفوعة من اخلا�سع لل�سريبة زيادة عن ال�سريبة امل�ستحقة . 

الدبلوما�سية  والبعثات  والهيئات  الأجنبية  احلكومات  من  املدفوعة  ال�سريبة   -  2
 : ال�سلكــــني  واأعـــ�ساء  وروؤ�ســــاء   , الدوليــــة  واملنظمـــات  والع�سكريـــة  والقن�سليـــة 

الدبلوما�سي والقن�سلي املعتمدين لدى ال�سلطنة ، وب�سرط املعاملة باملثل .

3 - ال�سريبة املدفوعة من اأي �سخ�س لي�س له حمل اإقامة فـي ال�سلطنة , اأو فـي اأي 
من دول املجل�س , وغري خا�سع لل�سريبة .

4 - ال�سريبة املدفوعة من اأي �سخ�س له حمل اإقامة فـي اأي من دول املجل�س , وخا�سع 
لل�سريبة فـيها , ولي�س له حمل اإقامة فـي ال�سلطنة , وغري خا�سع لل�سريبة فـيها .

5 - ال�سريبة املدفوعة من ال�سياح الزائرين لل�سلطنة على ال�سلع امل�سرتاة منها , والتي 
يحملونها معهم فـي اأمتعتهم ال�سخ�سية عند مغادرتهم اإلى خارج دول املجل�س .

6 - اأي حالت اأخرى ي�سدر بتحديدها قرار من الرئي�س . 

الف�ســـل احلـــادي ع�ســر

املنازعــة ال�سريبيــة

املــادة ) 88 (

يكون للخا�سع لل�سريبة احلق فـي العرتا�س لدى الرئي�س من تقدير ال�سريبة اأو تعديل 
اإلغائه , وذلك  اأو   , اأو رف�سه   , اأو من قرار الت�سجيل   , الإقرار ال�سريبي من قبل اجلهاز 
خالل )45( خم�سة واأربعني يوما من تاريخ اإعالنه بالتقدير , اأو التعديل , اأو القرار , وذلك 

على النحو املبني فـي الالئحة .
ويعتـرب تقدير ال�سريبة اأو تعديل الإقرار ال�سريبي من قبل اجلهاز , اأو قرار الت�سجيل , 

اأو رف�سه , اأو اإلغاوؤه نهائيا اإذا مل يقدم العرتا�س خالل امليعاد امل�سار اإليه .
ول مينـــع تقديــــم العتـــرا�س من حت�سيل ال�سريبة ، ما مل يتقرر تاأجيلها طبقا حلكم 

املادة )90( من هذا القانون .
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املــادة ) 89 (

يتولى اجلهاز اإعادة النظر فـي تقدير ال�سريبة , اأو تعديل الإقرار ال�سريبي , اأو فـي قرار 

الت�سجيل , اأو رف�سه , اأو اإلغائه املعرت�س عليه اإذا كان العرتا�س مقبول , وذلك خالل )5( 

خم�سة اأ�سهر على الأكرث من تاريخ تقدمي العرتا�س , ويجوز مدها ملدة اأخرى ل جتاوز 

)3( ثالثة اأ�سهر ب�سرط اإخطار املعرت�س بذلك .

وي�سدر الرئي�س قراره فـي العرتا�س فـي حدود طلبات املعرت�س , وذلك بتاأييد التقدير 

, ويتم حت�سيل ال�سريبة وفقا لقرار  باإلغائه  اأو  القرار  تاأييد  اأو  اأو تخفـي�سه  التعديل  اأو 

الرئي�س اإذا مل يكن قد مت حت�سيلها .

ويعترب انق�ساء املدة املحددة للف�سل فـي العرتا�س بدون �سدور قرار فـيه مبثابة قرار 

بالرف�س .

املــادة ) 90 (

 ,  - اأو جزئيا   , املعرت�س عليها - كليا  ال�سريبة  �سداد  تاأجيل  اأن يطلب  يجوز للمعرت�س 

على اأن يقدم الطلب اإلى الرئي�س م�ستمال على اأ�سبابه , ومقدار ال�سريبة املطلوب تاأجيل 

�سدادها , خالل الــ)30( ثالثني يوما من تاريخ تقدمي العرتا�س , وذلك على النحو املبني 

فـي الالئحة .

قيمة  باقي  املعرت�س  ي�سدد  اأن  ال�سريبة  من  جزء  �سداد  تاأجيل  طلب  لقبول  وي�سرتط 

ال�سريبة التي مل ي�سملها الطلب . 

املــادة ) 91 (

يكون للخا�سع لل�سريبة احلق فـي التظلم من قرار الرئي�س ال�سادر فـي الف�سل بالعرتا�س 

اأمام اللجنة خالل )45( خم�سة واأربعني يوما من تاريخ اإعالنه بقرار الرئي�س , وذلك على 

النحو املبني فـي الالئحة .

ويعترب قرار الرئي�س نهائيا اإذا مل يقدم التظلم خالل امليعاد امل�سار اإليه ، ول مينع تقدمي 

التظلم من حت�سيل ال�سريبة .
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املــادة ) 92 (

ت�سكل اللجنة بقرار من الرئي�س - بعد موافقة جمل�س الوزراء - من رئي�س , ونائب للرئي�س , 
و)3( ثالثة اأع�ساء من غري موظفـي اجلهاز .

ويكون للرئي�س تعيني اأع�ساء احتياطيني , ول يكون انعقاد اللجنة �سحيحا اإل بح�سور 
رئي�سها , اأو نائبه فـي حالة غيابه , اأو وجود مانع لديه , و)2( اثنني من اأع�سائها على الأقل , 

ويكون للجنة اأمني �سر , وخبري فني اأو اأكرث , وي�سدر بتحديدهم قرار من الرئي�س . 
ويكون لأع�ساء اللجنة احلق فـي اقت�ساء بدل ح�سور جل�سات وفقا للقواعد التي يحددها 

الرئي�س .
املــادة ) 93 (

تخت�س اللجنة بالف�سل فـي التظلمات التي يقدمها اخلا�سع لل�سريبة من قرار الرئي�س 
 , اللجنة  لعمل  املنظمة  القواعد  بتحديد  وي�سدر   , العرتا�س  فـي  بالف�سل  ال�سادر 
وال�سجالت الواجب اإم�ساكها , واإجراءات عقد جل�ساتها , واأحكام ومواعيد تقدمي التظلم , 

واإجراءات نظره , وطرق وو�سائل اإعالن القرارات ال�سادرة عنها , قرار من الرئي�س .
لإجراءات  العامة  واملبادئ  الأ�سول  تراعي  اأن  اللجنة  على  يجب   , الأحوال  جميع  وفـي 
التقا�سي , ومن ذلك احرتام مبداأي املواجهة , وحق الدفاع , وت�سبيب القرارات , واللتزام 

بطرق الإعالن , واملواعيد املحددة قانونا .

املــادة ) 94 (

ت�سدر اللجنة قرارها فـي التظلم فـي حدود طلبات املتظلم , وذلك بتاأييد قرار الرئي�س , اأو 
بتعديله , اأو باإلغائه , ويتم حت�سيل ال�سريبة وفقا لقرار اللجنة اإذا مل يكن قد مت حت�سيلها .
وتكون جل�سات اللجنة �سرية , وت�سدر قراراتها م�سببة باأغلبية اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين , 
وفـي حالة ت�ساوي الأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع , ويوقع على القرار 
كل من رئي�س اجلل�سة , واأمني ال�سر خالل )7( �سبعة اأيام على الأكرث من تاريخ �سدوره .

ويتولى اأمني ال�سر اإعالن املتظلم والرئي�س بقرار اللجنة خالل )7( �سبعة اأيام على الأكرث 
من تاريخ التوقيع عليه .
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املــادة ) 95 (

يجوز للجهاز - خالل )60( �ستني يوما من تاريخ اإعالنه بقرار اللجنة - اأن يطلب ت�سحيح 
اأمام  اإذا كان منطويا على خطاأ فـي تطبيق القانون , ما مل يطعن فـيه  اأو تعديله  القرار 
وبقرار   , اجلهاز  بطلب  لل�سريبة  اخلا�سع  اإخطار  يتعني  الأحوال  جميع  وفـي   , الق�ساء 

اللجنة ال�سادر فـي �ساأنه .
املــادة ) 96 (

املخت�سة  البتدائية  املحكمة  اأمام  اللجنة  قرارات  فـي  الطعن  لل�سريبة  للخا�سع  يكون 
امل�سكلة من )3( ثالثة ق�ساة , وذلك خالل )45( خم�سة واأربعني يوما من تاريخ اإعالنه 

بالقرار ، ول مينع الطعن فـي قرار اللجنة من حت�سيل ال�سريبة . 
ول يجوز ال�سلح اأو التحكيم فـي املنازعات ال�سريبية .

املــادة ) 97 (

يجوز للمحكمة امل�سار اإليها فـي املادة )96( من هذا القانون اأن تنظر الدعوى ال�سريبية 
فـي جل�سة �سرية , على اأن تف�سل املحكمة فـي الدعوى ال�سريبية على وجه ال�ستعجال . 

املــادة ) 98 (

يعفى اجلهاز من الر�سوم املقررة على الدعاوى , والطعون ال�سريبية .
الف�ســـل الثانـــي ع�ســر

العقوبـــات

املــادة ) 99 (

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد من�سو�س عليها فـي اأي قانون اآخر , يعاقب على اجلرائم 
املن�سو�س عليها فـي هذا القانون بالعقوبات املقررة فـيه .

املــادة ) 100 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )2( �سهرين , ول تزيد على )1( �سنة , وبغرامة ل تقل عن 
)1.000( األف ريال عماين , ول تزيد على )10.000( ع�سرة اآلف ريال عماين , اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني , فـي احلالت الآتية :
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1 - امتناع اخلا�سع لل�سريبة عمدا عن حتديد ال�سخ�س امل�سوؤول .

2 - امتناع ال�سخ�س امل�سوؤول عمدا عن اإخطار اجلهاز , واحل�سول على موافقته على 
تعيني �سخ�س م�سوؤول اآخر خالل مدة تغيبه ملدة تزيد على )90( ت�سعني يوما .

على  طراأت  تعديالت  باأي  اجلهاز  اإخطار  عن  عمدا  لل�سريبة  اخلا�سع  امتناع   -  3
البيانات وفقا ملا هو من�سو�س عليه فـي املادة )65( من القانون . 

4 - امتناع ال�سخ�س امل�سوؤول عمدا عن احل�سور بناء على طلب اجلهاز .

5 - امتناع ال�سخ�س امل�سوؤول عمدا عن تقدمي الإقرار ال�سريبي عن اأي فرتة �سريبية .

اإم�ساك �سجالت ودفاتر حما�سبية منتظمة  6 - امتناع اخلا�سع لل�سريبة عمدا عن 
وفقا لأحكام هذا القانون . 

7 - المتناع عمدا عن الحتفاظ بالفواتري ال�سريبية وامل�ستندات للمدة املحددة وفقا 
لأحكام هذا القانون .

هذا  لأحكام  وفقا  اإ�سدارها  واجب  �سريبية  فاتورة  اإ�سدار  عن  عمدا  المتناع   -  8
القانون . 

التي تفر�س  ال�سريبة  ال�سريبة بخالف  فـيها عمدا مبلغ  فاتورة يدون  اإ�سدار   -  9
وفقا لأحكام هذا القانون .

موظفـي  عرقلة  �ساأنه  من  يكون  امتناع  اأو  اإجراء  اأو  عمل  اأو  ت�سرف  باأي  القيام   -  10
اجلهاز , اأو من ي�ستعني بهم عن القيام بالخت�سا�سات واملهام املقررة لهم مبوجب 

هذا القانون .

11 - امتناع اخلا�سع لل�سريبة اأو اأي �سخ�س عمدا عن تقدمي اأي م�ستندات اأو بيانات 
اأو �سجالت اأو دفاتر حما�سبية اأو فواتري �سريبية اأو غريها وفقا ملا هو من�سو�س 

عليه فـي املادة )78( من هذا القانون .

12 - القيام عمدا بت�سمني طلب ال�سرتداد بيانات , اأو معلومات غري �سحيحة .

وفـي حالة العود , يجوز للمحكمة م�ساعفة الغرامة , وزيادة احلد الأق�سى املقرر قانونا 
لعقوبة ال�سجن , مبا ل يجاوز ن�سف هذا احلد .
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املــادة ) 101 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )1( �سنة , ول تزيد على )3( ثالث �سنوات , وبغرامة ل تقل 
عن )5.000( خم�سة اآلف ريال عماين ,  ول تزيد على )20.000( ع�سرين األف ريال عماين , 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني , كل من ارتكب اأحد الأفعال الآتية :
1 - المتناع عمدا عن الت�سجيل لدى اجلهاز . 

2 - المتناع عمدا عن ت�سمني الإقرار ال�سريبي البيانات احلقيقية بالقيمة اخلا�سعة 
لل�سريبة ,  وال�سريبة امل�ستحقة عليها .

3 - تقدمي اإقرارات �سريبية اأو م�ستندات اأو �سجالت مزورة للتهرب من �سداد ال�سريبة 
كلها اأو جزء منها .

اأو  اأو ح�سابات  �سجالت  اأو  م�ستندات  اأي  التخل�س من  اأو  اإخفاء  اأو  اإتالف  تعمد   -  4
اإذا مت  القانون  بالتطبيق لأحكام هذا  اأو غريها يطالب اجلهاز بتقدميها  قوائم 
الإتالف , اأو الإخفاء , اأو التخل�س منها خالل )1( �سنة من تاريخ ت�سلم الإخطار 

من اجلهاز .
اأو  اإقرارات  تقدمي  على  لل�سريبة  اخلا�سع  م�ساعدة  اأو  بتحري�س  عمدا  القيام   -  5
ال�سريبي  باللتزام  املتعلقة  ال�سحيحة  غري  امل�ستندات  من  غريها  اأو  �سجالت 

للخا�سع لل�سريبة . 
ارتكاب  فـي  امل�ستخدمة  والأدوات  والأجهزة  الو�سائل  مب�سادرة  احلكم  للمحكمة  ويجوز 

اجلرائم املبينة فـي هذه املادة .
وفـي حالة العود , يجوز للمحكمة م�ساعفة الغرامة , وزيادة احلد الأق�سى املقرر قانونا 

لعقوبة ال�سجن مبا ل يجاوز ن�سف هذا احلد .

املــادة ) 102 (

ل يجوز رفع الدعوى العمومية , اأو اتخاذ اأي اإجراءات فـي اجلرائم املن�سو�س عليها فـي 
هذا القانون اإل بناء على طلب من الرئي�س .

ويجوز للرئي�س الت�سالح فـي اجلرائم امل�سار اإليها , وذلك قبل �سدور حكم بات فـي الدعوى , 
�سريطة �سداد مبلغ ل يقل عن �سعف احلد الأدنى , ول يزيد على �سعف احلد الأق�سى 

للغرامة املقررة للجرمية .
ويرتتب على الت�سالح انق�ساء الدعوى العمومية , واإلغاء ما يرتتب على قيامها من اآثار , 

مبا فـي ذلك العقوبة املحكوم بها .
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املــادة ) 103 (

حتدد الالئحة اجلزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على املخالف , مبا فـي ذلك اإجراءات 
التظلم منها , ومقدار الغرامة الإدارية اجلائز توقيعها .

الف�ســل الثالــث ع�ســر

اأحـــكام ختاميـــة

املــادة ) 104 (

بهذا  العمل  تاريخ  قبل  اخلدمات  اأو  ال�سلع  توريد  مقابل  �سداد  اأو  فاتورة  اإ�سدار  مت  اإذا 
القانون , اأو قبل تاريخ الت�سجيل , ومت التوريد بعد اأي من هذين التاريخني , يعد مورد 
ال�سلع اأو اخلدمات قد قام بتوريد خا�سع لل�سريبة بعد تاريخ العمل بهذا القانون , اأو بعد 

تاريخ الت�سجيل , وذلك فـي احلالتني الآتيتني : 
تاريـــخ  بعـــد  اأو   , القانــون  العمل بهذا  لتاريخ  ال�سلع لحقا  ت�سليم  تاريخ  اإذا كان   -  1

الت�سجيل .

اأو بعد   , القانون  العمل بهذا  تاأدية اخلدمة لحقا لتاريخ  اإذا كان تاريخ اكتمال   - 2
تاريخ الت�سجيل .

املــادة ) 105 (

ت�ستحق ال�سريبة بالن�سبة للتوريدات املتتالية املتعلقة بالعقود التي مت اإبرامها قبل تاريخ 
العمل بهذا القانون , اأو قبل تاريخ الت�سجيل , على التوريد الذي يتم ب�سكل - كلي اأو جزئي - 

بعد تاريخ العمل بهذا القانون , اأو بعد تاريخ الت�سجيل , بح�سب الأحوال . 
اإذا كانت  واإذا مل يت�سمن العقد ن�سا يتعلق بال�سريبة ، يعترب املقابل مت�سمنا ال�سريبة 

م�ستحقة وفقا لأحكام هذا القانون , وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .

املــادة ) 106 (

يجب على ال�سخ�س الذي يكون له حمل اإقامة فـي ال�سلطنة ، وميار�س الن�ساط فـيها قبل 
تاريخ العمل بهذا القانون , القيام بالآتي :
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 , القانون  املادة )56( من هذا  فـي  اإليها  امل�سار  توريداته  قيمة  اإجمايل  احت�ساب   -  1

 , الر�سمية  القانون فـي اجلريدة  فـيه  ن�سر  الذي  ال�سهر  والتي حققها فـي نهاية 

اإ�سافة اإلى الأحد ع�سر �سهرا التي ت�سبقه مبا�سرة . 

2 - تقدير اإجمايل قيمة توريداته امل�سار اإليها فـي املادة )56( من هذا القانون , والتي 

اجلريدة  فـي  القانون  فـيه  ن�سر  الذي  ال�سهر  نهاية  فـي  يحققها  اأن  املتوقع  من 

الر�سمية , اإ�سافة اإلى الأحد ع�سر �سهرا التالية له مبا�سرة .

3 - التقدم بطلب الت�سجيل اإلى اجلهاز ، اإذا كانت قيمة اأي من التوريدات امل�سار اإليها 

فـي البند )1( اأو البند )2( من هذه املادة جتاوز حد الت�سجيل الإلزامي , وذلك 

خالل املواعيد التي حتدد بقرار من الرئي�س . 

ويرتتب على فوات مواعيد الت�سجيل امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة , دون التقدم بطلب 

الت�سجيل ، اعتبار ال�سخ�س الذي يثبت جتاوز قيمة توريداته املحققة ، اأو املتوقعة خالل 

 , الإلزامي  الت�سجيل  املادة عن حد  )2( من هذه  و   )1( البندين  فـي  اإليها  امل�سار  الفرتة 

م�سجال لغايات ال�سريبة .
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وزارة العــدل وال�شــوؤون القانونيــة

قــرار وزاري

رقـــم 2020/12 

بتخويل �شفة ال�شبطية الق�شائية

 لبع�ض موظفي وزارة التجارة وال�شناعة وترويج اال�شتثمار

ا�ستـــنادا اإلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97 ، 
واإلى قانون حماية املناف�سة ومنع الحتكار ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/67 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .  
تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

ال�سبطية  اخت�سا�سه - �سفة  فـي نطاق  - كل  )اأخ�سائي مناف�سة(  �ساغلو وظيفة  يخول 
، واللوائح  اإليه  امل�سار  املناف�سة ومنع الحتكار  اأحكام قانون حماية  الق�سائية فـي تطبيق 

والقرارات ال�سادرة تنفيذا لأحكامه .

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

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

�شـدر فـي : 24 من �شفــــــــــر 1442هـ
املـوافــــق : 12 من اأكتوبـــــر 2020م                                                       

د. عـبدالـله بن حممد بن �شعيد ال�شعيدي
                                                  وزيـــــــــــر العـــــــــــــدل وال�ســــــــــــوؤون القانونيـــــــــــــة
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

قــرار وزاري

رقـــم 2020/357 

ب�سـاأن �سوابـط بيـع الوحـدات العقاريـة ال�سكنيـة 

بنظام حق النتفاع لغري العمانيني فـي البنايات ال�سكنية التجارية متعددة الطوابق

ا�ستنادا اإلى نظام متليك ال�سقق والطبقات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 89/48 ،
واإلى نظام ال�سجل العقاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/2 ،

واإلى قانون حظر متلك غري العمانيني للأرا�سي والعقــارات فــي بعــ�ض الأماكــن الــ�سادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2018/29 ،

الإ�سكان  اإلى وزارة  الإ�سكان  ال�سلطاين رقم 2020/93 بتعديل م�سمى وزارة  املر�سوم  واإلى 
والتخطيط العمراين ، وحتديد اخت�سا�ساتها ، واعتماد هيكلها التنظيمي ،

واإلــــى موافقـــــــة وزارة املاليـــة ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى 

يعمل فـي �ساأن بيــع الوحـــدات العقاريــــة ال�سكنيـــة بنظـــام حـــق النتفـــاع لغيـــر العمانيـــني 
فـي البنايات ال�سكنية التجارية املتعددة الطوابق ، بال�سوابط املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يحدد وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين مواقع بيع الوحدات العقارية ال�سكنية بنظام 
حق النتفاع لغري العمانيني وفق املعايري التخطيطية املعتمدة .

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي : 27 من �سفــــــــــر 1442هـ
املـوافــــق : 15 من اأكتوبــــــر 2020م  

د . خلفــان بن �سعيد بن مبارك ال�سعيلي
وزيـــــــــر الإ�سكــــان والتخطيـــــط العمرانـي
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�سوابط بيع الوحدات العقارية ال�سكنية

بنظام حق النتفاع لغري العمانيني فـي البنايات ال�سكنية التجارية املتعددة الطوابق

املــادة ) 1 (

يجوز مللك البنايات ال�سكنية التجارية املتعددة الطوابق بيع الوحدات العقارية ال�سكنية 
بنظام حق النتفاع لغري العمانيني بغر�ض الإقامة فـيها وفقا لل�سوابط الآتية :

1 - األ يقل �سن طالب ال�سراء بنظام حق النتفاع عن )23( ثلث وع�سرين �سنة .

2 - اأن يكون لطالب ال�سراء بنظام حق النتفاع اإقامة فــي ال�سلطنـــة ل تقـــل مدتهــــا 
عن )2( �سنتني عند تقدمي الطلب .

3 - اأن يكون ال�سراء بنظام حق النتفاع بواقع وحدة عقارية �سكنية واحدة فقط �سواء 
للمنتفع ب�سخ�سه ، اأو بال�سرتاك مع اآخرين من اأقاربه من الدرجة الأولى .

4 - األ جتـــاوز مـــدة حـــق النتفاع )50( خم�سني �سنة ، ويجوز جتديد مدة النتفاع ، 
على األ يزيد اإجمايل املدة على )99( ت�سع وت�سعني �سنة .

اإكمال  بعد  العمراين  والتخطيط  الإ�سكان  وزارة  من  ترخي�ض  على  احل�سول   -  5
م�سروع البناء ، وتق�سيمه .

املتعددة  التجارية  ال�سكنية  البنايات  فـي  النتفاع  حق  بنظام  ال�سراء  يكون  اأن   -  6
الطوابق مبا ل تزيد ن�سبته على )40%( اأربعني باملائة من عدد الوحدات العقارية 
 ، املناطـــق املحـــددة من قبل وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين  ، فـي  ال�سكنيـــة 

واأل جتاوز )20%( ع�سرين باملائة للجن�سية الواحدة من الن�سبة املخ�س�سة .

7 - األ يتجاوز عمر املبنى عند الرتخي�ض بالبيع بنظام حق النتفاع )4( اأربع �سنوات 
، �سريطة موافقة جمعية امللك فـي حالة  البناء  اإمتام  اإ�سدار �سهادة  تاريخ  من 

تعدد ملك املبنى .

8 - األ يقـــل عـــدد طبقـــات املبنـــى عـــن )4( اأربعة اأدوار �سكنية ، واأل يقل عدد الغرف 
فـي الوحدة ال�سكنية عن )2( غرفتني ، بالإ�سافة اإلى املرافق .
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9 - األ يقل �سعر الوحدة العقارية ال�سكنية فـي محافظة م�سقط عن )45000( خم�سة 
واأربعني األف ريال عماين ، ول يقل �سعرها عن )35000( خم�سة وثلثني األف ريال 
عماين فـي باقي املحافظات ، على اأن تخ�سع هذه الأ�سعار للتقييم الدوري من قبل 
الإ�سكان  وزير  من  بقرار  تعديلها  ويجوز   ، العمراين  والتخطيط  الإ�سكان  وزارة 

والتخطيط العمراين ، وموافقة جمل�ض الوزراء .   

املــادة ) 2 (

العقارية  الوحدات  بيع  الطوابق  املتعددة  التجارية  ال�سكنية  البنايات  ملك  على  يحظر 
ال�سكنية بنظام حق النتفاع اإل بعد اإمتام اأعمال البناء وفق ال�سهادة ال�سادرة من البلدية 
املخت�سة ، ول حت�سب الطوابق امل�سافة لحقا من الن�سبة املحددة فـي البند )6( من املادة )1( 

امل�سار اإليها . 
املــادة ) 3 (

الإ�سكان  وزارة  فـي  العقاري  ال�سجل  اأمانة  فـي  بالت�سجيل  اإل  النتفاع  حق  يكت�سب  ل 
والتخطيط العمراين ، ول يعتد باأي ت�سرف يجريه املنتفع فـي �ساأن هذا احلق اإل بالت�سجيل .

املــادة ) 4 (

يجب على بائع الوحدة العقارية بنظام حق النتفاع �سداد ر�سم بن�سبة )3 %( ثلثة باملائة 
من قيمة الوحدة العقارية ال�سكنية عند طلب ت�سجيل حق النتفاع فـي اأمانة ال�سجل العقاري .

املــادة ) 5 (

قيام  عند  ال�سكنية  العقارية  الوحدة  قيمة  من  باملائة  خم�سة   )%5( بن�سبة  ر�سوم  حت�سل 
املنتفع بت�سجيل حق النتفاع فـي اأمانة ال�سجل العقاري .

املــادة ) 6 (

يخول حق النتفاع للمنتفع ا�ستعمال الوحدة العقارية ال�سكنية ، وله حق الت�سرف فـيها 
بعد م�سي )4( اأربع �سنوات من تاريخ الت�سجيل ، �سواء بالتنازل عنه للغري ، اأو غري ذلك من 
الت�سرفات التي تتفق وطبيعة هذا احلق ، على األ يجاوز املدة املحددة فـي عقد حق النتفاع 
والتخطيط  الإ�سكان  لوزير  يجوز  كما   ، ال�سكنية  العقارية  الوحدة  مالك  وبني  بينه  املربم 
مدة  انتهت  ما  اإذا   ، �سنوات  اأربع   )4( م�سي  قبل  الت�سرف  فـي  املنتفع  ا�ستثناء  العمراين 

اإقامته ، اأو لغر�ض �سراء وحدة عقارية بديلة .
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املــادة ) 7 (

يجوز للمنتفع رهن الوحدة العقارية ال�سكنية لغر�ض متويل العقار ذاته .

املــادة ) 8 (

املعدة  والأجزاء   ، بكامل مرافقها  ال�سكنية  العقارية  بالوحدة  النتفاع  فـي  للمنتفع احلق 

لل�ستعمال امل�سرتك من البناء ، وله حق الت�ســرف فـي هـــذا احلـــق ، دون امل�سا�ض مبلكية 

الرقبة ، وينتقل بوفاته اإلى ورثته ال�سرعيني ، محملة مبا عليها من حقوق انتفاع ، ويجوز 

ملالك الوحدة العقارية ال�سكنية الت�سرف فـيها دون امل�سا�ض بهذا احلق .
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وزارة الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه

قــرار وزاري

رقـــم 2020/238 

برفع حظر ا�سترياد الطيور احلية عن جمهورية املجر 

ا�ســـتنادا اإلى قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�ســـوم ال�ســــلطاين رقم 2004/45 ،

واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 ،

واإلى القرار الوزاري رقم 2020/61 بحظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض الدول ،

واإلـــى تو�سيــة اجلهـــة البيطريــــة املخت�ســــــة بـــزوال �سبـــــــب حظـــــر ا�ستيــراد الطيـــور احليـــــة 

من جمهورية املجر ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى 

يرفع حظر ا�سترياد الطيور احلية ومنتجاتها وم�ستقاتها وخملفاتها عن جمهورية املجر ، 

الوارد فـي القرار الوزاري رقم 2020/61 امل�سار اإليه .

املــادة الثانيــــة
على اجلهات املخت�سة تنفيذ هذا القرار ، كل فـي جمال اخت�سا�سه .

املــادة الثالثـــــة

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

�سـدر فـي : 24 /  2  / 1442هـ

املـوافــــق :  12 / 2020/10م
د . �سعـــــود بن حـمــود بن اأحمـــد احلب�ســي

وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات

قــرار وزاري

رقـــم 2020/80 

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي 

ا�ستنادا اإلى قانون النقل الربي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/10 , 
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2018/2 , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة , اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

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

�صـدر فـي : 19 من �صفــــــــــر 1442هـ

املـوافــــق :  7   من اأكتوبـــــر 2020م

م/ �صعيـد بن حمـود بن �صعيـد املعويل

وزيـر النقل واالت�ساالت وتقنية املعلومات
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تعديالت على بع�ض اأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي

املــادة ) 1 (

ي�ستبدل بن�سي البندين )5( و )6( من الفقرة )اأوال( من املادة )29( من الالئحة التنفـيذية 
لقانون النقل الربي امل�سار اإليها , الن�سان االآتيان :

" 5 - عدم ال�سماح له ب�سياقة و�سيلة النقل الربي الأكرث من )9( ت�سع �ساعات خالل )24( 
اأربع وع�سرين �ساعة , وميكن متديدها بحد اأق�سى اإلى )10( ع�سر �ساعات مرتني 
, يجوز لل�سائق جتاوز احلد االأق�سى ل�ساعات  االأ�سبوع . وفـي جميع االأحوال  فـي 
اأق�سى )30(  اإلــى مكــان التوقف االآمن واملنا�سب , وذلك بحد  ال�سياقــــة للو�ســـول 

ثالثني دقيقة , اأو )50( خم�سني كيلو مرتا , اأيهما اأ�سبق . 

  6 - التاأكيد على ال�سائق ب�سرورة اأخذ فرتة راحة مدتها )45( خم�ض واأربعون دقيقة 
بعد فرتة �سياقة متوا�سلة ملدة )اأربع �ساعات ون�سف( , ويكون لل�سائق - قبل م�سي 
اأربع �ساعات ون�سف من ال�سياقة املتوا�سلة - اأن ي�ستبدل فرتة الراحة امل�سار اإليها 
بفرتات توقف ال تقل عن )15( خم�ض ع�سرة دقيقة للمرة االأولى , و)30( ثالثني 
اأثناء  فـي  باأي عمل  القيام  ال�سائق عدم  , وعلى  التوايل  الثانية على  للمرة  دقيقة 

فرتة الراحة " . 

املــادة ) 2 (

ت�ســــاف اإلــــى الالئحـــة التنفـيذيــــة لقانــون النقل الربي امل�سار اإليها , مادة جديدة برقم 
)23 مكررا( , ن�سها االآتي : 

" يجب على املرخ�ض له تفعيل نظام اإلكرتوين , وربطه باملن�سة االإلكرتونية للوزارة , 
على اأن يقوم من خالله بت�سجيل البيانات االآتية ب�سفة يومية : 

 اأ - بيانات ال�سائق .

ب - عدد الكيلومرتات التي قطعها ال�سائق خالل اليوم .

ج - وقت ال�سياقة . 

د - فرتات الراحة , والتوقف املوؤقت . 

هـ - اأوقات العمل االأخرى لل�سائق )التحميل والتفريغ وال�سيانة والتنظيف( .

و - اأي بيانات اأخرى حتددها الوزارة " .
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املــادة ) 3 (

ي�ساف بند جديد برقم )19( اإلى نهاية الفقرة )اأوال( من املادة )29( من الالئحة التنفـيذية 

لقانون النقل الربي امل�سار اإليها , ن�سه االآتي :

" 19 - التاأكد من ق�ساء ال�سائق فرتة راحة خارج و�سيلة النقـــل البــــري , ال تقــــل مدتهــــا 

اأربع وع�سرين �ساعة قبــل البــدء مــرة  عن )8( ثماين �ساعات مت�سلة خالل )24( 

اأخرى فـي ال�سياقة " .

املــادة ) 4 (

ي�ساف بند جديد برقم )57( اإلى امللحق رقم )2( )قائمة املخالفات واجلزاءات االإدارية( 

املرفق بالالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي امل�سار اإليها , ن�سه االآتي :

اجلزاءات االإداريةنوع املخالفـــــةم

57
خمالفة االأحكام اخلا�سة

 بتحديـــــــد �ساعـــــــــات ال�سياقــــــــة 
وفرتات الراحة بو�سائل النقل الربي 

غرامة مقدارها 
)300( ريال عماين , 

وت�ساعـــــــف الغرامــــــــة 
فـي حال تكرار املخالفة 
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الهيئــة العامــة ل�ســوق املـال
قـــرار

رقــم 2020/1
بتعديل بع�ض اأحكام الئحة �سوؤون املوظفني بالهيئة العامة ل�سوق املال

ا�ستنادا اإلى قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80 ،

واإلى الئحـــــة �ســــوؤون املوظفيـــن بالهيئـــة العامــــة ل�سوق املــــــال ال�سادرة بالقـــرار الـــوزاري 
رقم 2000/8 ، 

واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال بتاريخ 23 يوليو 2020م ،

واإلى موافقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

ي�ستبدل بن�س املادة )31( من الئحة �سوؤون املوظفني امل�سار اإليها اأعاله ، الن�س االآتي :

" ي�ستحق املوظفون املعينون بغري طريق التعاقد عند انتهاء خدمتهم منحة بواقع �سهر 
عن كل �سنة من �سنوات خدمتهم ، وبحد اأق�سى )12( اثني ع�سر �سهرا ، وحت�سب هذه 
، وبحيث ال تتجاوز قيمتها )12(  اآخر راتب كان يتقا�ساه املوظف  اأ�سا�س  املنحة على 

اثني ع�سر األف ريال عماين .

وال ي�ستحق املوظفون املنحة امل�سار اإليها فـي احلاالت االآتية :

اأ - اإذا قلت مدة خدمة املوظف عن )5( خم�س �سنوات ما مل يكن انتهاء اخلدمة ب�سبب 
الوفاة ، اأو العجز عن العمل .

ب - اإذا عوقب باالإحالة اإلى التقاعد اأو الف�سل من اخلدمة .

ج - اإذا اأنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة فـي جرمية خملة بال�سرف ، اأو االأمانة .

واإذا كان املوظف معينا بطريق التعاقد ا�ستحق عند انتهاء خدمته املنحة املن�سو�س 
عليها فـي العقد املربم معه وفقا الأحكامه " .
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املــادة الثانيــــة

ت�سوى املخ�س�سات املالية ملنحة نهاية اخلدمة للموظفني امل�ستحقني لها ، حتى �سريان هذا 

التعديل ، وفقا لك�سوف االأ�سماء املدونة فـي ال�سجالت املالية للهيئة .

املــادة الثالـثــــة

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

املــادة الرابعــة

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

�سـدر فـي :  18 من �سفـــــــــر 1442هـ
املـوافــــق :   6  من اأكتوبـــر 2020م

�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
                                                                                   وزيــــــــــــــــر املاليــــــــــــــة 

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعـــــالن

تعلــن دائــرة امللكيــة الفكريــة عــن البـراءات املمنوحــة ،  وذلك وفقــــا للمادة )10( من اأحكـــام 

قانــون حقـــوق امللكيـــة ال�سناعيـــة ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقــم 2008/67 واملـــادة )36( 

من الئحته التنفـيذية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/105 .

رمـوز البيانــات الببليوجرافـية

الرمـــــــزالبيـان الببليوجرافـي

11رقم الرباءة

12نوع الرباءة
21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

30بيانات االأ�سبقية

44تاريخ الن�سر عن قبول الطلب

45تاريخ الن�سر عن الرباءة

51الت�سنيف الدويل

54ت�سمية االخرتاع

57الو�سف املخت�سر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية

74ا�سم الوكيل
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�سناعــة

 وترويــج اال�ستثمـــار
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2017/1/17
)21(OM/P/2017/00016

)44( 2019/11/24
اجلريدة الر�سمية رقم : 1319

)45(
)11(381

C04B 26/32 )2006.01(; C08L 83/04 )2006.01(Int.Cl.(51)

ووكـــر �ســيمي ايه جي / اأملانيا1)71(
2

 )72(

د . دانيل ا�س�سيلدباخ / اأملانيا1
د . ديتليف او�ستندورف / اأملانيا2
ماركو برا�سي/ اأملانيا3
د . اوي ا�س�سيم/ اأملانيا4

)73(1
�سركة �سما�ص للملكية الفكرية �ص.م.م ، �ص.ب : 3806 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان1)74(

املودع بتاريخ 23 يوليو 2014)30( براءة الخرتاع الأملانية رقم 102014214408.6 
 PCT/EP2015/066046  بتاريخ 14 يوليو 2015)12(

تركيبات بويل �سيلوك�سان ع�سوية قابلة للمعاجلة)54(
تبداأ احلماية من 2015/7/14 وتنتهي بتاريخ 2035/7/13

)57(  يتعلق الخرتاع برتكيبات بويل �سيلوك�سان ع�سوية قابلة للمعاجلة بوا�سطة تفاعل التكثيف 
من  وحدات  على  يحتوي  ع�سوي  �سيلكون  مكون  من  الأقل  على  واحد   )A( على  وي�ستمل 
، وفـيها ال�سقات والأرقام املرجعية كما عرفت   Ra)OH(b)R1O(cSiO)4-a-b-c(/2 )I( ال�سيغة
> 4 ، درجة التفرع ، تعرف   c  +  b  +  a يكون جمموع )I( ب�صرط اأنه فـي ال�صيغة ، فـي العن�سر 1 
كن�سبة من جمموع الوحدات من ال�سيغة )I( حيث تكون �سفر اأو 1 اإلى جمموع كل الوحدات 
من ال�سيغة )I( ، فـي مكون ال�سليكون الع�سوي )اأ( تكون على الأقل 0.5 ، وعلى الأقل 1% من 
جميع وحدات ال�سيغة )I( فـي مكون ال�سليكون الع�سوي )اأ( ويكون جمموع c + b ≤1 ، )ب( 
واحـــد علـــى الأقـــل مركب معدنــــي خمتــــار مــــن مركبــــات معدنيـــة من املجموعات الرئي�سية 
7 و 8 فـي + 2 اإلى + 5 حالت الأك�سدة والتي تتكون   ،  5   ،  4   ، ، 4 و 5 ومن جمموعات النتقال 2   3
، و )ج( مكون نيرتوجني واحد على   4< اأك�سدة  من ذرة كربون واحدة على الأقل فـي حالة 
الأقل خمتار من اجلوانيدات والأميدينات ، ويتعلق بطرق لإنتاجها ، وا�ستخدامها ، وعلى 

وجه اخل�سو�ص باإنتاج اأحجار �سناعية . 

 الو�سف املخت�سر باللغة العربية لرباءة االخرتاع / منوذج املنفعة
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Patent / Utility Model English Abstract   

17/01/2017 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

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

OM/P/2017/00016 (21) 

November 24, 2019 
Official Gazette No. 1319 

(44) 

 (45) 

381 (11) 

C04B 26/32 (2006.01); C08L 83/04 (2006.01) Int. Cl. (51) 
WACKER CHEMIE AG/ Germany 1 )71( 

 2 
Schildbach Daniel / Germany 1 )72( 
Ostendorf Detlev / Germany 2 
Prasse Marko / Germany 3 
Scheim Uwe / Germany 4 
  
 1 )73( 
 2 
SMAS Intellectual Property / P.O. Box 3806, Ruwi 112, Oman 1 )74( 
 2 
DE 10 2014 214 408.6    23-Jul-2014 
PCT/EP2015/066046; dated 14 July 2015 

(30) 

 (12) 
(54) Title: 
Curable organopolysiloxane compositions 

Protection starting from 14/07/2015 to 13/07/2035 

(57) Abstract 
The invention relates to organopolysiloxane compositions curable by condensation reaction and 
comprising (A) at least one organosilicon component consisting of units of the formula 
Ra(OH)b(R1O)cSiO(4-a-b-c)/2 (I), in which the radicals and indices are as defined in claim 1, with 
the proviso that in formula (I) the sum of a+b+c is <4, the degree of branching, defined as the 
ratio of the sum of the units of the formula (I) where a is 0 or 1 to the sum of all units of the 
formula (I), in the organosilicon component (A) is at least 0.5, and in at least 1% of all units of 
the formula (I) in the organosilicon component (A) the sum of b+c is ≥1, (B) at least one metal 
compound selected from compounds of metals from main groups 3, 4 and 5 and from transition 
groups 2, 4, 5, 7 and 8 in the +2 to +5 oxidation states that contain at least one carbon atom in 
an oxidation state <4, and (C) at least one nitrogen compound selected from guanidines and 
amidines, to methods for producing them and to their use, especially for producing artificial 
stones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1357) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 

Patent English Abstract   
 

08/02/2016 (22)  

 
 
 

221 

 
Sultanate Of Oman 
Ministry Of Commerce & 

Industry 
Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2016/00036 (21) 
Official gazette no. 1299 

dated 30/06/2019 (44) 

 (45) 

364 (11) 

C09K 8/60 (2006.01), C09K 8/03 (2006.01), C09K 8/62 (2006.01  Int. Cl.  (51) 
Baker Hughes Incorporated, American Company of P. O. Box 4740, Houston, TX 
77210 USA 

1 )71( 

DEBORD, Saet, B, American Citizen of 5210 Townsgate Cir., Katy, TX 77450 USA 1 )72( 
TANIFUM, Christabel, American Citizen of 6603 Beeston Hill Dr., Katy, TX 77449 USA 2  
  )(73 
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74( 
USA      61/868,816 dated 22/08/2013 
USA App. No 14/464,395 dated 20/08/2014  
Based on PCT/US2014/052135 dated 21/08/2014 

(30) 

 (12) 
(54) Title 
AQUEOUS DOWNHOLE FLUIDS HAVING CHARGED NANO-PARTICLES AND POLYMERS 

 
Protection starting from 21.08.2014 to 20.08.2034 

 
(57) Abstract 
Charged nanoparticles may be added to an aqueous downhole fluid having polymers therein 
where the charged nanoparticles may crosslink at least a portion of the polymers. The polymers 
may be or include, but are not limited to polyacrylamide, xanthan, guar, polyacrylic acid, poly 2-
acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid (AMPS), polyethylene oxide, polypropylene oxide, 
or combinations thereof. The polymers may be homopolymers, copolymers, terpolymers, or 
combinations thereof. The charged nanoparticles may be or include, but are not limited to clay 
nanoparticles, modified nanoparticles, or combinations thereof. The aqueous downhole fluid 
may be or include, but is not limited to fracturing fluids, injection fluids, and combinations thereof 
for performing a fracturing operation, an injection operation, another enhanced oil recovery 
operation, and the like. 

 

 

  Ministry of Commerce, Industry &
Investment promotion
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

 الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 

�صلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�صناعــة

 وترويــج اال�صتثمـــار
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2017 /2/12
)21(OM/P/2017/00039

)44(2019/12/22
اجلريدة الر�سمية رقم : 1323 

)45(
)11(373

C09K 8/05 ; C02F 1/00Int.Cl.(51)

)71(
البيماريل كوربوري�سن )الوليات املتحدة الأمريكية(1
2
3

)72(
ليو ، يونكي )الوليات املتحدة الأمريكية(1

لمبيث ، جريجوري ، ات�ش )الوليات املتحدة الأمريكية(2

)73(
1
2

)74(
اأبو غزالة للملكية الفكرية1
2
3

)30(62/423,348   17/11/2016   US

)12(

)54(
موائع بئر مائية عالية الكثافة

    تبداأ احلماية من تاريخ  2017/2/12  وتنتهي بتاريخ  2037/2/11

تتمتع   . الزنك  من  خالية  مائي  ملحي  حملول  تركيبات  بتقدمي  احلايل  الخرتاع  يتعلق   )57(
املائي اخلالية من الزنك هذه بكثافة تبلغ حوايل 14.3 رطل لكل  تركيبات املحلول امللحي 
جالون اإلى حوايل 15.8 رطل لكل جالون ، ودرجة حرارة تبلور فعلية تبلغ حوايل 20 ْف اأو 
اأقل ، وت�ستمل على املاء واثنني اأو اأكرث من اأمالح بروميد غري ع�سوية ، حيث تت�سمن اأمالح 
الربوميد غري الع�سوية بروميد الكال�سيوم وبروميد ال�سيزيوم . يتم اأي�سا تقدمي عمليات 

لتكوين تركيبات املحلول امللحي املائي اخلالية من الزنك هذه .
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Patent / English Abstract   
 

February 12, 2017 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2017/00039 (21) 
December 22, 2019 

Official Gazette No.: 1323 
(44) 

 (45) 

373 (11) 
C09K 8/05 ; C02F 1/00 Int. Cl.8 (51) 

ALBEMARLE CORPORATION [US/US] 1 )71( 
 2 
 3 
LIU, Yunqi [US/US] 1 )72( 
LAMBETH, Gregory, H. [US/US] 2 
 3 
 1 )73( 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74( 
 2 
 3 
   62/423,348   17.11.2016   US 
 

(30) 

Patent (12) 
(54)                          HIGH DENSITY AQUEOUS WELL FLUIDS. 
 

   Protection starting from  12.02.2017  to  11.02.2037 
 
(57) This invention provides zinc-free aqueous brine compositions.  These zinc-free 

aqueous brine compositions have a density of about 14.3 pounds per gallon to about 

15.8 pounds per gallon, and a true crystallization temperature of about 20°F or less, 

and comprise water and two or more inorganic bromide salts, where the inorganic 

bromide salts include calcium bromide and cesium bromide.  Processes for forming 

these zinc-free aqueous brine compositions are also provided. 
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Baker Hughes Incorporated, American Company of P. O. Box 4740, Houston, TX 
77210 USA 

1 )71( 

DEBORD, Saet, B, American Citizen of 5210 Townsgate Cir., Katy, TX 77450 USA 1 )72( 
TANIFUM, Christabel, American Citizen of 6603 Beeston Hill Dr., Katy, TX 77449 USA 2  
  )(73 
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74( 
USA      61/868,816 dated 22/08/2013 
USA App. No 14/464,395 dated 20/08/2014  
Based on PCT/US2014/052135 dated 21/08/2014 

(30) 

 (12) 
(54) Title 
AQUEOUS DOWNHOLE FLUIDS HAVING CHARGED NANO-PARTICLES AND POLYMERS 

 
Protection starting from 21.08.2014 to 20.08.2034 

 
(57) Abstract 
Charged nanoparticles may be added to an aqueous downhole fluid having polymers therein 
where the charged nanoparticles may crosslink at least a portion of the polymers. The polymers 
may be or include, but are not limited to polyacrylamide, xanthan, guar, polyacrylic acid, poly 2-
acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid (AMPS), polyethylene oxide, polypropylene oxide, 
or combinations thereof. The polymers may be homopolymers, copolymers, terpolymers, or 
combinations thereof. The charged nanoparticles may be or include, but are not limited to clay 
nanoparticles, modified nanoparticles, or combinations thereof. The aqueous downhole fluid 
may be or include, but is not limited to fracturing fluids, injection fluids, and combinations thereof 
for performing a fracturing operation, an injection operation, another enhanced oil recovery 
operation, and the like. 
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 الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 
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وزارة التجـــارة وال�صناعــة

 وترويــج اال�صتثمـــار
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2014/3/26  
)21(OM/P/2014/00063

)44(2019/12/22
اجلريدة الر�سمية رقم : 1323 

)45(
)11(372

C10G 11/18 Int.Cl.(51)

)71(
اإنديان اأويل كوربوري�سن اإل تي دي )الهند(1
2
3

)72(

باهيوان , مانوج , كومار )الهند(1
باهتا�ساريا , د يبي�سيز )الهند(2
ا�س جي , باهنيوبرا�ساد )الهند(3
كوكادي , �سومناث )الهند(4
 فـي كيه , �ساثي�س )الهند(5

)73(1
2

اأبو غزالة للملكية الفكرية1)74(

)30( PCT/IB2012/002027    11/10/2012
       1314/KOL/2011           12/10/2011      IN

)12(

)54(
عملية لإنتاج اأوليفـني C3  فـي وحدة تك�سري حفزي ملائع

تبداأ احلماية من تاريخ  2012/10/11  وتنتهي بتاريخ  2032/10/10     
 )57( C3 اأوليفـني  يتعلق الخرتاع احلايل بالك�سف عن عملية لزيادة ناجت 

هيدروكربونية.  تغذية  خلامات  مميعة  بطبقة  احلفزي  التك�سري  فـي 
وتتم تغذية جزء C4 منتج من تك�سري خام تغذية هيدروكربونية فـي 
م�سدر  مع  اختياريا   , ال�ساعدة(  )املا�سورة  الأولية  التفاعل  منطقة 
خارجي لتيار  C4, وذلك اإلى وحدة الف�سل التي تعمل كمنطقة تفاعل 
ثانوية عند درجة حرارة مرتفعة وعند �سرعة فراغية WHSV مثلى . 
وتتحقق درجة احلرارة املرتفعة من خالل حقن جزء من املحفز املجدد 
الوارد من املجدد , والذي يكون عند درجة حرارة اأعلى , مبا�سرة اإلى 
وحدة الف�سل من خالل خط رفع اإ�سافـي خم�س�س . وهذا يرفع من 
ن�شاط املحفز داخل وحدة الف�شل . واحلقن املبا�شر للمحفز املجدد فـي 
وحدة الف�سل , اإلى جانب اإنتاج نواجت اأعلى من الربوبيلني , يح�سن من 
للهيدروكربونات  املح�سن  ال�ستخال�س  اإلى  يوؤدي  مما  الف�سل  كفاءة 

القابلة لال�ستن�سال . 
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 2 
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BHYUAN, Manoj, Kumar   [IN/IN] 1 )72( 
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S  G, Bhanuprasad   [IN/IN] 3 
KUKADE, Somnath   [IN/IN] 4  
 V K, Satheesh   [IN/IN] 5  
 1 )73( 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74( 
 2 
PCT/IB2012/002027    11.10.2012  
      
1314/KOL/2011           12/10/2011      IN  

(30) 

Patent (12) 
(54)       A PROCESS FOR PRODUCTION OF C3 OLEFIN IN A FLUID           

                                   CATALYTIC CRACKING UNIT. 
 

   Protection starting from  11.10.2012  to  10.10.2032 
(57) A process for increasing the yield of C3 olefin in fluidized bed catalytic cracking of hydrocarbon 
feedstocks is disclosed. C4 fraction produced from the cracking of hydrocarbon feedstock in the 
primary reaction zone (riser), optionally with external source of C4 stream is fed into the stripper which 
acts as a secondary reaction zone at an elevated temperature and at an optimum WHSV. The 
elevated temperature is achieved by injecting a part of the regenerated catalyst from regenerator, 
which is at a higher temperature, directly into the stripper through a dedicated additional lift line. This 
raises the activity of catalyst inside the stripper. The direct injection of regenerated catalyst into the 
stripper, besides producing higher yields of propylene, improves the stripping efficiency leading to 
enhanced recovery of strippable hydrocarbons. 
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حلزوين . يكون جهاز امل�ست�سعر 1 مزودا بج�سم 10 الذي يوجد 
بداخله ممر الغاز 13 يتدفق من خالله تيار يعمل كهدف للر�سد ، 
وم�ست�ســــعر �سغـــط 30 ، يتم تركيبه على اجل�سم 10 بحيث يكون 
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ق�سيب  �سكل  على  جزء  على   10 اجل�سم  .يحتوي   13 الغاز  ممر 
. يتم تزويد جهاز  اأ�سطواين 11ب  11 له �سطح حميطي داخلي 
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اإدخاله داخل اجلزء الذي على �سكل  اخلارجي 22 ، بحيث  عند 
ق�سيب 11 من اجل�سم 10 ، ي�سكل احلز احللزوين 23 ، مع ال�سطح 
املحيطي الداخلي 11ب من اجلزء على �سكل ق�سيب 11ب ، ممر 

غاز على �سكل حلزوين 13 )ممر حلزوين 14( .

-66-



اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

Patent / English Abstract   
 

March 29, 2017 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2017/00085 (21) 
January 26, 2020 

Official Gazette No.: 1327 
(44) 

 (45) 

375 (11) 
G01K 13/02 , G01L 19/00 Int. Cl. (51) 

TLV CO.,LTD.   [JP/JP] 1 )71( 
 2 
NISHIKAWA Yoshihiro   [JP/JP] 1 )72( 
 2 
 1 )73( 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74( 
 2 
PCT/JP2015/077972   01.10.2015 
 

2014-204390   03.10.2014   JP  

(30) 

Patent (12) 
(54)                                                       SENSOR DEVICE. 
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(57) Provided is a sensor device of which a body with a spiral passageway formed therein 
can be inexpensively fabricated. The sensor device 1 is provided with: a body 10 with a gas 
passageway 13 formed therein into which vapor to be detected flows; and a pressure sensor 
30 mounted to the body 10 in communication with the gas passageway 13 so as to detect 
vapor pressure in the gas passageway 13. The body 10 includes a bar-shaped portion 11 
having a columnar inner peripheral surface 11b. The sensor device 1 is provided with a 
sheath pipe 21 (inserted body) formed in bar shape with spiral grooves 23 formed in an outer 
peripheral surface 22, the sheath pipe inserted in the bar-shaped portion 11 of the body 10 
and forming a spiral gas passageway 13 (spiral passageway 14) between the inner 
peripheral surface 11b of the bar-shaped portion 11 and the spiral grooves 23. 
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 ، ال�ساكنة  التدفق  اأكرث من م�ساعدات  اأو  ، وواحد  فـي اخللط  امل�ستخدمة  الرتددية  الدوارة/  الإدارة 
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(57) The present invention provides a combination reforming/reducing shaft furnace 
for the production of direct reduced iron that utilizes one or more burden uniformity 
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the like for ensuring that reforming and reducing in the shaft furnace take place 
evenly across the width of and throughout the depth of the burden in the shaft 
furnace. 
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البئر اململوءة بال�سائل وحتتوي على خممد ، 
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 . �سدمية  موجة  توليد  وبالتايل  ال�سعود 
�شوط  طول  تزويد  يتم  ذلك،  اإلى  واإ�شافة 

ال�سعود Lstr لوحدة ال�سخ .              
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(57) Abstract:  
The method and apparatus for producing shock waves in 
a well wherein a device connected to the bottom of the 
tubing string in the borehole of the well filled by liquid 
and containing the damper, the upper and lower 
plungers movably arranged within corresponding 
cylinders for compressing the liquid inside the 
compression chamber and discharging the liquid into the 
borehole on upstroke thereby generating a shock wave. 
In addition, providing a length of upstroke Lstr of the 
pumping unit. 
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تبداأ احلماية من تاريخ  2014/10/31  وتنتهي بتاريخ  2034/10/30    
)57( يك�سف البحث التايل عن و�سادة لتخفيف ال�سدمات . وت�ستمل و�سادة تخفيف ال�سدمات على 
ما يلي : �سياج يتم تركيبه على ال�سطح الأر�سي , ودعامة اأمامه يتم تركيبها بالنهاية الأمامية 
لل�سياج وتدفع للخلف على طول ال�سياج عندما يتم اإطالق �سدمة على الدعامة الأمامية , 
ويتم تركيب الدعامة اخللفية على النهاية اخللفية لل�سياج , وممت�س لل�سدمات يتم تركيبه 
ممتدا من الدعامة الأمامية اإلى الدعامة اخللفية ويثبت بارتفاع يتم حتديده م�سبقا وفقا 
لل�سطح الأر�سي . وي�ستمل ممت�س ال�سدمات على مثقب واأنبوب , ميت�س ال�سدمة بحيث 
اإن الأنبوب يتمدد قطره بوا�سطة املثقب . ويتم تركيب و�سادة تخفيف ال�سدمات على طريق 
حيث ت�ستطيع بفاعلية امت�سا�س �سدمة ناجتة عن ارتطام مركبة , ومن ثم تقليل فقدان 

الأرواح , وتقليل تلفيات املركبة , اإ�سافة اإلى تقليل تلفيات املمتلكات اأي�سا .
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 2 
 3 

With claiming priorities of the Korean applications no. 10-2013-0133698  filed on 05 
November 2013 and 10-2014-0057896 filed on 14 May 2014.  
International application no. PCT/KR2014/010349 filed on 31 October 2014 

)30(  

Patent  )12(  

)54(    COLLISION	SHOCK-ABSORBING	DEVICE	

)57 (  

	
	
ABSTRACT	

	
Disclosed herein is a crash cushion.  The crash cushion includes: a rail installed on the ground 
surface; a front support that is installed on a front end of the rail and is pushed backward along 
the rail when a shock is applied to the front support; a rear support installed on a rear end of the 
rail; and a shock absorber that is installed extending from the front support to the rear support 
and disposed at a predetermined height from the ground surface.  The shock absorber includes a 
punch and a pipe, and it absorbs shock in such a way that the pipe is expanded in diameter by 
the punch.  The crash cushion is installed on a road and can effectively absorb shock caused by a 
vehicle collision, thus minimizing loss of life, reducing damage to a vehicle, and also minimizing 
property damage. 
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 (12) 
(54) Title 
AQUEOUS DOWNHOLE FLUIDS HAVING CHARGED NANO-PARTICLES AND POLYMERS 

 
Protection starting from 21.08.2014 to 20.08.2034 

 
(57) Abstract 
Charged nanoparticles may be added to an aqueous downhole fluid having polymers therein 
where the charged nanoparticles may crosslink at least a portion of the polymers. The polymers 
may be or include, but are not limited to polyacrylamide, xanthan, guar, polyacrylic acid, poly 2-
acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid (AMPS), polyethylene oxide, polypropylene oxide, 
or combinations thereof. The polymers may be homopolymers, copolymers, terpolymers, or 
combinations thereof. The charged nanoparticles may be or include, but are not limited to clay 
nanoparticles, modified nanoparticles, or combinations thereof. The aqueous downhole fluid 
may be or include, but is not limited to fracturing fluids, injection fluids, and combinations thereof 
for performing a fracturing operation, an injection operation, another enhanced oil recovery 
operation, and the like. 
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2
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30PCT/US2015/064846   9/12/2015
 62/089,770     9/12/2014   US 

)12(

)54(
طرق للإنتاج الإلكرتوليتي املبا�سر ملحاليل هالو�سولفامات اأو هالو�سولفوناميد مائية                                                       

م�ستقرة عالية الرتكيز
تبداأ احلماية من تاريخ  2015/12/9  وتنتهي بتاريخ  2035/12/8

)57(  يتعلق الخرتاع احلايل بطرق واأجهزة للتوليد الكهروكيميائي املبا�سر ملحاليل مائية م�ستقرة 
 -N ، هالو �سولفامات-N عالية الرتكيز مكونة من خلئط من اأنواع الهالوجني احلرة ، مركبات
هالو �سولفونوميد ، ومركبات اأخرى ت�ستخدم فـي تطبيقات املبيدات احليوية . ميكن تخليق 
الرقم  املرغوب وقيمة  ذات الرتكيز  الأنواع  املطلوب من هذه  املحتوى  املحتوية على  املحاليل 
الهيدروجيني املرغوبة من خلل التحليل الكهربي ملحاليل ملح مائية حتتوي على خلئط 
من مركبات هاليد معدنية ، حم�س �سولفاميك ، ومواد م�سافة اأخرى ح�سب الرغبة . التحكم 
فـي الرتكيبات الن�سبية ملحاليل امللح امل�ستخدمة فـي حت�سري حماليل املبيدات احليوية املرغوبة 
اإلى جانب ظروف التحليل الكهربي ميكنها اإنتاج حملول املبيد احليوي بالرتكيب واخل�سائ�س 

املرغوبة .
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Patent (12) 
(54)         METHODS FOR THE DIRECT ELECTROLYTIC PRODUCTION OF STABLE, HIGH            
         CONCENTRATION AQUEOUS HALOSULFAMATE OR HALOSULFONAMIDE SOLUTIONS. 
 

     Protection starting from  09.12.2015  to  08.12.2035 
 

(57) Methods and apparatuses for the direct electrochemical generation of high concentration, stable 

aqueous solutions comprised of mixtures of free halogen species, N-halosulfamate compounds, N- 

halosulfonamide, and other compounds for biocidal applications is disclosed. Solutions containing the 

desired content of these species, with the desired concentration and pH value, is achieved through the 

electrolysis of aqueous brines containing mixtures of metal halide compounds, sulfamic acid, and other 

additives as desired. Controlling the relative compositions of the brines used to prepare the desired 

biocidal solutions, as well as the electrolysis conditions, can produce the biocidal solution with the 

desired composition and properties. 
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(57) Abstract 
Charged nanoparticles may be added to an aqueous downhole fluid having polymers therein 
where the charged nanoparticles may crosslink at least a portion of the polymers. The polymers 
may be or include, but are not limited to polyacrylamide, xanthan, guar, polyacrylic acid, poly 2-
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30PCT/EP2015/076692   16/11/2015
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)12(

)54(
تركيبة م�سادة للتاآكل

    تبداأ احلماية من تاريخ  2015/11/16  وتنتهي بتاريخ  2035/11/15

)57(   يتعلق الخرتاع برتكيبة م�شادة للتاآكل ت�شتمل على مطاط بيوتيل اأول واحد على الأقل له 

 DIN EN ISO 2555 لزوجة ظاهرية وفقا لربوكفيلد مقا�سة عند 66ْ م ووفقا للموا�سفة

ترتاوح بني 400000 و2000000 ملي با�شكال ثانية تقريبا وله وزن جزيئي متو�شط يرتاوح 

بني 20000 و60000 تقريبا ومطاط بيوتيل ثان واحد على الأقل له وزن جزيئي متو�شط بني 

150000 و2000000 تقريبا ولزوجة موين )ML )1+8 مقا�سة عند 125ْ م ترتاوح بني 25 و65 

.  ISO 289 تقريبا ، مقا�سة وفقا للموا�سفة Mu
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Patent (12) 
(54)                                     ANTI-CORROSION COMPOSITION. 
 

     Protection starting from  16.11.2015  to  15.11.2035 
 

(57) The invention relates to an anti-corrosion composition comprising at least one 

first butyl rubber having an apparent viscosity according to Brookfield measured at 

66°C according to DIN EN ISO 2555 in a range of approximately 400.000 mPa · s to 

approximately 2.000.000 mPa · s and has an average molecular weight in a range of 

approximately 20.000 to approximately 60.000 and at least one second butyl rubber 

having an average molecular weight in a region of approximately 150.000 to 

approximately 2.000.000 and a Mooney viscosity ML (1+8) measured at 125°C in a 

range of approximately 25 MU to approximately 65 MU, measured according to ISO 

289. 
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(57) Abstract 
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وهيئة   )6( مائع  تدفق  م�سار  يحدد   )4( على جدار  ي�ستمل   )2( مائع  االخرتاع احلايل مبجرى  يتعلق   )57(
حجز )24( داخل اجلدار )4( ويكون م�سمما حلجز الطاقة داخل جتويف )26( ، حيث ميتد جزء على 
االأقل من م�سار تدفق املائع )6( خالل التجويف )26( . ميكن ت�سميم هيئة احلجز )24( حلجز الطاقة 
املائع )2( على و�سيلة تذبذب حمددة بوا�سطة التجويف  اأن ي�ستمل جمرى  الكهرومغناطي�سية . ميكن 
)26( ون�سق تغذية راجعة اإيجابي )34( . ميكن ت�سميم جمرى املائع )2( ال�ست�سعار خا�سية ملائع موجود 
اأو يتدفق  فـي  ملائع موجود  ا�ست�سعار خا�سية  فـي  اأو لال�ستخدام  املائع )2(  اأو يتدفق خالل جمرى  فـي 

خالل جمرى املائع )2( .
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(54)                                                   FLUID CONDUIT. 
 

    Protection starting from  10.05.2012  to  09.05.2032 
 
(57) A fluid conduit (2) comprises a wall (4) defining a fluid flow path (6) and a confinement 
feature (24) within the wall (4) and being configured to confine energy within a cavity (26), 
wherein at least a portion of the fluid flow path (6) extends through the cavity (26). The 
confinement feature (24) may be configured to confine electromagnetic energy. The fluid 
conduit (2) may comprise an oscillator defined by the cavity (26) and a positive feedback 
arrangement (34). The fluid conduit (2) may be configured for sensing a property of a fluid 
present in or flowing through the fluid conduit (2) or for use in sensing a property of a fluid 
present in or flowing through the fluid conduit (2). More specifically, the present invention 
deals with a microwave cavity sensor wherein the cavity member (24) is embedded in the 
wall (4) of the fluid conduit (2), the wall (4) including a composite region (20). 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

 الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 

�صلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�صناعــة

 وترويــج اال�صتثمـــار
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2016/9/28
)21(OM/P/2016/00285

)44( 2019/10/20
اجلريدة الر�سمية رقم : 1314

)45(
)11(378

F24J 2/24 , 2/46Int.Cl.(51)

)71(
ت�سيودا كوربوري�سن )اليابان(1
2
3

)72(
�سوزوكي ، تو�سيهي�سا1
كامبارا ، ما�سا�سي2
3

)73(1
2

اأبو غزالة للملكية الفكرية1)74(

)30(PCT/JP2015/057820       17/3/2015
2014-067616                    28/3/2014      JP

)12(

و�سيلة ت�سريف و�سط حراري)54(
تبداأ احلماية من تاريخ  2015/3/17  وتنتهي بتاريخ  2035/3/16

)57(  يتعلق االخرتاع احلايل بتوفري و�سيلة ت�سريف و�سط حراري قادرة على منع و�سط حراري من الت�سرب من 
ل�سغط  وفقا  احلراري  الو�سط  قنوات  من  جزء  فـي  احلراري  للو�سط  العك�سي  التدفق  نتيجة  تنفي�س  جزء 
الو�سط احلراري املتدفق ب�سكل �سفلي عندما يتم فتح اأجزاء التنفي�س لقنوات الو�سط احلراري ملجموعة من 
و�سائل جتميع احلرارة ال�سم�سية فـي الوقت ذاته اإلى حد كبري بحيث يتدفق الو�سط احلراري ب�سكل �سفلي 
 )1( ال�سم�سية  لو�سيلة جتميع احلرارة   )2( الو�سط احلراري  قناة  تزويد  يتم    . االرتفاع  تباين  اأ�سا�س  على 
بتباين ارتفاع يت�سبب فـي تدفق و�سط حراري داخل قناة الو�سط احلراري )2( باجتاه �سفلي اإلى اأنبوب زاوي 
والغلق  الفتح  قادر على   )15( تنفي�س  بجزء   )2( الو�سط احلراري  قناة  االأعلى من  تزويد اجلزء  يتم   .  )5(
ال�ستقبال الهواء عندما يتم ت�سريف الو�سط احلراري . يتم تزويد جزء التنفي�س )15( بو�سيلة منع ت�سرب 
متنع الو�سط احلراري من الت�سرب من جزء التنفي�س )15( عندما يتدفق الو�سط احلراري من قناة الو�سط 
اأو  احلراري ب�سكل عك�سي الجتاه الت�سريف . تت�سمن و�سيلة منع الت�سرب �سمام تنفي�س و�سماما ال رجعي 
يت�سمن مقيا�س �سغط )32( يقي�س ال�سغط داخل قناة الو�سط احلراري )2( و�سمام تنفي�س )15ب( يغلق جزء 

التنفي�س )15( عندما ت�سبح قيمة القيا�س ملقيا�س ال�سغط )32( قيمة �سغط موجبة . 
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 2 
 3 
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2014-067616                    28.03.2014      JP 

(30) 

Patent (12) 
(54)                                    HEAT-MEDIUM DISCHARGE DEVICE. 
 

   Protection starting from  17.03.2015  to  16.03.2035 
 

(57) Provided is a heat-medium discharge device which, when vent sections are opened substantially 
simultaneously and a heat medium in the heat-medium channels of a plurality of solar-heat collection 
devices flows downward and is discharged due to an elevation difference, is capable of using the 
pressure of the downward-flowing heat medium to prevent the heat medium from spilling from a vent 
section as a result of backflow by the heat medium in some of the heat-medium channels. The heat-
medium channels (2) of the solar-heat collection devices (1) are provided with an elevation difference 
in order to cause the heat medium to flow downward in the heat-medium channels (2) to an angled 
pipe (5). The highest section of the heat-medium channels (2) is provided with a vent section (15) 
capable of opening and closing and capable of introducing air when discharging the heat medium. The 
vent section (15) is provided with a spillage prevention means for preventing spillage of the heat 
medium from the vent section (15) when the heat medium in the heat-medium channels flows 
backward against the discharge direction. The spillage prevention means is configured from a vent 
valve and a backflow valve, or a pressure meter (32) for measuring the pressure inside the heat-
medium channels (2) and a vent valve (15b) for closing the vent section (15) when the measured value 
from the pressure meter (32) is a positive value. 
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�إعــــــالن

تعلـــن دائــرة امللكيـــة الفكريـة وفقا لأحكام املادة )4/24( من قانــون حقوق امللكيــة ال�سناعيــة 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67 ، اأنه مت جتديد مدة حماية النموذج ال�سناعي 

امل�سجل املذكور باجلدول املرفق ملدة )5( خم�س �سنوات اأخرى .

تاريـخ �لت�صجيـل��صــــم �ل�صركــــةرقم �لنموذج �ل�صناعيم

1OM/ID/2010/00022010/11/17راين ريفر�سمنت�س �س.م.ح
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�إعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولة وفقا لأحكام قانون 

)نظام( العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2017/33 .

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138397

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع اك�س�سوارات الهواتف والهواتف النقالة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التل الذهبي لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 112 ر.ب : 2471 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/8/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138414

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سابون غ�سيل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة الوطنية للتوزيع

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 121 ر.ب : 509 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/8/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138415

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سابون �سائل .

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة الوطنية للتوزيع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 121 ر.ب : 509 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138417

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز ت�سوق )مواد غذائية وكماليات( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سلطان بن �سيف ال�سيابي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 113 ر.ب : 797 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138434

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عمليات احلفر العميقة لآبار النفط اأو الغاز .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سرية اأويل ليمتد )فرع عمان(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 130 ر.ب :  1538 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138443

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

قهوة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة الوطنية للتوزيع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 121 ر.ب : 509 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138449

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اأبو عمر الزكواين التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 600 ر.ب : 334 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138450

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

قهوة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة الوطنية للتوزيع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 121 ر.ب : 509 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138474

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سابون )منظفات )بودر(( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سـركـة الوطنيـة للمنظفـات ال�سنـاعيـة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 112 ر.ب : 3104 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138477

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جممعات جتارية ا�ستهالكية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الفـي احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 512 ر.ب : 510 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138478

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التعليم التي توفرها املدار�ص .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مدر�سة علو الهمة لتعليم القراآن الكرمي اخلا�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 112 ر.ب :  1006 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138479

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة الهواتف النقالة وم�ستلزماتها .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بدر بن علي العامري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 121 ر.ب : 529 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138480

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سدى الأنوار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 600 ر.ب :  246 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138481

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرعد اللوج�ستية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138482

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع و�سراء ال�سيارات .

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع ربوع بركاء املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 320 ر.ب : 879 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138483

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإطارات �سيارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قواعد الثقة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 124 ر.ب : 225 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138484

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : واحة تنوف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138486

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مواد عازلة لل�سوت ، مواد عازلة ، مواد ل�سد ال�سقوق ، اأن�سجة عازلة ، ورني�ص عازل ، مواد 

اأن�سجة من الألياف   ، األياف زجاجية للعزل   ، ، دهانات عازلة  عازلة للرطوبة فـي املباين 

الزجاجية للعزل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الإ�سراف للتجارة والإعمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 620 ر.ب : 613 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138487

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأنابيب تنف�ص للغط�ص ، اأقنعة للغوا�سني .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة �سقر �سمهرم للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 216 ر.ب : 72 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138496

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز جتميل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأرجوان الرايبة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 111 ر.ب : 2649 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138497

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو نربا�ص الهنائي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138499

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فحم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سواق اأنوار اخلليج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138500

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية املتحدة للحبوب والتموين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138501

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ن�سر مواد الدعاية والإعالن ، عر�ص ال�سلع ، دعاية واإعالن ، خدمات عر�ص عامة ، ترويج 

 ، ت�سويق   ، بالتجزئة  البيع  لغايات  الإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�ص   ، لالآخرين  املبيعات 

خدمات الت�سويق عرب الهاتف )تطبيق هاتف ي�سمل عر�ص ال�سلع لغايات البيع والت�سويق( ، 

خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات لأعمال اأخرى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املدر للخدمات وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 614 ر.ب : 133 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138503

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة ملحقة باحلا�سوب ، لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب ، اأجهزة حتكم عن بعد .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سقط الراقية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع الغربة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138504

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ص اجلاهزة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة عبداللـه بن �سعيد بن م�ستهيل اجلابري للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 211 ر.ب : 1200 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138505

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، بالتق�سيط  البيع  ، متويل  العقارات  اإدارة   ، التمويلية  ، اخلدمات  الأموال  ا�ستثمار   ، ال�سم�سرة 

مالية عن طريق  توفـري معلومات   ، املالية  املعلومات   ، مالية  ا�ست�سارات   ، املايل  التحليل 

مواقع الإنرتنت ، ا�ستثمار اأموال ، اأبحاث مالية ، متويل اجلماعي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عرو�ص ال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 122 ر.ب : 6728 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138506

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، ، متائم جموهرات  الأ�سفر  الكهرمان  ، جموهرات من  نفـي�سة  ت�سكيل من معادن  �سبائك 

اأحزمة ل�ساعات اليد ، حلي �سغرية للمجوهرات ، قالئد  اأ�ساور جموهرات ، �ساعات يد ، 

اأو  نفـي�سة غري م�سغولة  ، معادن  ، جموهرات  ما�ص   ، العنق  ربطات  ، م�سابك  جموهرات 

ن�سف م�سغولة ، �ساعات ، ذهب غري م�سغول اأو مطرق ، خوامت جموهرات ، حلقات للمفاتيح 

مفاتيح م�سقوقة بها حلي �سغرية اأو �سال�سل �سغرية للزينة ، اأ�ساور م�سنوعة من ن�سيج 

مطرز جموهرات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة رمز امللكي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 211 ر.ب : 890 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138508

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)ورق  للتنظيف  ورقية  �سغرية  مما�سح   ، املطابخ  لتنظيف  ورقية  حمارم   ، ورقية  مناديل 

تواليت( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة الوطنية للتوزيع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 121 ر.ب : 509 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138511

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مما�سح �سغرية ورقية للتنظيف )مناديل ورقية( ، حمارم ورقية للمطابخ ، حمارم ورقية 

للتواليت . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة الوطنية للتوزيع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 121 ر.ب : 509 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138514

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�ص .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : القافلة للخدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 900 ر.ب : 9574 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138516

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مدر�سة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طالب بن عي�سى الكيومي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 316 ر.ب : 170 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138517

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

قفازات لغايات طبية ، كمامات للتنف�ص اإ�سطناعي ، مالب�ص خا�سة بغرف العمليات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جبل مهاب للمنتجات واخلدمات الفنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 119 ر.ب : 911 روي ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138518

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات لأعمال اأخرى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة اأ�سامة بن �سعيد �سامل ال�سنفري للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 211 ر.ب : 2204 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138520

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ص اجلاهزة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زهرة النواعم الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138536

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري ال�سقق )نزل خ�سراء( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دمي طيوي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138537

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ل�سق الإعالنات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز مكة للت�سوق �ص.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 316 ر.ب : 331 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138539

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التعليم التي توفرها املدار�ص .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ريان العني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 620 ر.ب : 462 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138560

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الطائر الأزرق لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138561

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة العقارات ، تثمني املمتلكات ، تاأجري العقارات �سراء وبيع الأرا�سي والعقارات وتق�سيمها .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طريق التكامل املتحدة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 22 ر.ب : 138 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138562

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيم واإدارة ندوات ، تنظيم واإدارة املوؤمترات ، تنظيم واإدارة الجتماعات ، تنظيم املعار�ص 

لغايات ثقافـية اأو تعليمية ، تنظيم حفالت ترفـيه ، تنظيم واإدارة الندوات ، تنظيم العرو�ص 

خدمات متعهدي احلفالت .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ليمون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 103 ر.ب : 65 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138563

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)مقاهي تقدم وجبات ومقاهي تقدم م�سروبات( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع ها�سم امل�سيئة للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138564

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البني امللكي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 111 ر.ب :  2777 اإبراء ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138565

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الذكية  الهواتف  )بيع  ذكية  هواتف   ، الآيل(  احلا�سب  م�ستلزمات  وبيع  واإ�سالح  )�سيانة 

وم�ستلزماتها( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املحرتف للهواتف الذكية والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 111 ر.ب : 113 ، ولية ال�سيب ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138566

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الثالثي املتميز للخدمات املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 614 ر.ب : 82 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138567

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

راتاتوي )طبق فرن�سي ريفـي مكون من   ، املح�سرة  الفواكه   ، ، زيت زيتون للطعام  متور 

جمموعة خ�سار( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساعل ال�سمو

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138568

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سابون ، خ�سب معطر ، ماء الكولونيا ، ماء معطر ، بخور ، عطور ، �سناعة عطور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ق�سر امللوك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138569

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : احليل خلدمات التموين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 117 ر.ب : 222 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138570

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات مطاعم ، خدمات املقاهي ، خدمات الكافترييات ، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة 

الكانتينات ، خدمات املطاعم ، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ، خدمات مطاعم تقدمي 

الوجبات اخلفـيفة ، نحت على الأغذية ، تزيني الكيك )الكاتو( ، خدمات مطاعم معكرونة 

اأودون و�سوبا ، خدمات الطهاة ال�سخ�سية )اإعداد اأطباق ووجبات منزلية اأو خا�سة تتمثل 

فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سه اأمطار اجلنوب للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 211 ر.ب : 511 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138575

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حفظ الأ�سماك واملنتجات ال�سمكية والأحياء املائية الأخرى عن طريق التربيد اأو التجميد .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جودة بحر العرب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138576

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الربجيل العايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 4 ر.ب : 512 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138580

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سميم الأزياء .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع البان�سي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 121 ر.ب : 326 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138581

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات جتميل ، قطع من �سابون الزينة ، بخور ، عطور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جمموعة ال�سالح لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 112 ر.ب : 712 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138582

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات امل�ساتل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رياحني املزرع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 320 ر.ب : 447 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25

-109-



اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138583

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وكالت  خدمات   ، الأعمال  عن  ا�ستف�سارات   ، الأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة   ، هايربماركت 

ال�سترياد والت�سدير ، خدمات وكالت املعلومات التجارية ، حتليل اأ�سعار التكلفة ، خدمات 

اخلرباء فـي الكفاية ، درا�سات ال�سوق ، العالقات العامة ، خدمات عر�ص عامة ، اإدارة امللفات 

الت�سال  معلومات  توفـري   ، الأ�سعار  بني  املقارنة  خدمات   ، الأفراد  توظيف   ، املربجمة 

للتجارة والأعمال ، خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز ، تنميط امل�ستهلك لأغرا�ص 

جتارية اأو ت�سويقية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نقطة هال العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 122 ر.ب : 181 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138589

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق )بيع احللويات والزهور والهدايا( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رمن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 420 ر.ب : 320 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138597

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع و�سراء الأرا�سي والعقارات والتثمني .

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املعت�سم البو�سعيدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 320 ر.ب : 688 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138598

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، والت�سدير  ال�سترياد  وكالت  خدمات   ، البناء  مل�ساريع  الأعمال  م�ساريع  اإدارة  خدمات 

خدمات وكالت املعلومات التجارية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأكنان لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 111 ر.ب :  2078 ، ولية ال�سيب ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138599

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مواقد اأجهزة ت�سخني ، اأجهزة واآلت تربيد ، اآلت واأجهزة ل�سنع الثلج ، �سناديق تربيد 

كهربائية ، حمم�سات خبز ، �سواين �سوي اأدوات طهي ، م�سعات حرارية للت�سخني ، اأجهزة 

ومن�ساآت تربيد ، معدات ومن�ساآت تربيد ، �سوايات دوارة ، معقمات هواء ، م�ساو ، مقايل 

عميقة كهربائية ، مواقد نار منزلية ، برادات ، غاليات كهربائية ، اأجهزة كهربائية ل�سناعة 

جمففات   ، ال�سخ�سي  لال�ستخدام  كهربائية  مراوح   ، للمطابخ  �سفط  اأغطية   ، الزبادي 

مقايل  اإلكرتونية   مواقد  روؤو�ص   ، بالبخار  للطهي  كهربائية  اأجهزة   ، للغ�سيل  كهربائية 

بالهواء ال�ساخن ، جمففات الطعام الكهربائية ، مرطبات ، جمففات هواء جمففات ، مواقـــد 

غازيـــة ، مواقد اأفران ، املطبخ ، طناجر �سغط كهربائية ، حمم�سات كهربائية لكعكة الوفل  

ميكروويف  اأفران   ، طهي  اأجهزة  ميكروويف  اأفران   ، للقهوة  كهربائية   ، اأباريق  راووقات 

لغايات �سناعية ، اأجهزة طبخ متعددة الوظائف ، اآلت كهربائية ل�سنع كعكة الأرز املهرو�ص  

لأغرا�ص منزلية ، اأجهزة تربيد الهواء ، مواقد ا�سيتيلينية ، اأغطية تهوية ، اأفران الهواء 

اأجهزة  الهواء   ت�سخني  اإعادة  اأجهزة   ، اجلو  الكريهة من  الروائح  اإزالة  اأجهزة   ، ال�ساخن 

 ، ت�سخني  اأجهزة   ، ، حراقات  ماء  �سخانات   ، ، خزائن تربيد  غاز  قداحات   ، ال�ساخن  بالهواء  تدار 

 ، اأفران   ، كهربائية  طهي  اأواين   ، جممدات   ، جمففات  �سعر  جمففات   ، ت�سخني  مراجل 

اأجهزة ومعدات طهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حمالت �سلمان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 114 ر.ب :  1583 الوادي الكبري ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138600

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ع�سل نحل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :  الت�سريق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 112 ر.ب : 2316 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138601

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأحذية )البيع بالتجزئة لالأحذية( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة ركن الرحا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 131 ر.ب : 1570 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138604

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو اأملا�ص للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ولية العامرات ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138607

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الربجني لالأعمال ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 412 ر.ب : 81 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138608

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات املطاعم ، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ريا�ست علي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138609

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

قهوة )كوفـي �سوب( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مهرة ومرمي البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138610

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري املزارع )ا�سرتاحة( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة غافة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 115 ر.ب : 490 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138611

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :  �ساخمات العار�ص العالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 121 ر.ب :  507 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138613

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

توزيع املاء )اإنتاج وتعبئة وتوزيع املياه( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ميدان للتنمية وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 122 ر.ب : 1766 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138614

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مدى اخلليج لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 211 ر.ب : 1313 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138615

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ، املقاهي التي تقدم م�سروبات( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : درة ال�سيابي للخدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138626

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�ص �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الإح�سان الواعد ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 123 ر.ب : 124 ، اخلو�ص ، ولية ال�سيب ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138627

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ر�سم ت�ساميم وخمططات الإن�ساء )ر�سم خرائط البناء( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :  الفجر للت�سميمات وال�ست�سارات الهند�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 315 ر.ب : 588 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138628

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سميم الديكور الداخلي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الكوثر لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ولية بو�سر ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138630
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأ�سقف ، غري معدنية ، تت�سمن خاليا �سم�سية ، اأر�سيات من األواح غري معدنية ، مواد بناء 
 ، �سماقي احلجر  ، رخام  ، غري معدنية  ، منازل جاهزة م�ستلزمات  حرارية غري معدنية 
بالوعات �سارع ، ولي�ص من املعدن ، اأبواب دوارة ، غري معدنية ، �سواهج قبور ، غري معدنية  
األواح لالأر�ضيات اخل�ضبية ، بالط لالأر�ضيات ، غري معدين ، قراميد غري معدنية ، بالط 
اأعمدة   ، اأبواب مدرعة غري معدنية ، زجاج مطلي باملينا للبناء   ، للجدران ، غري معدين 
غري معدنية للبناء ، دعائم غري معدنية للبناء ، مواد تغليف غري معدنية للبناء ، حواف 
غري  درعية  األواح   ، للمباين  الهتزازي  للعزل  مطاطية  حمامل   ، للب�ساتني  بال�ستيكية 
معدنية ، �سواري اأعالم هياكل ، ، غري معدنية ، اأبواب متاأرجحة )تفتح بالجتاهني( ، غري 
، مق�سورات عازلة لل�سوت  )اأبواب قابلة للطي( غري معدنية  اأكورديون  اأبواب   ، معدنية 
غري معدنية قابلة للنقل ، لوحات �سوتية غري معدنية ، اأ�سغال من حجارة البناء  اأعمدة 
لالإعالنات غري معدنية ، زجاج مرمري ، مرمر ، اإ�ضمنت ا�ضب�ضتو�س ، مالط ا�ضب�ضتو�س  
اردواز �سفائح ، �سفائح ال�سقوف ، م�ساحيق �سفـيحية ، زوايا الت�سقيف اأ�سكال هرمية ، رمل 
الف�سة ، طني اخلزافـني ، طوب ناري ، اإ�سفلت ، حجارة ر�سف اإ�سفلتية ، �سرائح من اخل�سب  
درابزين ، قار ، اأ�سرطة مقطرنة للبناء ، اأكواخ ، اأكواخ وا�سعة ، األواح للت�سقيف اأبواب قابلة 
للطي ، غري معدنية ، خر�سانة ، عنا�سر بناء خر�سانية ، منتجات قارية للبناء خ�سب ن�سف 
م�سغول ، األواح خ�سب من�سورة ، خ�سب رقائقي ابلكاج ، خ�سب م�سنع ، خ�سب م�سغول ، خ�سب 
من�ضور ، بالط من اخل�ضب ، ق�ضور خ�ضب ، خ�ضب ملب�س ، األواح لالأر�ضيات  اإ�ضمنت ، زفت ، 
طوب ، طني الطوب ، مواد رابطة ل�ضنع البالط االجري ، حجريات غري معدنية للهواتف 
العمومية ، مق�سورات حمكمة ال�سد للعمل حتت املاء ، حجر جريي ، جماري ت�سريف غري 
معدنية ، ورق مقوى للبناء ، ورق اأ�سفلتي مقوى للبناء ، �سل�سال ناري ، رفوف للمواقد 
غري معدنية ، هياكل غري معدنية للبناء ، مواد لتعبيد وطالء الطرق ، جري ، اإ�سمنت مائع 
اإ�سمنتية ،  جب�ص ، مداخن غري معدنية ، طالءات من الإ�سمنت �سامدة للنار ، عوار�ص 
اأعمدة من الإ�سمنت ، �س�ست �سخر بركاين ، حواجز غري معدنية ، مباين غري معدنية ، 
ورق للبناء ، زجاج املباين ، كورني�سات غري معدنية ، قوالب غري معدنية لالفريز ، كظام 
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ح�سوات ، غري معدنية لالأ�سقف ، دعامات زاوية غري معدنية ، نوافذ غري معدنية ، اأبواب 
 ، لالأ�سقف  معدنية  غري  اأغطية   ، املجاري  لفتحات  معدنية  غري  اأغطية   ، معدنية  غري 
حجارة كل�سية طبا�سريية خام ، بلور �سخري ، مدا�سات درج درجات  غري معدنية ، موا�سري 
غري معدنية ملجاري الت�سريف ، اأنابيب مياه ، غري معدنية ، �سمامات غري معدنية وغري 
الطاقة   خلطوط  معدنية  غري  اأعمدة  معدنية  غري  �ضقاالت   ، املاء  ملوا�ضري  بال�ضتيكية 
موا�سري متفرعة غري معدنية ، �سياجات غري معدنية للقبور اأو الأ�سرحة ، طالءات قارية 
للت�سقيف ، عوار�ص غري معدنية ، حظائر اخلنازير غري معدنية ، ا�سطبالت ، غري معدنية 
دعائم غري معدنية ، �سواهد غري معدنية للقبور ، لوحات تذكارية غري معدنية لباد للبناء  
قوالب لل�سباكة ، غري معدنية ، اإ�سمنت لالأفران اإ�سمنت لالأفران العالية احلرارة ، حجارة  
 ، ، ح�سى ، حجر رملي للبناء  ، جرانيت  ، للمباين ، طني قار الفحم  زجاج لوحي نوافذ 
 ، بناء  مادة  اباجورات غري معدنية خبث   ، بناء  مواد  ، جب�ص  الرملي  اأنابيب من احلجر 
ح�سى للر�سف ، األواح لالأر�سيات اخل�سبية املزخرفة ، �ستائر خارجية غري معدنية وغري 
م�سنوعة من الن�سيج ، من�سات غري معدنية لطالق ال�سواريخ ، �سفائح غري معدنية ، 
عار�سات  اأر�سيات خ�سبية مزخرفة    ، للبناء  ، فلني جممع  الطرق  لإ�سالح  رابطة  مواد 
ارتكاز غري معدنية اأجزاء من ال�سالمل ، عتبات غري معدنية لالأبواب ، طوب ر�سف م�سيئة ، 
ح�سى الر�سف ، ن�سب تذكارية غري معدنية ، اإ�سمنـت مغني�سي ، مباين متنقلة غري معدنية ، 
رخام ، حبيبات زجاجية لتعليم الطرق ، �سفائح واأ�سرطة من مواد �سناعية لتعليم الطرق  
اأروقة تراكيب ، غري معدنية ، �سواري اأعمدة ، غري معدنية ، خ�سب للرباميل ، ف�سيف�ساء 
للبناء ، خ�سب قابل للت�سكيل ، قوالب غري معدنية للبناء ، طالءات مواد بناء ، مواد تغليف 
غري معدنية جلدران املباين ، كظام ح�سوات ، غري معدنية للبناء ، اوليفـني للبناء ، اأغطية 
متحركة غري معدنية ، �سياجات  غري معدنية ، اأ�سوار ، غري معدنية ، اأ�سا�سات غري معدنية  
لوحات اإ�سارة غري معدنية - غري م�سيئة وغري اآلية  بطانات غري معدنية جلدران املباين  
�ساحات تراكيب ، تزلج غري معدنية ، اأعمدة ، حجر للبناء ، حجارة ا�سطناعية ، حجارة 
للر�سف ، �سواهد للقبور  حجر م�سامي ، اأر�سيات غري معدنية ، اأ�سقف غري معدنية ، األواح 
األواح غري   ، لل�سقف  ، قرميد غري معدين  للمباين  اأ�سقف غري معدنية   ، للبناء  خ�سبية 
معدنية للغط�ص ، بوابات غري معدنية ، األواح اإطارية غري معدنية لالأبواب ، اأعمدة تلغراف 
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معدنية  غري  من�سات   ، معدنية  غري  روافد   ، للدجاج  معدنية  غري  بيوت   ، معدنية  غري 
م�سبقة ال�سنع ، خزانات غري معدنية ، مواد طالء الطرق ، عتبات غري معدنية حلي حمدبة 
�سغرية للبناء ، اإ�سارات غري معدنية - غري م�سيئة وغري اآلية للطرق ، اإ�سارات غري معدنية 
غري م�سيئة وغري اآلية ، رمل - عدا رمل ال�سباكة ، بيوت زجاجية متنقلة غري معدنية ، 
ثاين اك�سيد ال�سيليكون كوارتز ، �سوامع غري معدنية ، هياكل من احلجر اأو اخلر�سانة اأو 
الرخام ، قطران ، طني نا�سج مواد بناء  مواد ت�سقيف غري معدنية  اأ�سرحة غري معدنية 
 ، لل�سكك احلديدية  ، عوار�ص غري معدنية  ، حدائــــق غري   - معدنيــة  تراكيب  عرائ�ص 
 ، معدنية  اإطارية غري  نوافذ   ، للبناء  معدنية  �سلبة غري  موا�سري   ، معدنية  �سباك غري 
زجاج عازل للبناء ، زجاج نوافذ ما عدا زجاج نوافذ املركبات ، نوافذ من زجاج ملون ، زجاج 
لنوافذ املباين ، اأقفا�ص تراكيب ، غري معدنية للطيور ، قطع خ�سبية للنجارة زيلوليث ، 
مرابط غري معدنية حلبال الإر�ساء ، اأحوا�ص عائمة غري معدنية لر�ساء القوارب ، مواد 
غري معدنية لك�سو اجلدران الداخلية  اأحوا�ص تربية الأحياء املائية تراكيب مواد تقوية غري 
معدنية للبناء ، زجــــاج �سالمة ، اأ�سغال فنـــية مـــن احلجر اأو اخلر�سانة اأو الرخام ، اأحوا�ص 
، منارات غري معدنية وغري م�سيئة  برك �سباحة  ، غيـــر معدنيـــة للطــيور  ماء تراكيب 
تراكيب ، غري معدنية ، مواد غري معدنية للبناء ، قوالب غري معدنية ل�سب اخلر�سانة ، 
من�ساآت غري معدنية لإيقاف الدراجات ، طوب ر�سف غري معدين ، األواح من لب اخل�سب 
للبناء ، هياكل جذعية من احلجر اأو اخلر�سانة اأو الرخام ، اأكواخ غري معدنية  �سقائف غري 
اأبواب  ، اأغطية  ، اأطر غري معدنية للنوافذ  معدنية لر�ص الدهان ، �ساريات غري معدنية 
غري معدنية  هياكل غري معدنية للبيوت الزجاجية ، طني جريي ، اأغطية غري معدنية 
للمداخن ، بالط غري معدين للمباين ، بالط غري معدين لالأر�ضيات ، توابيت دفن غري 
معدنية ، اأوعية غري معدنية للمداخن ، قطع غري معدنية لتطويل املداخن ، اأعمدة غري 
معدنية للمداخن ، حجارة ر�سف لوحية غري معدنية ، موا�سري ت�سريف غري معدنية ، 
م�سائد �سمامات ، غري معدنية اأو بال�ستيكية لهواء املجاري ، �سالمل غري معدنية ، األواح 
غري معدنية للبناء ، هياكل �سغرية من احلجر اأو اخلر�سانة اأو الرخام ، �سواهد ن�سب  غري 
معدنية ، بالطات �سواهد غري معدنية ، حواجز ا�سطدام غري معدنية للطرق ، �سناديق 
بريد مبنية بالطوب اأو احلجارة ، ف�سالت ق�سب ال�سكر املتكتلة مواد بناء ، قنوات مياه ، 
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غري معدنية ، ح�سى لأحوا�ص تربية الأحياء املائية ، رمل لأحوا�ص تربية الأحياء املائية ، 
قنوات غري معدنية ملن�ساآت التهوية والتكييف ، اأن�سجة اأر�سية ، دب�ص حجارة غري م�سواة ، 

األواح جدارية من الفـينيل ، �سواتر غري معدنية واقية من احل�سرات .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع �سم�ص الحتاد الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138631

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)البيع  اأو مطرق  ، ذهب غري م�سغول  واملجوهرات(  للذهب  بالتجزئة  )البيع  جموهرات 

بالتجزئة للذهب واملجوهرات( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع دروب اخلري املميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 111 ر.ب : 216 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/26

 

 

-123-



اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138632

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�ص �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عبد الكرمي امليمني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 131 ر.ب : 151 العامرات ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138633

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق )بيع الأجهزة الإلكرتونية والهواتف وال�ساعات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : وردة اخلو�ص للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 132 ر.ب : 75 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/26
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138643

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اللحام )ور�سة ت�سنيع اأملنيوم( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع ال�سرقي املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 325 ر.ب : 308 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138649

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لوا�سق لإ�سالح املواد املك�سورة ، م�ستح�سرات ملنع تلطخ تبقع ، العد�سات ، م�ستح�سرات 

، كيماويات مانعة لفقدان ملعان زجاج  �سيليكون   ، ال�سباغة  ، ت�ستخدم فـي  ترطيب تبليل 

النوافذ ، جلوتني غراء ، عدا امل�ستخدم للقرطا�سية اأو للغايات املنزلية ، مركبات لإ�سالح 

 ، الزجاج  لتلوين  كيماويات   ، الزجاج  ل�سنفرة  كيماويات   ، لالإطارات  الداخلية  الأنابيب 

م�ستح�سرات ملنع تلطخ الزجاج .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �ضركة حطاط للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138723

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع النظارات الطبية وال�سم�سية والعد�سات والعد�سات الال�سقة ونظارات الأمان .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نا�سر بن علي بن حميد ال�سملي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 512 ر.ب : 299 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134019

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم ، مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سموخ املعبيلة املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 4082 ر.ب : 112 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 99369

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع زينة واك�س�سوارات ال�سيارات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأطياف احلا�سر للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 8132 ر.ب : 319 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 104063

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نربا�ص الوفاء احلديث 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سنا�ص ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/8/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 108945

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة امل�سروبات الغازية والع�سائر واملياه املعدنية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املذاق ال�سامي - تو�سية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية اخلابورة ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/3/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 110358

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املعا�سر وحمالت البوظة ) االآي�ص كرمي ( مطاعم ومقا�سف املن�ساآت العامة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فالح ال�سكيتي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 671 ر.ب : 511 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/5/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 115730

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع العبايات واملالب�ص الن�سائية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حديقة اللوت�ص العاملية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 112 ر.ب : 111 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 120724

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع   ، والهدايا  للف�سيات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

املتخ�س�سة ملنتجات املخابز واحللويات ال�سكرية ) ال ت�سمل املخابز ( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : علي بن حممد بن علي البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية لوى ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/7/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 120964

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأ�سماك وغريها من املاأكوالت البحرية ومنتجاتها .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خط االإنتاج الثالثي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحم ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/7/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 121221

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي ، املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الغفـيلي احلديثة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/8/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 126989

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع معدات الفنادق واملطاعم واملطابخ .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املوؤ�س�سة امللكية للتجهيزات واخلدمات الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : غال ، والية بو�سر ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 127894

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي ، املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : وهج لوى للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية لوى ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/4/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 128558

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة االأعمال والتوجيه .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �ص ت ف اأمتل امل�ساهمة للتنقيب وال�سونداج )فرع عمان( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 213 ر.ب : 322 ، والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/5/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 128890

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حمالت بيع الع�سائر .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيف بن عامر بن �سامل ال�سناين للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحم ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/5/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129810

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيف و تلميع ال�سيارات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الدليل الع�سرية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/7/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131933

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

العناية بال�سيارات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : احل�سار الوطنية للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 11 ر.ب : 324 ، والية �سنا�ص ، حمافظة �سمال الباطنة ، 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132154

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكاتب املراجعة وتدقيق احل�سابات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133088

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سقق املفرو�سة ) الفندقية ( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع املت�سدر املتكاملة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/11/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133143

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الطازجة  للفواكه واخل�سراوات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  البقالة  حمالت 

املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  الب�سائع  م�ستودع  التموينات  الربادات  والتمور 

للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الزيزفون املميز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/11/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134183

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للفحم وخ�سب العود .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو حيدر للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 927 ر.ب : 319 ، والية �سحم ، حمافظة �سمال الباطنة ، 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/1/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134843

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي واملطاعم واالإعا�سة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : االأيادي املاهرة احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 1544 ر.ب : 130 ، والية بو�سر ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/1/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134976

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النزل اخل�سراء .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيت العز ال�سياحي �ص.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 495 ر.ب : 311 ، والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135116

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

توليد الطاقة الكهربائية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سم�ص الظاهرة لتوليد الكهرباء �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 97 ر.ب : 136 ، والية بو�سر ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135132

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع باجلملة لعمل االفتات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : امل�ستقبل البا�سم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 401 ر.ب : 315 ، والية ال�سويق ، حمافظة �سمال الباطنة ، 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135386

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأرز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع ميهول

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 901 ر.ب : 117 ، والية مطرح ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135387

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأرز .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع ميهول

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 901 ر.ب : 117 ، والية مطرح ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135389

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأرز .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع ميهول

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 901 ر.ب : 117 ، والية مطرح ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135423

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سالون جتميل ن�سائي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سم�ص م�سقط املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 198 ر.ب : 118 ، والية بو�سر ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135694

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة وتوجيه االأعمال .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : احتاد اجلزيرة الدولية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 402 ر.ب : 321 ، والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135816

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ا�سالح و�سمكرة ودهان املركبات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : را�سد بن اأحمد بن �سامل الغيثي للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/4

-140-



اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135834

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تف�سيل وخياطة املالب�ص الن�سائية العربية وغري العربية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الوريف الع�سرية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135934

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سنع احللويات العربية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اجل�سور الذهبية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136366

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تقدمي كافة خدمات ال�سفر وال�سياحة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سحم اال�ستثمارية �ص.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحم ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136491

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للهواتف و م�ستلزماتها البيع بالتجزئة فـي املتاجر 

املنزلية  لالأجهزة  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  ولوازمها  للهواتف  املتخ�س�سة 

الراديو التلفزيون جهاز ت�سغيل اأقرا�ص الفـيديو الرقمية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الوفاق املميز للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136743

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ، املقاهي التي تقدم م�سروبات الطعام .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سواء احلاجر للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136856

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل املالب�ص وكيها بالبخار حمطات غ�سيل وت�سحيم املركبات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حي املكارم للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136964

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املجمعات التجارية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع احل�سرمي الربونزية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136991

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع مالب�ص ولوازم االأطفال .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ن�سمات العينني الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 123 ر.ب : 511 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/18

-144-



اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137124

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ص اجلاهزة واحلقائب وال�سلع اجللدية والعطور وم�ستح�سرات التجميل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زكريا اليعقوبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 544 ر.ب : 511 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137423

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الدريزي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 62 ر.ب : 511 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137463

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املركبات وبيع قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة واجلديدة واال�سترياد .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع براري ال�سويق احلديثة للتجارة - ت�سامينة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحم ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137755

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لوؤلوؤة الكامل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية الكامل والوافـي ، حمافظة جنوب ال�سرقية ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137789

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التو�سيل و�سحن ال�سلع والب�سائع .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سهول العينني للم�ساريع الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 832 ر.ب : 511 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137956

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خط االأمل الدولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية اخلابورة ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138043

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للفحم و خ�سب الوقود .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإبراهيم اخلنب�سي للم�ساريع التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138044

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للفحم و خ�سب الوقود .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإبراهيم اخلنب�سي للم�ساريع التجارية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138187

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالدوات و املالب�ص الريا�سية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جنم الريا�سة احلديث للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية لوى ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138196

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سفـيف ال�سعر وانواع التجميل للن�ساء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : روزنة �سحار للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138220

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : باب احلارة الراقي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138238

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة 

والبخور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة مو�سى العلوي الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 67 ر.ب : 500 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138290

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ور�ص حدادة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كل العامل �ص.�ص.و 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138294

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة 

والبخور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : متاجر النخبة احلديثة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 109600

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تعبئة البهارات والتوابل وطحن احلبوب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإ�سراقة حي الرتاث - ت�سامنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/4/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 115603

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

العالج الطبيعي وتقومي النطق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فهد بن را�سد بن عبداللـه البو�سعيدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية ال�سويق , حمافظة �سمال الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/12/28

-152-



اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 116749

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز ت�سوق .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التمام الدولية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 637  ر.ب : 114 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/2/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129984

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة للمالب�ش اجلاهزة وم�ستح�سرات التجميل والعطور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سواطئ ريدان الذهبية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/7/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131184

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأ�سا�سي  ب�سكل  الطعام  تقدم  التي  املقاهي   , اأ�سا�ســي  ب�سكـل  م�سروبــات  تقـدم  التي  املقاهـي 

املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأمواج الغربية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131351

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بحر االأمنيات للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 35 ر.ب : 616 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133356

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنفيذ الت�سميم الداخلي )التج�سي�ش والطالء والتزيني( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ونام امل�ستقبل للتجارة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2426 ر.ب : 111 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133364

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري املن�سوجات وامللبو�سات واالأحذية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع برج املدينة الرائدة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 551 ر.ب : 612 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133476

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم ومقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة التخ�س�ش املتحدة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133708

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأن�سطة ال�سفر وم�سغلي اجلوالت ال�سياحية , �سحن وتفريغ ال�سلع )بغ�ش النظر عن اأ�سلوب 

النقل امل�ستخدم ( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جبل احلريجة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحم , حمافظة �سمال الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134718

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عادل وعلي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 771 ر.ب : 320 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/1/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135125

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذروة املجد للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

 , الباطنة  �سمال  حمافظة   , لوى  والية   ,  325  : ر.ب   75  : �ش.ب   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135313

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : روائع حما�سة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 512 ر.ب : 229 والية الربميي , حمافظة الربميي , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135864

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع غاز التربيد للمكيفات والثالجات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تقنية التربيد املثايل �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 453 ر.ب : 114 املعبيلة ال�سناعية , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136306

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جممعات جتارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خريات الردة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 723 ر.ب : 611 والية نزوى , حمافظة الداخلية , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136754

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سد م�سقط للتجارة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املعبيلة , والية ال�سيب , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136959

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تبديل   , لل�سيارات  الغيار اجلديدة  بيع قطع   , البطاريات  بيع   , املركبات  اك�س�سوارات  بيع 

الزيوت للمركبات , تنظيف وتلميع ال�سيارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع ال�سمو الربونزية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137014

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل املالب�ش وكيها بالبخار .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حممد بن �سعيد الرواحي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137042

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 , الب�سائع  وت�سويق  ترويج   , والهدايا  للف�سيات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

فـي  بالتجزئة  البيع   , وال�سيل  الن�سائية  للعبايات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

للعطور  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع   , اجلاهزة  للمالب�ش  املتخ�س�سة  املتاجر 

وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عهود عبدالعزيز للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 56 ر.ب : 120 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137046

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املواد الغذائية والتموينات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الزمية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 67 ر.ب : 416 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137077

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عائ�سة را�سد نا�سر املرهوبية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 149 ر.ب : 412 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137100

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

والعطور  والبخور  احلقائب  بيــع   , الن�سائيــة  االك�س�سوارات  بيــع   , اجلاهــزة  املالبــ�ش  بيع 

وم�ستح�سرات التجميل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حياة ال�سبحية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 111 ر.ب : 132 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137114

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خمبز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الزعرت االأخ�سر �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137138

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�ش وغ�سيل ال�سجاد واملفرو�سات  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سايل نزوى اجلديدة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137272

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع اللحوم و�سويها وبيع االأ�سماك و�سويها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بوادع منح 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137345

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حجز قاعات عرب تطبيق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : امللك لقاعات االأفراح واملوؤمترات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 145 ر.ب : 318 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137421

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع االأدوات املنزلية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : األوان منح للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137426

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع االأثاث .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سواء �سرق امل�سيبي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137428

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اال�ست�سارات الهند�سية املعمارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة اأبو زكريا لالإن�ساءات والتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137495

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سناعة احللوى العمانية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سيباين للم�ساريع املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137642

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سناعة زيت النواعم العجيب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عمر املخيني للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137644

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتب اإداري �سحن وتفريغ .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الكل للحلول اللوج�ستية �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 105 ر.ب : 122 , �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137650

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : االمتثال املتميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية العوابي , حمافظة جنوب الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137750

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سحن والتفريغ .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جنان م�سقط للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 867 ر.ب : 114 والية مطرح , �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137781

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع العطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فينو�س للتجارة احلديثة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سعادة ، والية �ساللة ، حمافظة ظفار ، �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137784

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة عن طريق االإنرتنت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اخليال العلمي �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/19
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137831

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بقالة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأزهار التالل املميزة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 618 ر.ب : 319 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137837

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

قطع غيار �سيارات وزيوت ال�سيارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اخلوانيج الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 598 ر.ب : 121 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137874

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم امل�سروبات والطعام .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع ابن �سالح ال�سابعي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 105 ر.ب : 314 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137971

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : االإتقان املميز لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 909 ر.ب : 511 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137979

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جهاز ت�سخني وتربيد املاء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لوؤلوؤة عندام للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138042

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مليكا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية امل�سنعة , حمافظة جنوب الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138047

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع االأزور ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138137

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإ�سالح كهرباء املركبات واإ�سالح و�سمكرة ودهان املركبات  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�ساور الذهبية العاملية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138157

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : غزالن الغبي للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138230

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقاوالت البناء و الت�سييد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : منبع ال�سالم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحم , حمافظة �سمال الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138286

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فيافـي م�سقط ال�ساملة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138298

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع العبايات وال�سيل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ب�ساتني الر�ستاق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية الر�ستاق , حمافظة جنوب الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138740

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ولوازم  واأدوات  املالب�ش   , وال�سيل  الن�سائية  العبايات   , والنوفوتيه  اجلاهزة  املالب�ش  بيع 

التجميل  وم�ستح�سرات  العطور   , واالأحذية  ال�سفر  وتوابع  وال�سلع  احلقائب   , االأطفال 

و�سابون الزينة والبخور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رمز جرنان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 20 ر.ب : 614 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 124207

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حت�سيل الديون .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البو�سلة خلدمات دعم املخاطر �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2123 ر.ب : 112 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/12/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138201

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اخلوارزمية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138338

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع باجلملة للمالب�س اجلاهزة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ورد البنف�سج للم�ساريع ال�ساملة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137625

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري العقارات )بيوت الطلبة والطالبات( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساكن م�سقط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137758

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تو�سيل الطلبات بال�سيارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اآفاق اخلليج الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137934

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

العالقات العامة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع رمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 685 ر.ب : 212 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137937

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دار اليمامة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ص.ب : 117 ر.ب : 846 الوادي الكبري , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137941
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : باخلري للخدمات النفطية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 233, عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137958
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لأغرا�ص  قطن  اأعواد  الزرقاء  ال�سبغة  للغ�سيل  نيلة  الن�سيج  لتن�سيع  �سابون  �سابون 
املزخرفة  اخل�سبية  الأر�سيات  �سمع  والكي  للغ�سيل  ملمع  والكي  للغ�سيل  قا�سر  التجميل 
�سمع �سقل �سمع اخلياطني زيوت عطرية من الكباد ملونات لغايات الزينة مواد حافظة 
للجلد املدبوغ ملمعات اطقم جتميل م�ستح�سرات جتميل طبا�سري تنظيف مزيالت البقع 
اقالم جتميلية كرميات �سقل �سودا الغ�سيل للتنظيف محاليل جلي كولونيا حلاء الكالجة 
للغ�سيل م�ستح�سرات تنظيف عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور زيوت لغايات التنظيف زيوت 
للعطور والروائح زيوت لغرا�ص الزينة غ�سولت لو�سن , لأغرا�ص التجميل حليب منظف 
لغايات التواليت م�ستح�سرات ق�سر القم�سة لغ�سيل املالب�ص مواد تواليت �سوائل لتنظيف 
زجاج ال�سيارات م�ستح�سرات تنعيم تن�سية نعناع ل�سناعة العطور قطع من �سابون الزينة 
التالك للزينة ا�سباغ جتميلية زيت الرتبنتني لإزالة  ال�سودا م�سحوق  غ�سول قلوي من 
الدهون تربينات زيوت عطرية قما�ص ك�سط م�سادات للعرق مواد للتواليت �سابون م�ساد 
وكي  غ�سيل  منزلية  لغايات  الألوان  لتن�سيع  كيماويات  لل�سقل  طرابل�سي  حجر  للعرق 
�سوائل  البالط  على  لالنزلق  مانعة  �سموع  جلي  م�ستح�سرات  الر�سيات  �سمع  مزيالت 
مانعة لالنزلق على البالط هواء م�سغوط للتنظيف وازالة الغبار مطهرات غري طبية 
للعناية بالنظافة ال�سخ�سية �سمع الأر�سيات م�ستح�سرات تنظيف كيميائية لغايات منزلية .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : روؤية الأفق لالأعمال 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137976

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري العقارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ؤ�س�سة عبدالرحمن بن عبداللـه طاهر باعمر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137977

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النجارة واحلدادة )ور�سة( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأزل الدولية للتنمية واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 887 , ر.ب : 116 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137980

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأحذية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرافـي الوطنية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137984

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

من�سات مالئمة للكمبيوتر املحمول , برامج العاب حا�سوب , اأجهزة هاتف , اأ�سرطة الهاتف 

اخلليوي , برجميات لألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فاطمة العاملية �ص.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 1177 ر.ب : 131 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138003

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع باجلملة للكيماويات ال�سناعية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نزوى لل�سيافة واخلدمات �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 113 ر.ب : 550 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138023

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

, اأحزمة  , اأطر هياكل , قبعات  قبعات اأغطية للراأ�ص , �سيالت للمالب�ص , ياقات مالب�ص 

مالب�ص , �سالت , �سرتات , قم�سان , �سدر القمي�ص , قم�سان ق�سرية , الأكمام , مالب�ص 

 , , قبعات ر�سمية  , مالب�ص خارجية  الدراجات  , مالب�ص لراكبي  , مالب�ص جاهزة  قبعات 

قم�سان ن�سف كم تي- �سريت , قبعات للزينة اأغطية للراأ�ص , لوازم القبعات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زاوية امل�ستقبل الذهبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 130 ر.ب : 1358 وادي اخلليل , �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138024

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�ساهني للم�ساريع الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138025

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفهد الأ�سود املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 3822 ر.ب : 112 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138026

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية )مكاتب العقارات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأنبار للتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 121 ر.ب : 12, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 113562

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 , الكحولية  امل�سروبات غري  املعدينة والغازية وغريها من  املياة   ) ال�سعري  البريه )�سراب 

, �سراب وم�ستح�سرات اخرى لعمل  الفواكة  الفواكة وع�سائر  م�سروبات م�ستخل�سة من 

امل�سروبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة احتاد اخلليج لالأغذية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية الثالثة , �سارع رقم : 201 �ص.ب : 365 الريا�ص 11383 , اململكة 

العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/10/16

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �ص.م.م  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر , خلف جامع الأمني , �سكة رقم : 5509 , بناية رقم : 1062 , 

الطابق الثاين مكتب رقم : 21 , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 93824
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البث الإذاعي والبث التلفزيوين .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ميديا جيت�س ال�سعودية املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 1222 الريا�س 11431 اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/3/10

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 

الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 93825
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البث الإذاعي والبث التلفزيوين .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ميديا جيت�س ال�سعودية املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 1222 الريا�س 11431 اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/3/10

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 

الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 98138
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البرية �سراب ال�سعري املياه املعدنية والغازيه وغريها من امل�سروبات غري لكحولية م�سروبات 
م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه �سراب وم�ستح�سرات اخرى لعمل امل�سروبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة احتاد اخلليج لالغذية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

اململكة  الريا�س 11383   365 : ، �س.ب  الثالثة  ال�سناعية  املنطقة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 
العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/10/4
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 
الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 98139
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الكحولية  غري  امل�سروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية  واملياه  ال�سعري  �سراب  البرية 
لعمل  اخرى  وم�ستح�سرات  �سراب  الفواكه  وع�سائر  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات 

امل�سروبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة احتاد اخلليج لالغذية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : املنطقة ال�سناعية الثالثة ، �سارع رقم : 201 ، �س.ب : 365 الريا�س 
11383 اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/10/4
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 
الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 98140
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لبريه �سراب ال�سعري املياه املعدنية والغازيه وغريها من امل�سروبات غري الكحولية م�سروبات 
م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه �سراب وم�ستح�سرات اخرى لعمل امل�سروبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة احتاد اخلليج لالأغذية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

 365 : الثالثة �س.ب  ال�سناعية  املنطقة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 
الريا�س 11383 اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/10/4
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 
الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 102851
فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأخرى(  فئات  فـي  الواردة  )غري  املنتجات   ، ال�سور  واإطارات  واملرايا  الأثاث  اأنواع  جميع 
امل�سنوعة من اخل�سب اأو الفلني اأو اخليزران اأو ال�سف�ساف اأو ال�سندان اأو العظم اأو العاج اأ، 
عظم فك احلوت اأو ال�سدف اأو الكهرمان اأو املحار اأو امل�سروم واملواد البديلة اأو من املواد 
الكرا�سي   ، للطي  قابلة  كرا�س�سي   ، )مقاعد(  كرا�سي  ذراعني  ذات  كرا�سي   ، البال�ستيكية 

املريحة ، كرا�سي مل�سففـي ال�سعر الوارد بالفئة 20 .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ات�س اأو اإف فرنيت�سر �سي�ستم برايفـيت ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : بلوك رقم �سي - 1 �ستيل تاون ، اوبزيت ، نوفا 
برت�سيم ، �ساركت�س بافال هاي واي فـيليج ، موريا 
غوجارات   ،  382210 اباد  اأحمد   ، دي�سرتكت 

�ستيت ، الهند
تاريخ تقدمي الطلب : 2016/5/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 

الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 104608
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ع�سري تفاح غري كحويل ، كوكتيالت غري كحولية ، خال�سات لتح�سري امل�سروبات ، خال�سات 
فواكة غري كحولية ، م�سروبات ع�سري فواكة غري كحولية ، ع�سائر فواكة ، �سراب فواكة غري 
كحويل ، م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل ، ع�سري الفواكة ، ليمونا�سة ، مياة معدنية 
)م�سروبات( ، ع�سري عنب ، رحائق فواكة غري كحويل ، م�سروبات غري كحولية ، خال�سات 
فواكة غري كحولية ، م�سروبات ع�سري فواكة غري كحولية ، م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها 
الع�سل ، �سربات )م�سروبات( ، ع�سري الفاكهة مركز لعمل امل�سروبات ، ع�سري فاكهة مركز 

لعمل الليمونادا ، ع�سري طماطم )م�سروبات( ، ع�سري خ�سروات )م�سروبات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سانع الع�سريات التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــوان : اململكة العربية ال�سعودية ، الدمام ، حي املزارع 
�سارع 28

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/9/7
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 
الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105927
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�ساي ، املنقوعات ، ال�ساي للمنقوعات ، القهوة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : برودكتورز دى يربا ماتي دى �سانتو بيبو اأ�س.�سي ال)الأرجنتني ، 
�سناعة وجتارة( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأرجنتينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : اأفـينيدا �سان مارتن-�سانتو بيبو ، ديبارمتنت اوف �سان اإيقني�سيو ، 

بروفـيني�س اوف مي�سيوني�س ، الأرجنتني
تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/16

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 

الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132651
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

األواح   ، الذكية  للهواتف  احلافظات   ، هاتف  اأجهزة   ، راأ�س  �سماعات   ، احلا�سوب  اأجهزة 
املفاتيح الكهربائية ، الهواتف الذكية ، الهواتف التقالة ، هواتف لالإت�سال املرئي ، �سواحن 

البطاريات ، بطاريات كهربائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإينوين تكنولوجي)�سينزهني( ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 11 دي بيلدينغ 501 ، داكان فـيليدجاند�سرتيتو غروب ، ك�سيلي �ساب - 
دي�سرتيكت ، نان�سان دي�سرتيكت ، �سينزهني ، غواندونغ ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/11/3
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 
الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133505
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حفا�سات لالإ�ستعمال مرة واحدة و بناطيل ق�سرية كحافا�سات لالأطفال الر�سع .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : غروبو بي.اآي. مابي ، ا�س.ايه. دي اي �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : مك�سيكو

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : ايه فـي. �سان بابلو ك�سو�سيميهوا�سان 7213 ، 
كولونيا ل لوما ، 72230 بيوبال ، مك�سيكو

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/5
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 
الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134630
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زيوت و�سحوم �سناعية ، مزلقات ، مركبات امت�سا�س وترطيب وتثبيت الغبار ، وقود )مبا 
فـي ذلك وقود املحركات( ، مواد اإ�ساءة ، �سموع وفتائل لالإ�ساءة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عبداملهدي خو�س اأب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 4230 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/1/22

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م 
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 

الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136726
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برامج  ، حتديث  برامج احلا�سوب  ، ت�سميم  الكمبيوتر  برامج  تاأجري   ، الكمبيوتر  تاأجري 
 ، ، �سيانة برامج الكمبيوتر  اأجهزة الكمبيوتر  ، ا�ست�سارات فـي ت�سميم وتطوير  الكمبيوتر 
اإلى  املادية  الو�سائط  امل�ستندات من  اأو  البيانات  ، حتويل  الكمبيوتر  برامج  اإعادة �سياغة 
الو�سائط الإلكرتونية ، ا�ست�سارات تكنولوجيا املعلومات ، ا�ست�سارات تكنولوجيا احلا�سوب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فوجيان تي كيو اأونالين انرت اكتيف اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : داهي فـيليدج ، هونان تاون ، �سانغل دي�سرتيكت 
فوزهو ، فوجيان بروفـين�س ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/4
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م  

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 
الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136727
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأو  )التعليم  امل�سابقات  تنظيم   ، العملي  التدريب   ، التدري�س   ، التدريب   ، باملرا�سلة  دورات 
الكتب  ن�سر   ، للتنزيل  قابلة  الإنرتنت غري  اإلكرتونية عرب  من�سورات  توفـري   ، الرتفـيه( 
واملجالت الإلكرتونية على الإنرتنت ، خدمات الألعاب املقدمة عرب الإنرتنت من �سبكة 

كمبيوتر ، خدمات وكالة التذاكر )ترفـيه( ، خدمات ترفـيهية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فوجيان تي كيو اأونالين انرت اكتيف اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : داهي فـيليدج ، هونان تاون ، �سانغل دي�سرتيكت 
، فوزهو ، فوجيان بروفـين�س ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/4
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م  

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 
الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136728
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، الطرفـية  الكمبيوتر  اأجهزة   ، )للتحميل(  الكمبيوتر  برامج   ، الكمبيوتر  ذاكرة  اأجهزة 
اأجهزة   ، للتنزيل  قابلة   ، الكمبيوتر  األعاب  برامج   ، للتحميل  قابلة  اإلكرتونية  من�سورات 
 ، التفاعلية  الإلكرتونية  ال�سبورات   ، للتحميل   ، احلا�سوب  برامج  تطبيقات   ، الكمبيوتر 

برجميات وتطبيقات لالأجهزة املحمولة ، قابلة للتنزيل ، نظارات ذكية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فوجيان تي كيو اأونالين انرت اكتيف اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : داهي فـيليدج ، هونان تاون ، �سانغل دي�سرتيكت 
، فوزهو ، فوجيان بروفـين�س ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/4
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م  

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 
الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136729
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بندق حم�سر ، جيلي الفاكهة ، مربيات ، زبد فول �سوداين ، م�سروبات حليبية )يغلب عليها 
، ثمار  ، رقائق بطاط�س مقلية  ال�سكر  ببلورات  ، فواكه مك�سوة  األبان  ، منتجات  احلليب( 

الك�ستناء حمم�سة بال�سكر ، �سلطة الفاكهة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دونغوان ه�سو �سي فود كو ، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية

دونغ�سينغ   ، بارك  اإند�سرتيال  زهووو   : العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 
دي�سرتيكت ، دونغوان �سيتي ، غوانغدونغ 

بروفـين�س ، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/4

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م  
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 

الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136730
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، كعك  ، خبز  ، معجنات  ، كعك  ب�سكويت   ، الفاكهة )حلويات(  ، جيلي  ، �سوكولتة  حلوى 
القمر ، بودجن ، حلوى ال�سا�سيما ، اأغذية اأ�سا�سها ال�سوفان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دونغوان ه�سو �سي فود كو ، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية

دونغ�سينغ   ، بارك  اإند�سرتيال  زهووو   : العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 
دي�سرتيكت ، دونغوان �سيتي ، غوانغدونغ 

بروفـين�س ، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/4

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م  
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 

الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136731
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جلود احليوانات ، جلد ا�سطناعي ، �سناديق �سفر للثياب ، حمافظ جيب ، حمافظ للوثائق ، 
زخارف جلدية لالأثاث ، �سرائط جلدية ، احلقائب ، مظالت ، ع�سى للم�سي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فا�ست فا�سن )غوانغزهو( كو. ، ليمتد.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية

 ، �سيتي  هو  غوانغز   ، دي�سرتيكت  بايون   ، رود  يونك�سياو   91 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : منرب 
غوانغدونغ بروفـين�س ، 510403 ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/4
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م  

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 
الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136732
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�س ، مالب�س داخلية ، مباذل )اأرواب( ، ثياب ال�سباحة ، مالب�س مقاومة للماء ، الزي 
 ، )كوفـيات(  اأو�سحة   ، )مالب�س(  قفازات   ، جوارب   ، لالرتداء  راأ�س  األب�سة   ، اأحذية   ، امل�سرحي 
الراأ�س  اأغطية   ، )مالب�س(  اجللدية  الأحزمة   ، اجلوارب  اأربطة  اأو  البنطلون  حمالت 

لال�ستحمام ، ثوب الزفاف ، اأقنعة للنوم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فا�ست فا�سن )غوانغزهو( كو. ، ليمتد.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية

 ، �سيتي  هو  غوانغز   ، دي�سرتيكت  بايون   ، رود  يونك�سياو   91 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : منرب 
غوانغدونغ بروفـين�س ، 510403 ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/4
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م  

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 
الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136733
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، الغري  ل�سالح  املبيعات  ترويج   ، الت�سويق  اأبحاث   ، ال�سلع  عر�س   ، والإعالن  الدعاية 
ال�ست�سارات حول اإدارة �سوؤون املوظفـني ، خدمات نقل م�ساريع الأعمال ، اأمثلة حمركات 
البحث لغر�س الرتويج ، خدمات التدقيق لالأعمال التجارية ، خدمات البحث عن الرعاية ، 

خدمات البيع بالتجزئة اأو البيع باجلملة للم�ستح�سرات ال�سيدلنية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فا�ست فا�سن )غوانغزهو( كو. ، ليمتد.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية

 ، �سيتي  هو  غوانغز   ، دي�سرتيكت  بايون   ، رود  يونك�سياو   91 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : منرب 
غوانغدونغ بروفـين�س ، 510403 ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/4
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م  

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 
الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136734
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة ملحقة باحلا�سوب ، اأجهزة كمبيوتر حممولة ، �سا�سات اللم�س تفاعلية ، حوا�سيب 
قابلة لالإرتداء على �سكل �ساعات ذكية ، �سماعات الأذن الال�سلكية ، اأجهزة كمبيوتر اجليب 
لتدوين املالحظات ، هواتف لالت�سال املرئي ، هواتف ذكية ، هواتف الذكية امللبو�سة حول 
 ، التدري�س  روبوتات   ، لل�سحن  قابلة  بطاريات   ، بطاريات   ، البطاريات  �سواحن   ، املع�سم 

حمفظات للهواتف الذكية ، كبالت يو اإ�س بي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سينزهني تيلكون تكنولوجي كو. ، ليمتد.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 41 اإيهبيلدينغ 301�سي روم ذا 5تي اإت�س دي�سرتيكت اأوف هوايدي 
�سويغانغاإند�سرتي بارك ، فويونغ تاون ، باوان دي�سركيت ، �سينزهني 

�سيتي ، غوانغدونغ بروفـين�س ، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/4

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م  
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 

الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136737
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

معجون الأ�سنان وفر�سات الأ�سنان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأن�سار هارفورد �س.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

 ، العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 21208 املنطقة احلرة فـي عجمان ، البوابة 2 ، عجمان 
الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/4
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م  

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 
الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136740
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جمففات �سعر )جمففات( ، قدور بخارية ا�سطناعية ، اأجهزة كي القم�سة بالبخار ، ملبات 
جتعيد ال�سعر ، اأجهزة تبخري لي�ست لغايات طبية ، م�سابيح ال�سعة فوق البنف�سجية لي�ست 
لغايات طبية ، اأجهزة حتمي�س ، مراجل ت�سخني ، مكنات كهربائية ل�سنع القهوة ، جمففات 

كهربائية للغ�سيل ، اأواين طهو كهربائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ريبون انرتنا�سيونال كمباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : يونيت 811 - بي 813 ، 8/اف ، بلوك بي ، هينج�سنج بيلدينج ، منرب. 
205 ، هوان�سي ت�سونغ روود ، قوانغت�سو �سيتي ، قوانغدونغ بروفـين�س ، 

ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/4

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م  
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 

الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136874
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التاأمني ، ال�سوؤون املالية ، ال�سوؤون النقدية ، ال�سوؤون العقارية ، مقا�سة وت�سوية 
املعامالت املالية عرب �سبكة كمبيوتر عاملية ، اخلدمات امل�سرفـية عرب الإنرتنت واخلدمات 
التاأمني  ، وتوفـري  املالية ، خدمات بطاقات الئتمان واإعداد وحتويل الفواتري والدفعات 
الإلكرتونية  بالو�سائل  الأموال  حتويل   ، الأموال  حتويل  خدمات   ، املالية  للمعامالت 
لالآخرين ، حتويل الدفعات لالآخرين عرب الإنرتنت ، اخلدمات املالية فـي طبيعة خدمات 
الفوترة والدفع ، ترتيب واإدارة عقود الإيجار ، تاأجري العقارات ، تقييم العقارات ، التقييم 
، خدمات  العقارية  الو�ساطة  ، خدمات  العقاري  ال�ستثمار   ، العقاري  التمويل   ، العقاري 
الوكالت العقارية ، خدمات وكالة الإ�سكان ، خدمات الإيجار ، اإدارة العقارات واخلدمات 
ال�ست�سارية ، جمع الإيجار ، ا�ستئجار املكاتب )العقارات( ، ا�ستئجار ال�سقق وال�سكن ، توفـري 
املعلومات املالية عرب الإنرتنت ، اإيداع اآمن واإ�سدار خدمات ق�سائم ال�سفر ، ال�ستثمارات 
الراأ�سمالية ، التقييم املايل )التاأمني ، البنوك ، العقارات( ، اخلدمات املالية واإدارة الأ�سول  
ال�سلكية  الت�سالت  و�سائل  تقدمها  التي  املالية  اخلدمات   ، املالية  واخلدمات  التاأمني 
 ، الإنرتنت  عرب  امل�سرفـية  اخلدمات   ، ال�ست�سارية  واخلدمات  املالية  ال�ست�سارات   ، والال�سلكية 
الإنرتنت   اأو  الكمبيوتر  بيانات  قواعد  من  الإنرتنت  عرب  املقدمة  امل�سرفـية  اخلدمـات 
الأ�سهم  تداول   ، املالية  الأوراق  اأ�سعار  خدمات   ، املالية  الأوراق  فـي  الو�ساطة  خدمات 
والتحقق  ال�سحن  بطاقة  خدمات   ، اخل�سم  بطاقة  خدمات   ، املايل  التحليل   ، وال�سندات 
 ، ال�ستثمارية  واخلدمات  التوفـري  وح�سابات  امل�سرفـية  اخلدمات   ، ال�سمان  خدمات  من 
 ، العاملية  الكمبيوتر  �سبكة معلومات  الئتمان عرب  التحقق من   ، املالية  املقا�سة  خدمات 
الفواتري  دفع  الإلكرتوين وخدمات  الدفع   ، الإلكرتونية  الئتمان  اإدارة خماطر  خدمات 
امل�سرفـية  اخلدمات   ، املالية  احل�سابات  فـي  والئتمان  اخل�سم  خدمات   ، الإلكرتونية 
الإلكرتونية ، اإ�سدار بطاقات القيمة املخزنة وبطاقات ال�سحن وبطاقات اخل�سم ، خدمات 
بطاقات الئتمان الهاتفـية ، خدمات املعلومات املتعلقة بالتمويل والتاأمني ، املقدمة عرب 
الإنرتنت من قاعدة بيانات الكمبيوتر اأو الإنرتنت ، وكالة جلمع ر�سوم الغاز والكهرباء ، 
تقييم التحف ، تقييم اأعمال الفن ، تقييم املجوهرات ، تقييم ال�سيارات امل�ستعملة ، توفـري 
املجموعات  تنظيم   ، اخلريية  الأموال  جمع   ، املالية(  )اخلدمات  ال�سريبية  املعلومات 
، تاأجري النقود الورقية واآلت عد النقود املعدنية   ، ت�سيري املجموعات اخلريية  اخلريية 
، ترتيب  الإنرتنت  الدفع عرب  ، خدمات  الآيل  ال�سراف  اآلت  اأو  النقد  ا�ستئجار موزعات 
 ، اإلكرتونياً  الأموال  حتويل  خدمات  توفـري   ، الق�سائم  اإ�سدار   ، البناء  مل�ساريع  التمويل 
 ، الدفع  واأرقام م�سبقة  ، توفـري بطاقات  البنكي  ال�سرف  ، خدمات  خدمات �سرف نقدي 
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خدمات حتويل الأموال ، جل اخلدمات املذكورة اأعاله التي توفرها الو�سائل الإلكرتونية  
الإلكرتوين  بالتحويل  املتعلقة  ال�ست�سارية  واخلدمات  واملعلومات  ال�ست�سارية  اخلدمات 
لالأموال ، خدمات حتويل العمالت الأجنبية ، �سرف العمالت الأجنبية ، تداول العمالت  
تداول العمالت و�سم�سرة العملة و املعامالت املالية عرب البلوك�سني ، توفـري خدمات جمع 
 ، الكربون  تعوي�سات  فـي  الو�ساطة   ، الكربون  مبوازنة  يتعلق  فـيما  اخلريية  التربعات 
املالية لربامج تعوي�س الكربون ، متويل م�ساريع خف�س النبعاثات وال�ستثمار  الرعاية 
، ال�ستثمار فـي �سناديق خف�س  الكربون  ، ال�ستثمار فـي برامج وم�ساريع تعوي�س  فـيها 
النبعاثات ، تقدمي القرو�س ، تقدمي قرو�س موؤقتة ، اخلدمات ال�ست�سارية واملعلومات 

واخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأدفان�سد نيو تيكنولوجيز كو ، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر كاميان

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : كاميان كوربوريت �سنرت ، 27 هو�سبيتال رود ، جورج تاون ، غراند 
كاميان كيه واي1-9008 ، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/11
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م  

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 
الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136875
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة واأدوات علمية ، وبحرية ، واأجهزة م�سح ، فوتوغرافـية ، �سينمائية ، ب�سرية ، و اأجهزة 
قيا�س الوزن ، و اأجهزة قيا�س الإ�سارة ، و اأجهزة فح�س )مراقبة( ، اأجهزة واأدوات لالإنقاذ 
والتعليم ، اأجهزة واأدوات لتو�سيل الكهرباء اأو تبديلها اأو حتويلها اأو جتميعها اأو تنظيمها 
اأو التحكم فـيها ، جهاز لت�سجيل اأو نقل اأو اإعادة اإنتاج ال�سوت اأو ال�سور ، ناقالت البيانات 
املغناطي�سية ، واأقرا�س الت�سجيل ، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقود املعدنية ، �سجالت 
النقد ، الآلت احلا�سبة ، معدات معاجلة البيانات واأجهزة الكمبيوتر ، برامج الكمبيوتر ، 
برامج احلا�سوب ، برامج الكمبيوتر فـي �سكل تطبيق لالأجهزة املحمولة واأجهزة الكمبيوتر ، 
تطبيقات الربجميات لال�ستخدام مع الأجهزة املحمولة ، برنامج ملعاجلة الدفع الإلكرتوين 
من واإلى الآخرين ، برامج الكمبيوتر وبرامج التطبيقات امل�ستخدمة فـيما يتعلق باخلدمات 
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املالية واملعامالت املالية والتجارة الإلكرتونية واملدفوعات الإلكرتونية و�سرف العمالت 
الأجنبية وخدمات التداول والو�ساطة واخلدمات ال�ست�سارية ال�ستثمارية ، برامج التوثيق  
برامج الكمبيوتر وتطبيقات برامج الكمبيوتر )قابلة للتنزيل( ، برنامج املرا�سلة الفورية  
وال�سور  والفـيديو  وال�سوت  البيانات  لتبادل  الت�سالت  برامج   ، امللفات  م�ساركة  برنامج 
برامج   ، الت�سالت  و�سبكات  والال�سلكية  املتنقلة  وال�سبكات  الكمبيوتر  عرب  والر�سومات 
الكمبيوتر ملعاجلة ال�سور والر�سومات وال�سوت والفـيديو والن�س ، برامج كمبيوتر قابلة 
وال�سور  وال�سوت  وامل�ستندات  والبيانات  للمعلومات  الإلكرتوين  النقل  لت�سهيل  للتنزيل 
عرب الإنرتنت ، برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل والتي تتيح للم�ستخدمني امل�ساركة فـي 
الجتماعات واحل�س�س امل�سندة اإلى الويب ، مع اإمكانية الو�سول اإلى البيانات وامل�ستندات 
للتنزيل  قابلة  كمبيوتر  برامج   ، الويب  مت�سفح  خالل  من  الربامج  وتطبيقات  وال�سور 
للو�سول اإلى اأجهزة الكمبيوتر و�سبكات الكمبيوتر البعيدة وعر�سها والتحكم فـيها ، برامج 
احلو�سبة ال�سحابية القابلة للتنزيل ، برامج احلو�سبة القابلة للتنزيل ، برامج الكمبيوتر 
، تطبيق  ال�سراء  بقرارات  يتعلق  فـيما  ال�سخ�سي  وال�سلوك  العمالء  �سلوك  وتقييم  لتتبع 
برامج الكمبيوتر لال�ستخدام فـيما يتعلق بحفظ البيئة وتغري املناخ وتعوي�س الكربون ، 
املن�سورات الإلكرتونية عرب الإنرتنت )ميكن تنزيلها من الإنرتنت اأو من �سبكة الكمبيوتر 
اأو قاعدة بيانات الكمبيوتر( ، املن�سورات الإلكرتونية القابلة للتحميل: املجالت واملقالت 
والكتيبات واملن�سورات واأوراق البيانات واملواد الإعالمية واملواد التعليمية فـي جمال الأعمال 
ال�سلكية  والت�سالت  ال�سحابية  واحلو�سبة  املعلومات  وتكنولوجيا  الإلكرتونية  والتجارة 
والال�سلكية والإنرتنت والتدريب على الأعمال والتجارة الإلكرتونية ، الأعمال التجارية 
 ، املحمولة  الكمبيوتر  اأجهزة   ، الكمبيوتر  ملحقات   ، املالية  والإدارة  والت�سويق  واملبيعات 
اأجهزة الكمبيوتر املحمول ، اأجهزة املذكرة املحمولة ، اأجهزة الكمبيوتر املحمولة ، امل�ساعدات 
الرقمية ال�سخ�سية ، م�سغالت الو�سائط ال�سخ�سية ، الهواتف املحمولة ، الهواتف الذكية  
 ، الكمبيوتر  عمل  حمطات   ، البطاريات  �سحن  واأجهزة  البطاريات   ، الرقمية  الكامريات 
ملحقات الكمبيوتر ، اأجهزة �سبكات الكمبيوتر والت�سالت ال�سلكية والال�سلكية ، حمولت 
�سبكة الكمبيوتر ، واملفاتيح ، واأجهزة التوجيه ، اأجهزة املودم ال�سلكية والال�سلكية وبطاقات 
اإطفاء  ، جهاز  ، ملحقات الكمبيوتر املحمول ، وحمافظ الكمبيوتر  الت�سالت والأجهزة 
اأقرا�س   ، ال�سيارات  فـي  املالحة  نظام   ، الثابتة  والربامج  الكمبيوتر  اأجهزة   ، احلرائق 
ال�سلكية  الت�سالت  جهاز   ، الإنرتنت(  من  للتنزيل  )قابلة  الرقمية  املو�سيقى   ، مدجمة 
والال�سلكية ، اأك�س�سوار فاأرة احلا�سوب ، اأجهزة الهاتف املحمول ، ملحقات الهاتف املحمول  
الألعاب القابلة للتنزيل وال�سور وال�سور املتحركة والأفالم واملو�سيقى ، اأنظمة الإنذار ، 
كامريات مراقبة وحدات البث الإذاعي والتلفزيوين املتنقلة ، معدات البث التلفزيوين ، 
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الكامريات ، كامريات الفـيديو ، �سماعات الراأ�س ، �سماعات الأذن ، مكربات ال�سوت ، اأجهزة 
ومعدات النظام العاملي لتحديد املواقع )جي بي اإ�س( ، برامج الكمبيوتر وبرامج الألعاب 
�سا�سات   ، الإنرتنت(  من  للتنزيل  القابلة  الربامج  ذلك  فـي  )مبا  والفـيديو  الإلكرتونية 
الكري�ستال ال�سائل لالت�سالت واملعدات الإلكرتونية ، جهاز اإ�ستقبال رقمي ، جهاز التحكم  
و  ، بطاقات  اإلكرتونية  ، لفتات  ال�سم�سية  النظارات والنظارات   ، البيانات  برامج تخزين 
هواتف الئتمان امل�سرفـي امل�سفر اأو املغناطي�سي ، واخل�سم ، والنقدية ، اآلت ال�سراف الآيل  
موزعات النقدية ، قارئات الكتب الإلكرتونية ، خراطي�س احلرب ، �ساغرة للطابعات واآلت 
الن�سخ ، �سا�سات فـيديو لالأطفال ، اغطية العد�سات ، اأجهزة الكمبيوتر اللوحي ، بطاقات 
مفاتيح م�سفرة ، نظارات ثالثية الأبعاد ، بطاقات الذاكرة لآلت األعاب الفـيديو ، اأجهزة 
الكمبيوتر القابلة لالرتداء ، الهواتف الذكية ، �سا�سات العر�س ، اأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة 
تتبع الن�شاط ، معدات ال�شوت ، اأجهزة االت�شاالت ، اأجهزة الكمبيوتر الطرفـية ، م�شغالت 
القابلة  الكمبيوتر  اأجهزة   ، الرقمية  الإلكرتونية  الت�سالت  واأجهزة  املحمولة  الو�سائط 
لالرتداء ، الهواتف الذكية ، ال�سا�سات الإلكرتونية ، �سا�سات العر�س ، اأجهزة الكمبيوتر ، 
اأجهزة تتبع الن�شاط ، اأجهزة ال�شوت ، اأجهزة االت�شاالت ، ملحقات الكمبيوتر ، م�شغالت 
الدفع  معامالت  لت�سهيل   ، الرقمية  الإلكرتونية  الت�سالت  واأجهزة  املحمولة  الو�سائط 
وامل�سرفـي  املايل  احل�ساب  معلومات  بالو�سول  للعمالء  وال�سماح  الإلكرتونية  بالو�سائل 
الذكية  والهواتف  ارتداوؤها  ميكن  الكمبيوتر  اأجهزة   ، امل�سرفـية  الأعمال  مع  وللتعامل 
و�شا�شات العر�ض ، اأجهزة الكمبيوتر لتتبع الن�شاط ، املعدات ال�شمعية ، اأجهزة االت�شاالت  
اأجهزة الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية ، اأجهزة الكمبيوتر الطرفـية ، م�سغالت الو�سائط 
وبطاقات   ، امل�سبق  الدفع  بطاقات   ، الرقمية  الإلكرتونية  الت�سالت  واأجهزة  املحمولة 
م�سرفـية ، وبطاقات الئتمان ، وبطاقات اخل�سم امل�سرفـي ، وبطاقات نقدية ، وبطاقات 

الهوية م�سفرة اأو مغناطي�سية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأدفان�سد نيو تيكنولوجيز كو ، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر كاميان

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : كاميان كوربوريت �سنرت ، 27 هو�سبيتال رود ، جورج تاون ، غراند 
كاميان كيه واي1-9008 ، جزر كاميان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136876
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التحليل  وخدمات   ، بها  املتعلقة  والت�سميم  والبحث  والتكنولوجية  العلمية  اخلدمات 
ال�سناعي والبحث ، ت�سميم وتطوير اأجهزة الكمبيوتر والربجميات ، الربجميات كخدمة 
وتوثيق  ت�سفـري  وفك  ت�سفـري   ، اإ�س(  اإيه  اإيه  )بي  البلوك�سني  خدمة   ، اإ�س(  اإيه  اإيه  )اإ�س 
املعلومات والر�سائل والبيانات ، توفـري خدمات م�سادقة امل�ستخدم بالب�سمة البيومرتية 
اأخرى  واأنواع  ال�سوت  على  والتعرف  الأ�سابع  ب�سمات  وم�سادقة  الوجه  على  والتعرف 
التجارة  املالية ومعامالت  لتوفـري اخلدمات  والربامج  الأجهزة  تكنولوجيا م�سادقة  من 
اأمن  خدمات   ، املنخرطني  وم�ساركة  املرخ�سة  املنتجات  وتتبع  والتربعات  الإلكرتونية 
البيانات ، اأمن تكنولوجيا املعلومات واحلماية والرتميم ، حتليل تهديدات اأمان الكمبيوتر 
الكمبيوتر  اإلى  والو�سول  الكمبيوتر  ل�سبكات  الأمن  خدمات  توفـري   ، البيانات  حلماية 
واملعامالت املحو�سبة ، �سهادة )مراقبة جودة( البيانات عرب البلوك�سني ، م�سادقة البيانات 
اأعاله ل�ستخدامها فـيما يتعلق  البلوك�سني ، مبا فـي ذلك جميع اخلدمات املذكورة  عرب 
وامل�ستندات  والبيانات  املعلومات  بنقل  يتعلق  فـيما  الكمبيوتر  خدمات   ، الدفع  باأنظمة 
وال�سور عرب الإنرتنت ، توفـري خدمة التطبيقات ، من ا�ست�سافة تطبيقات برامج الكمبيوتر 
لالآخرين ، توفـري خدمة التطبيقات )اإيه اإ�س بي( ( التي توفر برامج فـي جمالت املوؤمترات 
عرب الإنرتنت واملوؤمترات ال�سوتية والر�سائل الإلكرتونية والتعاون فـي امل�ستندات وعقد 
املوؤمترات عرب الفـيديو ومعاجلة ال�سوت واملكاملات ، توفـري برامج غري قابلة للتنزيل عرب 
الإنرتنت لت�سهيل الت�سغيل البيني لتطبيقات برامج متعددة ، خدمات الدعم الفني املتعلقة 
 ، والهاتف  الإلكرتوين  والربيد  الإنرتنت  عرب  املقدمة  والتطبيقات  الكمبيوتر  بربامج 
خدمات الكمبيوتر ، و اإن�ساء جمتمع عرب الإنرتنت للم�ستخدمني امل�سجلني للم�ساركة فـي 
املناق�سات ، واحل�سول على تعليقات من اأقرانهم ، وت�سكيل جمتمعات افرتا�سية ، وامل�ساركة 
الكمبيوتر  تكنولوجيا  ب�ساأن  امل�سورة  تقدمي   ، الوثائق  وتبادل   ، الجتماعية  ال�سبكات  فـي 
باإن�ساء  املتعلقة  الكمبيوتر  خدمة   ، للدعم  �ساخن  خط  طريق  عن  الإنرتنت  مل�ستخدمي 
فهار�س املعلومات واملواقع واملوارد على �سبكات الكمبيوتر ، توفـري حمركات البحث ، ت�سميم 
اأجهزة الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر املحمولة و املذكرات الإلكرتونية واأجهزة الكمبيوتر 
اللوحية ، ت�سميم امل�ساعدين الرقميني وم�سغلي الو�سائط ال�سخ�سية ، ت�سميم الهواتف 
برجمة   ، الكمبيوتر  خدمات   ، الرقمية  الكامريات  ت�سميم   ، الذكية  والهواتف  املحمولة 
الكمبيوتر  ، برجمة  الكمبيوتر  ، خدمات حتليل  للكمبيوتر  تكميلية  ، خدمات  احلا�سوب 
برامج  ت�سميم   ، الكمبيوتر  نظام  برامج  خدمات   ، الفـريو�س  �سد  باحلماية  يتعلق  فـيما 
الكمبيوت ، ت�سميم نظام الكمبيوتر ، ت�سميم وتطوير �سفحات الويب ، ا�ست�سافة �سفحات 
الويب لالآخرين ، ا�ست�سافة برامج تطبيق الكمبيوتر للبحث عن املعلومات وا�سرتجاعها 
من قواعد البيانات و�سبكات الكمبيوتر ، توفـري املعلومات التقنية بناًء على طلب حمدد من 

-201-



اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

اأو �سبكة الكمبيوتر العاملية ، اخلدمات ال�ست�سارية فـيما  امل�ستخدمني عن طريق الهاتف 
املتعلقة بالبحث املخ�س�س لقواعد بيانات  يتعلق بربامج الكمبيوتر ، خدمات الكمبيوتر 
الكمبيوتر واملواقع الإلكرتونية ، ت�سفـري وفك ت�سفـري الإ�سارات الإلكرتونية والكهربائية ، 
حتويل البيانات والوثائق املادية اإلى ن�سق الو�سائط الإلكرتونية ، خدمات اختبار وتقييم 
املنتجات ، اخلدمات املعمارية والت�سميم ، الت�سميمات الداخلية للمباين واملكاتب وال�سقق ، 
خدمات معلومات الكمبيوتر ، خدمات معلومات ال�سبكة ، اأي توفـري املعلومات التقنية املتعلقة 
باأجهزة الكمبيوتر وال�سبكات فـي جمال الأعمال والتجارة الإلكرتونية ، توفـري برامج اإدارة 
خماطر اأمن الكمبيوتر ، معلومات اأمن الكمبيوتر وخدمات الت�سخي�س والختبار ، خدمات 
�سمان اجلودة ، خدمات الكمبيوتر املتعلقة باإ�سدار ال�سهادات للمعامالت التجارية واإعداد 
التقارير اخلا�سة بها ، التحكم فـي الو�سول اإلى اأجهزة الكمبيوتر وال�سبكات الإلكرتونية 
وقواعد البيانات ، خدمات اأمن و نقل البيانات واملعامالت عرب خدمات �سبكات الكمبيوتر ، 
 ، املتعلقة بتاأمني الت�سالت  التكنولوجية  ، ال�ست�سارات  البيانات  اأمن  ا�ست�سارات فـي جمال 
خدمات اأمن �سبكة الت�سالت املحو�سبة ، توفـري املعلومات فـي جمالت الإنرتنت و�سبكة 
الإنرتنت العاملية واأمن �سبكات الت�سالت املحو�سبة والنقل الآمن للبيانات واملعلومات ، 
اأمن �سبكات  خدمات ا�ست�سارية فـي جمالت الإنرتنت و�سبكة الإنرتنت العاملية وخدمات 
الت�سالت املحو�سبة وخدمات اأمن املعلومات ، خدمات امل�سادقة لأمن الكمبيوتر ، التوثيق 
عرب الإنرتنت للتوقيعات الإلكرتونية ، الن�سخ الحتياطي للبيانات خارج املوقع ، تخزين 
البيانات الإلكرتونية ، توفـري املعلومات حول تكنولوجيا الكمبيوتر والربجمة عرب موقع 
ال�ست�سافة  خدمات   ، �سحابية  حو�سبة   ، اخلرائط  ر�سم  خدمات   ، الإنرتنت  �سبكة  على 
ال�سحابية ، توفـري ال�ستخدام املوؤقت للربامج احلو�سبة ال�سحابية غري القابلة للتحميل 
الكمبيوتر  اأنظمة  توفـري   ، للبيانات  الإلكرتوين  التخزين   ، ال�سحابية  احلو�سبة  وبرامج 
الفرتا�سية وبيئات الكمبيوتر الفرتا�سية من خالل احلو�سبة ال�سحابية ، تاأجري برامج 
الرتفـيه ، البحوث التقنية فـي جمال تعوي�س الكربون ، توفـري املعلومات ، ال�ست�سارات فـيما 
يتعلق بتعوي�س الكربون وحماية البيئة ، توفـري املعلومات التكنولوجية حول البتكارات 
اخل�سراء للبيئة ، خدمات الختبار والتقييم والر�سد البيئي ، البحث فـي جمالت حماية 
البيئة واملحافظة عليها ، البحث وتوفـري املعلومات العلمية فـي جمال تغري املناخ ، خدمات 
ال�ست�سارات العلمية وال�سناعية املتعلقة بالوقود وانبعاثات الوقود وثاين اأك�سيد الكربون 
والق�سايا البيئية ، اخلدمات العلمية والتكنولوجية املتعلقة بتو�سية م�سارات العمل للحد 
العلمية  ، اخلدمات  التكلفة  الكربون بطريقة فعالة من حيث  اأك�سيد  انبعاثات ثاين  من 
والتكنولوجية املتعلقة باإدارة برامج تعوي�س الكربون ، خدمات البحث والإدارة واحلماية 
باخلدمات  املتعلقة  ال�ست�سارية  واخلدمات  واملعلومات  ال�ست�سارية  اخلدمات   ، البيئية 

املذكورة اأعاله .
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العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 

الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136880
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، بالهواء  تنفخ  اإطارات   ، الزراعية  املركبات  اإطارات   ، املركبات  اإطارات   ، ال�سيارات  اإطارات 
اإطارات م�سمتة للمرفاع ال�سوكي/ ال�ساحنات الرافعة ، اإطارات مركبات البناء و التعدين و 
اإطارامتركبات الغابات ، اإطارات داخلية لالإطارات املنفوخة بالهواء ، اللوحات امل�ستخدمة 

على حافة الإطارات/اأنابيب �سناعية لتجميع الإطارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بالكري�سنا اإند�سرتيز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندية

 ، ميلزكمباوند  كامال   ، وورلد  ترايد  �سي/15   ، هاو�س  كيه  بي   : العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 

�سيناباتي بابات مارغ ، لوور باريل ، مومباي - 400 013ماهارا�سرتا 
، الهند

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/11

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م  

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 

الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137310
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات اخلا�سة بتبي�س القم�سة وغريها من املواد التي ت�ستخدم فـي غ�سيل املالب�س 
وم�ستح�سرات التنظيف وال�سقل وازالة الو�ساخ الك�سط ال�سابون املواد العطرية والزيوت 

الطيارة ومواد التزيني )الكوزموتيك( وحماليل ال�سعر ومعاجني ال�سنان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�ســــركة ال�سنــــاعيــــة والتجــــاريــــة لل�ســـابــون 

والكيماويات - �سيرتا ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 23005 ، ال�سارقة ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/2

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 1636 ر.ب : 132

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137312
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات البيع والت�سويق فـي جمالت �سناعات املبيدات املنزلية ، �سناعة معجون الأ�سنان ، 
�سناعة ال�سابون ، �سناعة مزيالت الرائحة ومعطرات الهواء ، �سناعة املنظفات واملطهرات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة ال�سناعية والتجارية لل�سابون والكيماويات - �سيرتا ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 23005 ، ال�سارقة ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/2

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 1636 ر.ب : 132
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137313
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل  فـي  ت�ستخدم  التي  املواد  من  وغريها  الأقم�سة  بتبيي�س  اخلا�سة  امل�ستح�سرات 
واملواد  ال�سابون   ، والك�سط  الو�ساخ  وازالة  وال�سقل  التنظيف  وم�ستح�سرات  املالب�س 
ومعاجني  ال�سعر  وحماليل   ) الكوزموتيك   ( التزيني  ومواد  الطيارة  والزيوت  العطرية 
، ال�سابون ال�سائل  ، املواد املطهرة  ال�سنان ، حماليل التنظيف والتلميع ، �سابون الزينة 

والواقعة فـي الفئة رقم )3( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�ســــركة ال�سنــــاعيــــة والتجـــاريـــة للمطهـــرات  
املحدودة - ديرتا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 5079 ، ال�سارقة ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/2
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 1636 ر.ب : 132

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137314
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات البيع والت�سويق فـي جمالت �سناعة املنظفات واملطهرات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�ســــركة ال�سنــــاعيــــة والتجـــاريـــة للمطهـــرات  
املحدودة - ديرتا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 5079 ، ال�سارقة ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/2
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 1636 ر.ب : 132
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137315
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات اخلا�سه بتبيي�س القم�سه وغريها من املواد التي ت�ستخدم فـي غ�سيل املالب�س 
العطريه  واملواد  ال�سابون   ، والك�سط  الو�ساخ  وازاله  وال�سقل  التنظيف  وم�ستح�سرات 

الزيوت الطياره ومواد التزيني )الكوزموتيك ( وحماليل ال�سعر ومعاجني ال�سنان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سـركة ال�سناعية والتجاريـة للمطهرات 

املحدودة - ديرتا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 5079 ، ال�سارقة ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/2

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 1636 ر.ب : 132

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137316
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات غ�سيل املالب�س و التنظيف .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�ســــركة ال�سناعيـــة والتجـاريـــة للمطهـــرات املحدودة - ديرتا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 5079 ، ال�سارقة ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/2

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �س.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 1636 ر.ب : 132
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137966
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املركبات ذات املحركات ، حتديدا ال�سيارات .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جينريال موتورز ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

 ،  3000  -  48265  ، ميت�سيغان   ، ديرتويت   ، �سنرت  ريني�سان�س   300  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137968
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املركبات ذات املحركات ، حتديدا ال�سيارات .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جينريال موتورز ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

 ،  3000  -  48265  ، ميت�سيغان   ، ديرتويت   ، �سنرت  ريني�سان�س   300  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م             

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138104
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مبيدات ح�سرية , اإبادة احل�سرات مبيدات الفطريات , مبيدات الأع�ساب ال�ساره , مبيدات 
الهوام .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نيهون نوهياكو كو ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 8 - 19 كيوبا�سي 1- ت�سوم ت�سو - كو , طوكيو , اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا ��سركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م             

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 ر�ي , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138105
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مبيدات ح�سرية , اإبادة احل�سرات مبيدات الفطريات , مبيدات الأع�ساب ال�سارة , مبيدات 
الهوام .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نيهون نوهياكو كو ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 8 - 19 كيوبا�سي 1- ت�سوم ت�سو - كو , طوكيو , اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا ��سركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م             

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 ر�ي , �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138313
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لال�ستعمال  لي�ست  الروائح  ومزيالت  اجلو  معطرات   ، اجلراثيم  مبيدات   ، املطهرات 
ال�سخ�سي .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذي كلوروك�س كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1221 برودواي اوكالند كاليفورنيا 94612 الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م             

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138314
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سانوفـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 54 رو ل بوتيه 75008 باري�س ، فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م             

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138318
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املركبات الربية الدراجات الهوائية الأجهزة امل�ستخدمة فـي التنقل الربي الوارد جميعا 
بالفئة 12 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جينريال موتورز ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

 ،  3000  -  48265  ، ميت�سيغان   ، ديرتويت   ، �سنرت  ريني�سان�س   300  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م             

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138320
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لال�ستعمال  لي�ست  الروائح  ومزيالت  اجلو  معطرات   ، اجلراثيم  مبيدات   ، املطهرات 
ال�سخ�سي .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذي كلوروك�س كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1221 برودواي اوكالند كاليفورنيا 94612 ، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م             

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138321
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لال�ستعمـــال  لي�ســـت  الروائـــح  ومزيالت  اجلو  معطرات   ، اجلراثيم  مبيدات   ، املطهرات 
ال�سخ�سي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذي كلوروك�س كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1221 برودواي اوكالند كاليفورنيا 94612 ، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م             

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138322
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لال�ستعمـــال  لي�ســـت  الروائـــح  ومزيالت  اجلو  معطرات   ، اجلراثيم  مبيدات   ، املطهرات 
ال�سخ�سي .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذي كلورك�س كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1221 برودواي اوكالند كاليفورنيا 94612 ، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م             

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138323
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التبغ اخلام اأو امل�سنع , منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 
والتبغ اخلا�ص بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك 
لغر�ص  التبغ  منتجات   ، الإلكرتونية  ال�سجائر  طبيــة(  لأغـــرا�ص  )ليـــ�ص  التبغ  وبدائل 
اأجل  من  التبغ  اأو  ال�سجائر  ت�سخني  لغر�ص  واأجزائها  الإلكرتونية  الأجهزة   ، ت�سخينها 
اإطالق بخاخ يحتوي على النيكوتني لال�ستن�ساق ، حماليل النيكوتني ال�سائل لال�ستخدام 
فـي ال�سجائر الإلكرتونية ، ال�سلع اخلا�سة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق واأنابيب ال�سجائر 
وفالتر ال�سجائر وعلب التبغ وعلب ال�سجائر واملناف�ص ، الغاليني ، الأدوات اخلا�سة بلف 

ال�سجائر التي تو�سع باجليب ، الولعات ، اأعواد الثقاب .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فـيليب موري�ص برودكت�ص ا�ص اآ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : كواى جيرنيناود3 , 2000 نيو �ساتل �سوي�سرا ، �سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م             
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138325
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املركبات وقطع غيارها الواردة فـي الفئة 12 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اف �سي ايه ا�ص ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1000 كراي�سلر درايف ، �سيتي اأوف اوبورن هيلز ، ميت�سيغان 48326 , 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م             

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138331
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الفوتوغرافـي  وللت�سوير  وامل�ساحية  واملالحية  والبحثية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
واإر�سال  والقيا�ص  الوزن  واأحهزة  والب�سرية  الب�سرية  ال�سمعية  واملقاطع  وال�سينمائي 
ومعدات  اأجهزة   ، والتعليم  الإنقاذ  واأدوات  واأجهزة  والتحقق  والفح�ص  والتتبع  الإ�سارات 
 , الكهرباء  ا�ستخدام  اأو  بتوزيع  التحكم  اأو  تنظيم  اأو  جتميع  اأو  حتويل  اأو  ت�سغيل  اأو  تو�سيل 
 ، البيانات  اأو  ال�سور  اأو  ال�سوت  معاجلة  اأو  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل  واأدوات  اأجهزة 
والتخزين  الت�سجيل  وو�سائط  احلا�سوب  وبرجميات  للتنزيل  والقابلة  امل�سجلة  الو�سائط 
 ، النقدية  القطع  طريق  عن  تدار  التي  الأجهزة  اآليات   ، الفارغة  التناظرية  اأو  الرقمية 
باحلوا�سيب   امللحقة  والأجهزة  احلا�سوب  اأجهزة   ، احلا�سبة  والآلت  النقد  ت�سجيل  اآلت 
للغوا�سني  النف  وم�سابك  للغوا�سني  اأذن  و�سدادات  للغوا�سني  واأقنعة  الغو�ص  بذلت 
وال�سباحني وقفازات للغوا�سني واأجهزة تنف�ص لل�سباحة حتت املاء ، اأجهزة اإطفاء احلرائق  
املخ�س�سة  ، احلقائب  وب�سرية  �سمعية  تعليم  اأجهزة   ، والفـيديو  ال�سوت  ا�ستقبال  اأجهزة 
للحوا�سيب ال�سخ�سية املحمولة ، الآلت احلا�سبة ، كامريات )للت�سوير الفوتوغرافـي( ، 
للهواتف  احلافظات   ، الفوتوغرافـية  والأدوات  لالأجهزة  خ�سي�سا  امل�سنوعـــة  احلافظــــات 
القراءة  )ذاكرة  امل�سغوطة  الأقرا�ص   ، فـيديو(   - )�سوت  امل�سغوطة  الأقرا�ص   ، الذكية 
فقط( ، برجميات األعاب احلا�سوب القابلة للتنزيل ، برجميات األعاب احلا�سوب امل�سجلة ، 
اأجهزة احلا�سوب ، اأجهزة ت�سغيل القرا�ص امل�سغوطة ، اأجهزة الذاكرة احلا�سوبية ، برامج 
 ، للتنزيل  القابلة  احلا�سوب  برامج   ، للحوا�سيب  الطرفـية  الأجهزة   ، امل�سجلة  احلا�سوب 
برامج احلا�سوب امل�سجلة  برامج ت�سغيل احلا�سوب ، امل�سجلة ، برجميات حوا�سيب ل�سا�سة التوقف 
امل�سجلة اأو القابلة للتنزيل  تطبيقات برجميات احلا�سوب القابلة للتنزيل ، برامج برجميات 
 ، اأجهزة احلا�سوب   ، امل�سجلة  ، برجميات احلا�سوب  للتنزيل  القابلة  اأو  امل�سجلة  احلا�سوب 
، اأغطية اأجهزة احلا�سوب  قارنات )معدات معاجلة البيانات( ، الأغطية للهواتف الذكية 
اللوحية العاملة باللم�ص  اأجهزة معاجلة البيانات ، اأجهزة الت�سخي�ص لغري الغايات الطبية ، 
�سواقات الأقرا�ص للحوا�سيب ، الأقرا�ص املمغنطة ، مفاتيح ت�سفـري قابلة للتنزيل ل�ستالم 
واإنفاق العمالت امل�سفرة ، حمافظ اإلكرتونية قابلة للتنزيل ، ر�سوم قابلة للتنزيل للهواتف 
النقالة ، نغمات الرنني القابلة للتنزيل للهواتف النقالة ، امللفات املو�سيقية القابلة للتنزيل  
ملفات ال�سور القابلة للتنزيل ، قارئات الكتب الإلكرتونية ، لوحات الإعالن الإلكرتونية 
للتنزيل   قابلة  الكرتونية  مو�سيقية  مقطوعات   ، للتنزيل  القابلة  الإلكرتونية  املن�سورات 
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بطاقات املفاتيح امل�سفرة ، البطاقات املمغنطة امل�سفرة ، كابالت الألياف ال�سوئية / كابالت 
 / الذكية(  )البطاقات  املتكاملة  الدارات  بطاقات   , الراأ�ص  �سماعات   , ال�سوئية  االألياف 
تفاعلية  حمطات   , املتكاملة  الدارات   , املتكاملة(  الدارات  )بطاقات  الذكية  البطاقات 
 ، ذات �سا�سات عاملة باللم�س ، اأجهزة الت�سال الداخلي ، اأجهزة بينية لأجهزة احلا�سوب 
و�سائط تخزين البيانات املغناطي�سية ، اأجهزة الت�سفـري املغناطي�سية ، اأجهزة تكبري ال�سوت 
املعاجلات امل�سغرة , الهواتف املحمولة/ الهواتف اخللوية/ الهواتف النقالة , اأجهزة املودم  
�سا�سات   ، حا�سوب(  )قطع  ال�سا�سات   ، الطبية  لالأغرا�س  هو  ما  بخالف  املراقبة  اأجهزة 
املراقبة )برامج حا�سوب( ، الفاأرات )ملحقات حا�سوبية طرفـية( ، احلوا�سيب ال�سخ�سية 
 , الب�سرية  البيانات  تخزين  اأو�ساط   , الب�سرية  واالأدوات  االأجهزة   , املحمولة  ال�سغرية 
الأقرا�س الب�سرية ، امل�ساعدات الرقمية ال�سخ�سية ، م�سغالت الو�سائط املحمولة ، لوحات 
وحدات   / املركزية(  املعاجلة  )وحدات  املعاجلات   ، املطبوعة  الدارات   ، املطبوعة  الدارات 
املعاجلة املركزية )املعاجلات( ، قارئات )معدات معاجلة بيانات( ، اأجهزة التحكم عن بعد 
اأ�سباه املو�سالت    ، اأجهزة املالحة بالأقمار ال�سناعية ، الرموز الأمنية )اأجهزة الرتميز( 
اأجهزة   / جموهرات  �سكل  على  ات�سالت  اأجهزة   ، باللم�س  العاملة  اللوحية  احلوا�سيب 
ات�ساالت على �سكل حلي , م�ستقبالت الهواتف , اأجهزة الهاتف , اأجهزة االإر�سال الهاتفـي  
اأجهزة التلفاز ، ترانز�ستورات )اإلكرتونية( ، اأجهزة الإر�سال )لالت�سالت بعيدة املدى( ، 
اإر�سال الإ�سارات الإلكرتونية ، اأجهزة الإر�سال )لالت�سالت بعيدة املدى( ، اأجهزة  اأجهزة 
االإر�سال )لالت�ساالت بعيدة املدى( , �سواقات الذاكرة الت�سل�سلية العاملية , الهواتف املزود 
بخا�سية الروؤية ، متتبعات احلركة القابلة لالرتداء ، اأجهزة احلا�سوب التي ميكن ارتداوؤها 

�سا�سات عر�س الفـيديو لالرتداء ، م�ساند للمعا�سم ل�ستخدامها مع احلا�سوب .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي �سي �سي دبليو اأو تي تي )هونغ كونغ( ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هوجن كوجن

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : طابق 41 ، بي �سي �سي تاور ، تياكو بال�س ، 979 كينغز رود ، كواري 
باي ، عونغ كوجن ، هوجن كوجن

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م             

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138332
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، الأعمال  �س�ؤون  ، خدمات ت�يل وت�سيري  الأعمال  اإدارة  ، خدمات  الدعاية والإعالن  خدمات 
الإدارية  املعاجلة  خدمات   ، امل�ستهلكني  ولء  برامــــج  اإدارة   ، املكتبيـــة  ال�ظائــــف  خدمــــات 
وكالت  خدمات  الإعالن/  وكالت  خدمات   ، الإعالنات   / الدعاية   ، ال�سراء  لطلبات 
الدعاية ، اإنتاج اأفالم الدعاية والإعالن ، تاأجري امل�ساحات الإعالنية ، خدمات تاأجري وقت 
الدعاية والإعالن فـي و�سائل الت�سال ، خدمات تقدمي الن�سائح لإدارة الأعمال ، خدمات 
ال�ستف�سار عن الأعمال ، خدمات ال��ساطة التجارية املتعلقة بت�فـيق امل�ستثمرين املحتملني 
من القطاع اخلا�ص مع رواد الأعمال الذين يحتاج�ن اإلى التم�يل ، تقدمي ال�ست�سارات 
اإدارة الأعمال ، خدمات تقدمي  امل�ساعدة فـي  اإدارة وتنظيم الأعمال ، خدمات تقدمي  عن 
الإ�ست�سارات املتعلقة باإدارة الأعمال ، خدمات اإدارة اأعمال الفنانني ال�ستعرا�سيني ، اإدارة 
، بح�ث الأعمال  ال�سداد لالآخرين  اأعمال برامج  اإدارة  ال�سداد لالآخرين /  اأعمال برامج 
املعل�مات التجارية عرب م�اقع على �سبكة  ، ت�فـري  ، ت�فـري معل�مات الأعمال  التجارية 
خدمات   ، الآخرين  واخلدمات  الب�سائع  لرتخي�ص  التجارية  الإدارة  خدمات   ، الإنرتنت 
تقدمي   ، بالأعمال  واملتعلقة  التجارية  الت�سال  معل�مات  ت�فـري   ، التجارية  ال��ساطة 
خدمات   ، واخلدمات  املنتجات  اختيار  فـي  للم�ستهلكني  التجارية  والن�سائح  املعل�مات 
جمع   ، حا�س�بية  بيانية  ق�اعد  فـي  املعل�مات  جتميع  خدمات   ، التناف�سية  ال�ستخبارات 
فهار�ص املعل�مات للغايات التجارية اأو الإعالنية ، خدمات اإدارة امللفات املح��سبة ، التنميط 
ال�سركات ، خدمات حتليل  اأو ت�س�يقية ، خدمات ات�سالت  ال�ستهالكي لأغرا�ص جتارية 
 ، الب�سائع  عر�ص  خدمات   ، لالآخرين  احلا�س�ب  ملفات  فـي  البيانات  بحث   ، التكلفة  اأ�سعار 
 ، الإعالنية  اأو  التجارية  للغايات  املعار�ص  تنظيم  خدمات   ، احل�سابات  ك�س�فــــات  اإعـــداد 
ا�ستخبارات  خدمات   ، والت�سدير  ال�سترياد  وكالت  خدمات   ، الهدايا  ت�سجيل  خدمات 
ال�س�ق ، خدمات الت�س�يق ، خدمات الت�س�يق فـي اإطار ن�سر الربجميات ، خدمات العالقات 
الإعالمية ، عقد املفاو�سات واإبرام املعامالت التجارية لالآخرين ، التفاو�ص على العق�د 
التجارية لالآخرين ، خدمات املقتطفات الإخبارية ، خدمات البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت 
عرب  بالتجزئة  البيع  خدمات   ، م�سبقا  وامل�سجلة  للتنزيل  القابلة  والأفالم  للم��سيقى 
الإنرتنت لنغمات  التجزئة عرب  ، خدمات  للتنزيل  القابلة  الرقمية  الإنرتنت للم��سيقى 
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الرنني القابلة للتحميل ، خدمات ت�فـري اأ�س�اق عرب النرتنت للم�سرتين والباعة للب�سائع 
واخلدمات ، خدمات ال�ستعانة مب�سادر خارجية )امل�ساعدة فـي الأعمال( ، عر�ص الب�سائع 
ن�س��ص  ن�سر   ، الأ�سعار  ، خدمات مقارنة  بالتجزئة  البيع  لغايات   ، الت�سال  و�سائل  عرب 
وال�سحية  البيطرية  امل�ستح�سرات   ، لل�سيدلنيات  بالتجزئة  البيع  خدمات   ، الدعاية 
املتعلقة مبنتجات املخابز ، خدمات ترويج  البيع بالتجزئة  والتزويدات الطبية ، خدمات 
املبيعات لالآخرين ، خدمات حت�سني حمركات البحث للرتويج للمبيعات /خدمات حت�سني 
حمركات البحث للرتويج للمبيعات ، خدمات تنظيم املعل�مات فـي ق�اعد بيانات احلا�س�ب  
الدعاية  خدمات   ، التلفاز  عرب  الت�س�ق  برامج  اإنتاج  التلفاز/  عرب  الت�س�ق  برامج  اإنتاج 
فـي ق�اعد  البيانات  ، حتديث و�سيانة  التجارية  املعار�ص  ، تنظيم  التلفاز  والإعالن عرب 
تقدمي   / دعائية  اأو  جتارية  لأغرا�ص  امل�ستخدمني  ت�سنيفات  ت�فـري   ، احلا�س�ب  بيانات 
تقييمات امل�ستخدمني لأغرا�ص جتارية اأو دعائية ، تقدمي مراجعات امل�ستخدمني لأغرا�ص 
 جتارية اأو اإعالنية ، فهر�سة ال�سبكات للغايات التجارية اأو الدعائية ، معاجلة الن�س��ص .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي �سي �سي دبلي� اأو تي تي )ه�نغ ك�نغ( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ه�جن ك�جن
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : طابق 41 ، بي �سي �سي تاور ، تياك� بال�ص ، 979 كينغز رود ، ك�اري 

باي ، ع�نغ ك�جن ، ه�جن ك�جن
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م             
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138333
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الت�سالت بعيدة املدى ، خدمات اإتاحة ال��س�ل اإلى ق�اعد البيانات ، تاأجري زمن 
ال��س�ل اإلى �سبكات احلا�س�ب العاملية ، خدمات البث التلفزي�ين عرب الكابالت ، خدمات 
الطرفـية  الأجهزة  عرب  الت�سالت  خدمات   ، اخللي�ية  اله�اتف  ب�ا�سطة  الت�سالت 
عن  الت�سالت   / الب�سرية  الألياف  �سبكات  طريق  عن  الت�سالت  خدمات   ، للحا�س�ب 
طريق �سبكات الألياف الب�سرية ، خدمات الت�سالت عرب الهاتف ، خدمات اإر�سال الر�سائل 
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وال�س�ر مب�ساعدة احلا�س�ب ، خدمات ل�حات الإعالنات الإلكرتونية )خدمات الت�سالت 
بعيدة املدى( ، تقدمي املعل�مات فـي جمال الت�سالت ، ت�فـري غرف الدرد�سة عرب الإنرتنت 
خدمات اإر�سال الر�سائل ، خدمات ت�فـري املنتديات على النرتنت ، خدمات الإر�سال عرب 
الأقمار ال�سناعية ، خدمات بث البيانات ، ت�فـري قن�ات ات�سال خلدمات الت�س�ق عن بعد  
املدى  بعيدة  الت�سالت  ت�ا�سل  ت�فـري  خدمات   ، املدى  بعيدة  الت�سالت  معدات  تاأجري 
مع �سبكات احلا�س�ب العاملية ، خدمات ت�جيه وت��سيل الإت�سالت عن بعد  خدمات عقد 
امل�ؤمترات عن بعد ، خدمات اله�اتف ، خدمات البث التلفزي�ين ، نقل امللفات الرقمية ، 
اإر�سال الربيد الإلكرتوين ، اإر�سال بطاقات معايدة عرب الإنرتنت ، اإر�سال املدونات ال�س�تية  
 ، الطلب  الفـيدي�هات ح�سب  اإر�سال   ، �سبكة كمبي�تر عاملية  اإلى  امل�ستخدم  ت�فـري و�س�ل 

خدمات عقد امل�ؤمترات املرئية ، خدمات الربيد ال�س�تي ، خدمات البث الال�سلكي .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي �سي �سي دبلي� اأو تي تي )ه�نغ ك�نغ( ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ه�جن ك�جن

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : طابق 41 ، بي �سي �سي تاور ، تياك� بال�ص ، 979 كينغز رود ، ك�اري 
باي ، ع�نغ ك�جن ، ه�جن ك�جن

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م             

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138334
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الأن�سطة  خدمات   ، الرتفـيه  خدمات   ، التدريب  ت�فـري  خدمات   ، التعليمية  اخلدمات 
 ، الت�سلية  قاعات  ت�فـري خدمات   ، )التعليم(  الأكادمييات  ، خدمات  والثقافـية  الريا�سية 
تاأجري معدات اإر�سال وا�ستقبال ال�س�ت ، خدمات تنظيم م�سابقات اجلمال ، خدمات حجز 
تاأجري  خدمات   ، امل�سرحية  الأفالم  عرو�ص   / ال�سينمائية  العرو�ص   ، للعرو�ص  املقاعد 
الفني  الإ�سراف  خدمات   ، التعليم(  اأو  )للرتفـيه  الن�ادي  خدمات   ، ال�سينمائية  الأجهزة 
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اأو  )التعليمية  املناف�سات  تنظيم  خدمات   ، الندوات  وعقد  تنظيم  خدمات   ، )التدريب( 
الرتفـيهية( ، خدمات تنظيم واإدارة احلفالت امل��سيقية ، خدمات تنظيم وعقد امل�ؤمترات 
خدمات تنظيم وعقد الجتماعات ، تنظيم فعاليات الرتفـيه التاأثريي ، خدمات من�سقي 
الأغاين ، خدمات الدبلجة ، خدمات الن�سر املكتبي الإلكرتوين ، خدمات ممتهني الرتفـيه 
خدمات الرتفـيه ، تنظيم املعار�ص للغايات الثقافـية اأو التعليمية ، خدمات تنظيم عرو�ص 
الأزياء لغايات الرتفـيه ، خدمات اإخراج الأفالم عدا عن الأفالم الإعالنية ، ت�زيع الأفالم 
خدمات اإنتاج الأفالم عدا عن الأفالم الإعالنية ، ت�فـري الأفالم غري القابلة للتنزيل من 
خالل خدمات الفـيدي� ح�سب الطلب ، اإجراء ح�س�ص اللياقة البدنية ، خدمات الألعاب 
املقدمة اإلكرتونيا عرب الإنرتنت من �سبكات احلا�س�ب ، خدمات الن�ادي ال�سحية )تدريب 
ال�سخ�سية  التعليمية  املنتديات  وتنفـيذ  تنظيم   ، ال�سحة(  على  واحلفاظ  البدنية  للياقة 
ت�فـري   ، الرتفـيه  جمال  فـي  املعل�مات  تقدمي   ، التعليم  جمال  فـي  املعل�مات  ت�فـري 
 ، اللغات  ترجمة  خدمات   ، الكاري�كي  خدمات   ، الرتفـيهية  بالأن�سطة  املتعلقة  املعل�مات 
خدمات التخطيط لغري الغايات الدعائية ، خدمات مكتبات الإعارة ، الت�س�ير بامليكروفلم  
خدمات عر�ص الأزياء للفنانني ، تاأجري ال�س�ر املتحركة ، خدمات ا�ست�دي�هات الأفالم ، 
خدمات التاأليف امل��سيقي ، اإنتاج امل��سيقى ، خدمات مرا�سلي الأخبار ، الن�سر الإلكرتوين 
للكتب واملجالت الإلكرتونية ، خدمات ت�فـري املن�س�رات الإلكرتونية على الإنرتنت غري 
مقاطع  ت�فـري   ، للتنزيل  القابلة  غري  الإنرتنت  على  امل��سيقى  ت�فـري   ، للتنزيل  القابلة 
الفـيدي� عرب النرتنت غري القابلة للتنزيل ، الت�س�ير الف�ت�غرافـي ، خدمات الرتبية 
البدنية ، التدريب العملي )العر�ص( ، خدمات تقدمي العرو�ص احلية على اله�اء ، عر�ص 
برامج املن�عات ، خدمات ن�سر الكتب ، خدمات ن�سر الن�س��ص عدا عن الن�س��ص الدعائية  
خدمات اإنتاج برامج الرادي� والتلفزي�ن ، خدمات الرتفـيه بالرادي� ، خدمات ا�ستدي�هات 
الت�سجيل ، ت�فـري املرافق الرتفـيهية ، تنظيم وعقد احللقات الدرا�سية ، تنظيم العرو�ص 
)خدمات متعهدي احلفالت( ، اإنتاج العرو�ص ، تف�سري لغة الإ�سارة ، تاأجري الت�سجيالت 
 ، الأفالم(  )ترجمة  ال�سا�سة  ترجمة   ، للفعاليات  ال�س�تية  الهند�سة  خدمات   ، ال�س�تية 
، التعليم / خدمات التعليم / خدمات التاأمني ، ت�فـري  خدمات ترتيب وتنظيم الندوات 
الربامج التلفزي�نية غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات الفـيدي� عند الطلب / ت�فـري 
 ، الطلب  ح�سب  الفـيدي�  خدمات  خالل  من  للتنزيل  القابلة  غري  التلفزي�نية  الربامج 
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خدمات الرتفـيه بالتلفزيون , خدمات وكاالت التذاكر )ترفـيه( , تاأجري الدمى , خدمات 
الرتجمة ، توفـري ت�سنيفات امل�ستخدمني لأغرا�س ترفـيهية اأو ثقافـية / تقدمي تقييمات 
امل�ستخدمني لأغرا�س ترفـيهية اأو ثقافـية ، توفـري تعليقات امل�ستخدمني لأغرا�س ترفـيهية 
اأو ثقافـية ، خدمات حترير الفـيديو للفعاليات ، خدمات التوجيه املهني )تقدمي الن�سائح 

التعليمية اأو التدريبية( ، خدمات ترتيب وعقد ور�سات العمل )تدريب( .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي �سي �سي دبليو اأو تي تي )هونغ كونغ( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هوجن كوجن

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : طابق 41 ، بي �سي �سي تاور ، تياكو بال�س ، 979 كينغز رود ، كواري 

باي ، عونغ كوجن ، هوجن كوجن
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م             

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138335
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات الأبحاث والت�ساميم املتعلقة بها ، خدمات التحليل 
اجلودة  مراقبة  خدمات   ، ال�سناعي  والت�سميم  ال�سناعي  البحث  وخدمات  ال�سناعي 
�سبكة  على  احلو�سبة   ، احلا�سوب  وبرجميات  وتطوير قطع  ت�سميم  ، خدمـات  وامل�سادقة 
برجميات  حتديث   ، احلا�سوب  برجمة  خدمات   ، احلا�سوب  تاأجري  خدمات   ، النرتنت 
احلا�سوب ، حتليل اأنظمة احلا�سوب ، ت�سميم اأنظمة احلا�سوب ، خدمات تقدمي ال�ست�سارات 
تكنولوجيا  ا�ست�سارات  خدمات   ، احلا�سوب  برجميات  ت�سميم   ، احلا�سوب  لربجميات 
احلا�سوب ، خدمات حماية احلوا�سيب من الفـريو�سات ، خدمات تقدمي ال�ست�سارات فـي 
عن  عدا  احلا�سوب  وبيانات  برامج  حتويل   ، احلا�سوب  معدات  وتطوير  ت�سميم  جمال 
اإلكرتونية ،  اإلى و�سائط  الوثائق من و�سائط مادية  اأو  البيانات  املادي ، حتويل  التحويل 
اإن�ساء وت�سميم الفهار�س املبنية على املواقع الإلكرتونية للمعلومات لالآخرين )خدمات 
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خدمات   ، لالآخرين  الإنرتنت  �سبكة  على  املواقع  و�سيانة  اإن�ساء   ، املعلومات(  تكنولوجيا 
بيانات  ، حتويل  للكمبيوتر  املن�سات  تطوير   ، البيانات  اأمن  ا�ست�سارات   ، البيانات  ت�سفـري 
البيانات  تخزين  خدمات   ، احلا�سوب  برامج  ن�سخ   ، �سوئي(  )م�سح  رقمية  اإلى  الوثائق 
عرب  الحتيال  لكت�ساف  الئتمان  بطاقات  حلركة  الإلكرتونية  املراقبة   ، الإلكرتونية 
الهويات  �سرقة  الكت�ساف  ال�سخ�سية  التعريف  ملعلومات  االإلكرتونية  املراقبة   , االإنرتنت 
مواقع  ا�ست�سافة  خدمات   ، الرتويجية  للمواد  اجلرافـيكي  الت�سميم   ، الإنرتنت  عرب 
خدمات   ، املعلومات  بتكنولوجيا  يتعلق  فـيما  ال�ست�سارات   ، انرتنت(  )مواقع  احلا�سوب 
املعلومات  توفـري   ، ال�ستعانة مب�سادر خارجية  اأ�سا�س  على  املقدمة  املعلومات  تكنولوجيا 
حول تكنولوجيا احلا�سوب والربجمة عرب موقع ويب ، تنزيل برجميات احلا�سوب ، �سيانة 
برجميات احلا�سوب ، مراقبة اأنظمة احلا�سوب عن طريق الدخول عن بعد ، مراقبة اأنظمة 
احلا�سوب لكت�ساف الو�سول غري امل�سموح به اأو خرق البيانات ، مراقبة اأنظمة احلا�سوب 
لكت�ساف الأعطال ، الن�سخ الحتياطي للبيانات خارج املوقع ، املن�سة كخدمة )بيه ايه ايه 
ا�ست�سافة   , البحث فـي جمال تكنولوجيا االت�ساالت   , بيانات احلا�سوب  ا�سرتجاع   , ا�ص( 
توفـري   ، ن�سر الربجميات  اإطار  فـي  ، تطوير الربجميات  ، الربجميات كخدمات  اخلادم 
 , احلا�سوب  برجميات  تاأجري   , احلا�سوب  بيانات  ا�سرتجاع   , لالإنرتنت  بحث  حمركات 
تاأجري خوادم ال�سبكة ، ا�ست�سافة اخلادم ، خدمات امل�سادقة على امل�ستخدم با�ستخدام تقنية 
امل�سادقة على  ، خدمات  الإنرتنت  الأحادي لتطبيقات الربجميات عرب  الدخول  ت�سجيل 

امل�ستخدم با�ستخدام التكنولوجيا ملعامالت التجارة الإلكرتونية .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي �سي �سي دبليو اأو تي تي )هونغ كونغ( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هوجن كوجن

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : طابق 41 ، بي �سي �سي تاور ، تياكو بال�س ، 979 كينغز رود ، كواري 

باي ، عونغ كوجن ، هوجن كوجن
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م             

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138336
فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، املادية ولالأ�سخا�ص  املادية للممتلكات  الأمنية للحماية  ، اخلدمات  القانونية  اخلدمات 
، خدمات  الأفراد  اآخرون لتلبية حاجات  التي يقدمها  ال�سخ�سية والجتماعية  اخلدمات 
ال�ستقبال داخل الفنادق واإجراء احلجوزات لنزلء الفنادق ، اإدارة حقوق الن�سر والتاأليف 
، خدمات الرتخي�ص )خدمات  الإنرتنت  النطاقات على  اأ�سماء  تاأجري   ، املواعدة  خدمات 
)خدمات  احلا�سوب  برجميات  ترخي�ص   ، الربجميات  ن�سر  عمل  اإطار  �سمن  قانونية( 

قانونية( ، ترخي�ص امللكية الفكرية ، خدمات التوا�سل الجتماعي على الإنرتنت .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي �سي �سي دبليو اأو تي تي )هونغ كونغ( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هوجن كوجن

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : طابق 41 ، بي �سي �سي تاور ، تياكو بال�ص ، 979 كينغز رود ، كواري 

باي ، عونغ كوجن ، هوجن كوجن
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م             

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138337
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الفوتوغرافـي  وللت�سوير  وامل�ساحية  واملالحية  والبحثية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
واإر�سال  والقيا�ص  الوزن  واأحهزة  والب�سرية  الب�سرية  ال�سمعية  واملقاطع  وال�سينمائي 
ومعدات  اأجهزة   ، والتعليم  الإنقاذ  واأدوات  واأجهزة  والتحقق  والفح�ص  والتتبع  الإ�سارات 
تو�سيل اأو ت�سغيل اأو حتويل اأو جتميع اأو تنظيم اأو التحكم بتوزيع اأو ا�ستخدام الكهرباء 
 ، البيانات  اأو  ال�سور  اأو  ال�سوت  معاجلة  اأو  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل  واأدوات  اأجهزة 
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والتخزين  الت�سجيل  وو�سائط  احلا�سوب  وبرجميات  للتنزيل  والقابلة  امل�سجلة  الو�سائط 
 ، النقدية  القطع  طريق  عن  تدار  التي  الأجهزة  اآليات   ، الفارغة  التناظرية  اأو  الرقمية 
باحلوا�سيب   امللحقة  والأجهزة  احلا�سوب  اأجهزة   ، احلا�سبة  والآلت  النقد  ت�سجيل  اآلت 
للغوا�سني  النف  وم�سابك  للغوا�سني  اأذن  و�سدادات  للغوا�سني  واأقنعة  الغو�ص  بذلت 
وال�سباحني وقفازات للغوا�سني واأجهزة تنف�ص لل�سباحة حتت املاء ، اأجهزة اإطفاء احلرائق  
املخ�س�سة  ، احلقائب  وب�سرية  �سمعية  تعليم  اأجهزة   ، والفـيديو  ال�سوت  ا�ستقبال  اأجهزة 
الفوتوغرافـي(   )للت�سوير  كامريات   ، احلا�سبة  الآلت   ، املحمولة  ال�سخ�سية  للحوا�سيب 
للهواتف  احلافظات   ، الفوتوغرافـية  والأدوات  لالأجهزة  خ�سي�سا  امل�سنوعة  احلافظات 
القراءة  )ذاكرة  امل�سغوطة  الأقرا�ص   ، فـيديو(   - )�سوت  امل�سغوطة  الأقرا�ص   ، الذكية 
فقط(  برجميات األعاب احلا�سوب القابلة للتنزيل ، برجميات األعاب احلا�سوب امل�سجلة ، 
اأجهزة احلا�سوب ، اأجهزة ت�سغيل الأقرا�ص امل�سغوطة ، اأجهزة الذاكرة احلا�سوبية ، برامج 
 ، للتنزيل  القابلة  احلا�سوب  برامج   ، للحوا�سيب  الطرفـية  الأجهزة   ، امل�سجلة  احلا�سوب 
برامج احلا�سوب امل�سجلة ، برامج ت�سغيل احلا�سوب ، امل�سجلة ، برجميات حوا�سيب ل�سا�سة 
التوقف امل�سجلة اأو القابلة للتنزيل تطبيقات برجميات احلا�سوب القابلة للتنزيل ، برامج 
اأجهزة   ، امل�سجلة  احلا�سوب  برجميات   ، للتنزيل  القابلة  اأو  امل�سجلة  احلا�سوب  برجميات 
احلا�سوب ، قارنات )معدات معاجلة البيانات( ، الأغطية للهواتف الذكية ، اأغطية اأجهزة 
لغري  الت�سخي�ص  اأجهزة   ، البيانات  معاجلة  اأجهزة   ، باللم�ص  العاملة  اللوحية  احلا�سوب 
ت�سفـري  مفاتيح   ، املمغنطة  الأقرا�ص   ، للحوا�سيب  الأقرا�ص  �سواقات   ، الطبية  الغايات 
قابلة للتنزيل ل�ستالم واإنفاق العمالت امل�سفرة ، حمافظ اإلكرتونية قابلة للتنزيل ، ر�سوم 
قابلة للتنزيل للهواتف النقالة ، نغمات الرنني القابلة للتنزيل للهواتف النقالة ، امللفات 
 ، الإلكرتونية  الكتب  ، قارئات  للتنزيل  القابلة  ال�سور  للتنزيل  ملفات  القابلة  املو�سيقية 
لوحات الإعالن الإلكرتونية  املن�سورات الإلكرتونية القابلة للتنزيل ، مقطوعات مو�سيقية 
الكرتونية قابلة للتنزيل ، بطاقات املفاتيح امل�سفرة ، البطاقات املمغنطة امل�سفرة ، كابالت 
الألياف ال�سوئية / كابالت الألياف ال�سوئية ، �سماعات الراأ�ص ، بطاقات الدارات املتكاملة 
املتكاملة  الدارات   ، املتكاملة(  الدارات  )بطاقات  الذكية  البطاقات   / الذكية(  )البطاقات 
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بينية  اأجهزة   ، الداخلي  الت�سال  اأجهزة   ، باللم�س  عاملة  �سا�سات  ذات  تفاعلية  حمطات 
لأجهزة احلا�سوب ، و�سائط تخزين البيانات املغناطي�سية ، اأجهزة الت�سفـري املغناطي�سية ، 
اأجهزة تكبري ال�سوت  املعاجلات امل�سغرة , الهواتف املحمولة/ الهواتف اخللوية/ الهواتف 
النقالة  اأجهزة املودم  اأجهزة املراقبة بخالف ما هو لالأغرا�س الطبية ، ال�سا�سات )قطع 
 ، طرفـية(  حا�سوبية  )ملحقات  الفاأرات   ، حا�سوب(  )برامج  املراقبة  �سا�سات  حا�سوب( 
اأو�ساط تخزين   , , االأجهزة واالأدوات الب�سرية  احلوا�سيب ال�سخ�سية ال�سغرية املحمولة 
البيانات الب�سرية ، الأقرا�س الب�سرية ، امل�ساعدات الرقمية ال�سخ�سية ، م�سغالت الو�سائط 
املحمولة لوحات الدارات املطبوعة ، الدارات املطبوعة ، املعاجلات )وحدات املعاجلة املركزية( / 
وحدات املعاجلة املركزية )املعاجلات( ، قارئات )معدات معاجلة بيانات( ، اأجهزة التحكم 
اأ�سباه   ، ، الرموز الأمنية )اأجهزة الرتميز(  اأجهزة املالحة بالأقمار ال�سناعية   ، عن بعد 
اأجهزة ات�سالت على �سكل جموهرات /   ، املو�سالت ، احلوا�سيب اللوحية العاملة باللم�س 
االإر�سال  اأجهزة   , الهاتف  اأجهزة   , الهواتف  , م�ستقبالت  �سكل حلي  ات�ساالت على  اأجهزة 
الهاتفـي ، اأجهزة التلفاز ، ترانز�ستورات )اإلكرتونية( ، اأجهزة الإر�سال )لالت�سالت بعيدة 
املدى( ، اأجهزة اإر�سال الإ�سارات الإلكرتونية ، اأجهزة الإر�سال )لالت�سالت بعيدة املدى( ، 
اأجهزة االإر�سال )لالت�ساالت بعيدة املدى( , �سواقات الذاكرة الت�سل�سلية العاملية , الهواتف 
املزود بخا�سية الروؤية ، متتبعات احلركة القابلة لالرتداء ، اأجهزة احلا�سوب التي ميكن 
ارتداوؤها ، �سا�سات عر�س الفـيديو لالرتداء ، م�ساند للمعا�سم ل�ستخدامها مع احلا�سوب .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي �سي �سي دبليو اأو تي تي )هونغ كونغ( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هوجن كوجن

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : طابق 41 ، بي �سي �سي تاور ، تياكو بال�س ، 979 كينغز رود ، كواري 

باي ، عونغ كوجن ، هوجن كوجن
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م             

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138339

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الدعاية والإعالن , خدمات اإدارة الأعمال , خدمات ت�يل وت�سيري �س�ؤون الأعمال 

خدماــت ال�ظائف املكتبية , اإدارة برامج ولء امل�ستهلكني , خدمات املعاجلة الإدارية لطلبات 

ال�سراء , الدعاية / الإعالنات , خدمات وكالت الإعالن/ خدمات وكالت الدعاية , اإنتاج 

اأفالم الدعاية والإعالن , تاأجري امل�ساحات الإعالنية , خدمات تاأجري وقت الدعاية والإعالن 

عن  ال�ستف�سار  , خدمات  الأعمال  لإدارة  الن�سائح  تقدمي  , خدمات  الت�سال  و�سائل  فـي 

الأعمال , خدمات ال��ساطة التجارية املتعلقة بت�فـيق امل�ستثمرين املحتملني من القطاع 

اإدارة  عن  ال�ست�سارات  تقدمي   , التم�يل  اإلى  يحتاج�ن  الذين  الأعمال  رواد  مع  اخلا�ص 

وتنظيم الأعمال , خدمات تقدمي امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال , خدمات تقدمي الإ�ست�سارات 

املتعلقة باإدارة الأعمال , خدمات اإدارة اأعمال الفنانني ال�ستعرا�سيني , اإدارة اأعمال برامج 

 , التجارية  الأعمال  بح�ث   , لالآخرين  ال�سداد  برامج  اأعمال  اإدارة   / لالآخرين  ال�سداد 

الإنرتنت  �سبكة  على  م�اقع  عرب  التجارية  املعل�مات  ت�فـري   , الأعمال  معل�مات  ت�فـري 

ال��ساطة  خدمات   , الآخرين  واخلدمات  الب�سائع  لرتخي�ص  التجارية  الإدارة  خدمات 

املعل�مات  تقدمي   , بالأعمال  واملتعلقة  التجارية  الت�سال  معل�مات  ت�فـري   , التجارية 

ال�ستخبارات  , خدمات  املنتجات واخلدمات  اختيار  فـي  للم�ستهلكني  التجارية  والن�سائح 

التناف�سية , خدمات جتميع املعل�مات فـي ق�اعد بيانية حا�س�بية , جمع فهار�ص املعل�مات 

ال�ستهالكي  التنميط   , املح��سبة  امللفات  اإدارة  خدمات   , الإعالنية  اأو  التجارية  للغايات 

لأغرا�ص جتارية اأو ت�س�يقية , خدمات ات�سالت ال�سركات , خدمات حتليل اأ�سعار التكلفة 

بحث البيانات فـي ملفات احلا�س�ب لالآخرين , خدمات عر�ص الب�سائع , اإعداد ك�س�فات 

ت�سجيل  خدمات   , الإعالنية  اأو  التجارية  للغايات  املعار�ص  تنظيم  خدمات   , احل�سابات 

خدمات   , ال�س�ق  ا�ستخبارات  خدمات   , والت�سدير  ال�سترياد  وكالت  خدمات   , الهدايا 

الت�س�يق , خدمات الت�س�يق فـي اإطار ن�سر الربجميات , خدمات العالقات الإعالمية , عقد 
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املفاو�سات واإبرام املعامالت التجارية لالآخرين ، التفاو�س على العقود التجارية لالآخرين 

خدمات املقتطفات الإخبارية ، خدمات البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت للمو�سيقى والأفالم 

للمو�سيقى  الإنرتنت  عرب  بالتجزئة  البيع  خدمات   ، م�سبقا  وامل�سجلة  للتنزيل  القابلة 

الرقمية القابلة للتنزيل ، خدمات التجزئة عرب الإنرتنت لنغمات الرنني القابلة للتحميل 

، خدمات  واخلدمات  للب�سائع  والباعة  للم�سرتين  النرتنت  اأ�سواق عرب  توفـري  خدمات 

ال�ستعانة مب�سادر خارجية )امل�ساعدة فـي الأعمال( ، عر�س الب�سائع عرب و�سائل الت�سال 

لغايات البيع بالتجزئة ، خدمات مقارنة الأ�سعار ، ن�سر ن�سو�س الدعاية ، خدمات البيع 

بالتجزئة لل�سيدلنيات ، امل�ستح�سرات البيطرية وال�سحية والتزويدات الطبية ، خدمات 

خدمات   ، لالآخرين  املبيعات  ترويج  خدمات   ، املخابز  مبنتجات  املتعلقة  بالتجزئة  البيع 

حت�سني حمركات البحث للرتويج للمبيعات /خدمات حت�سني حمركات البحث للرتويج 

للمبيعات ، خدمات تنظيم املعلومات فـي قواعد بيانات احلا�سوب اإنتاج برامج الت�سوق عرب 

التلفاز/ اإنتاج برامج الت�سوق عرب التلفاز ، خدمات الدعاية والإعالن عرب التلفاز ، تنظيم 

املعار�س التجارية ، حتديث و�سيانة البيانات فـي قواعد بيانات احلا�سوب ، توفـري ت�سنيفات 

امل�ستخدمني لأغرا�س جتارية اأو دعائية / تقدمي تقييمات امل�ستخدمني لأغرا�س جتارية 

اأو دعائية ، تقدمي مراجعات امل�ستخدمني لأغرا�س جتارية اأو اإعالنية ، فهر�سة ال�سبكات 

للغايات التجارية اأو الدعائية ، معاجلة الن�سو�س .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي �سي �سي دبليو اأو تي تي )هونغ كونغ( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هوجن كوجن

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : طابق 41 ، بي �سي �سي تاور ، تياكو بال�س ، 979 كينغز رود ، كواري 

باي ، عونغ كوجن ، هوجن كوجن

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م             

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

-225-



اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138340
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الت�سالت بعيدة املدى ، خدمات اإتاحة الو�سول اإلى قواعد البيانات ، تاأجري زمن 
الو�سول اإلى �سبكات احلا�سوب العاملية ، خدمات البث التلفزيوين عرب الكابالت خدمات 
الطرفـية  االأجهزة  عرب  االت�ساالت  خدمات   , اخلليوية  الهواتف  بوا�سطة  االت�ساالت 
عن  الت�سالت   / الب�سرية  الألياف  �سبكات  طريق  عن  الت�سالت  خدمات   ، للحا�سوب 
طريق �سبكات االألياف الب�سرية , خدمات االت�ساالت عرب الهاتف , خدمات اإر�سال الر�سائل 
وال�سور مب�ساعدة احلا�سوب ، خدمات لوحات الإعالنات الإلكرتونية )خدمات الت�سالت 
بعيدة املدى( ، تقدمي املعلومات فـي جمال الت�سالت ، توفـري غرف الدرد�سة عرب الإنرتنت 
خدمات اإر�سال الر�سائل ، خدمات توفـري املنتديات على النرتنت ، خدمات الإر�سال عرب 
الأقمار ال�سناعية ، خدمات بث البيانات ، توفـري قنوات ات�سال خلدمات الت�سوق عن بعد  
املدى  بعيدة  الت�سالت  توا�سل  توفـري  خدمات   ، املدى  بعيدة  الت�سالت  معدات  تاأجري 
مع �سبكات احلا�سوب العاملية ، خدمات توجيه وتو�سيل الإت�سالت عن بعد  خدمات عقد 
املوؤمترات عن بعد , خدمات الهواتف , خدمات البث التلفزيوين , نقل امللفات الرقمية , 
اإر�سال الربيد الإلكرتوين ، اإر�سال بطاقات معايدة عرب الإنرتنت ، اإر�سال املدونات ال�سوتية 
 ، الطلب  الفـيديوهات ح�سب  اإر�سال   ، �سبكة كمبيوتر عاملية  اإلى  امل�ستخدم  توفـري و�سول 

خدمات عقد املوؤمترات املرئية , خدمات الربيد ال�سوتي , خدمات البث الال�سلكي .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي �سي �سي دبليو اأو تي تي )هونغ كونغ( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هوجن كوجن

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : طابق 41 ، بي �سي �سي تاور ، تياكو بال�س ، 979 كينغز رود ، كواري 

باي ، عونغ كوجن ، هوجن كوجن
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م             

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138341
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الأن�سطة  خدمات   ، الرتفـيه  خدمات   ، التدريب  توفـري  خدمات   ، التعليمية  اخلدمات 
 ، الت�سلية  قاعات  توفـري خدمات   ، )التعليم(  الأكادمييات  ، خدمات  والثقافـية  الريا�سية 
تاأجري معدات اإر�سال وا�ستقبال ال�سوت ، خدمات تنظيم م�سابقات اجلمال ، خدمات حجز 
تاأجري  خدمات   ، امل�سرحية  الأفالم  عرو�ض   / ال�سينمائية  العرو�ض   ، للعرو�ض  املقاعد 
الفني  الإ�سراف  خدمات   ، التعليم(  اأو  )للرتفـيه  النوادي  خدمات   ، ال�سينمائية  الأجهزة 
اأو  )التعليمية  املناف�سات  تنظيم  خدمات   ، الندوات  وعقد  تنظيم  خدمات   ، )التدريب( 
الرتفـيهية( ، خدمات تنظيم واإدارة احلفالت املو�سيقية ، خدمات تنظيم وعقد املوؤمترات 
خدمات تنظيم وعقد الجتماعات ، تنظيم فعاليات الرتفـيه التاأثريي ، خدمات من�سقي 
الأغاين ، خدمات الدبلجة ، خدمات الن�سر املكتبي الإلكرتوين ، خدمات ممتهني الرتفـيه 
خدمات الرتفـيه ، تنظيم املعار�ض للغايات الثقافـية اأو التعليمية ، خدمات تنظيم عرو�ض 
الأزياء لغايات الرتفـيه ، خدمات اإخراج الأفالم عدا عن الأفالم الإعالنية ، توزيع الأفالم  
خدمات اإنتاج الأفالم عدا عن الأفالم الإعالنية ، توفـري الأفالم غري القابلة للتنزيل من 
خالل خدمات الفـيديو ح�سب الطلب ، اإجراء ح�س�ض اللياقة البدنية ، خدمات الألعاب 
املقدمة اإلكرتونيا عرب الإنرتنت من �سبكات احلا�سوب ، خدمات النوادي ال�سحية )تدريب 
ال�سخ�سية   التعليمية  املنتديات  وتنفـيذ  تنظيم   ، ال�سحة(  على  واحلفاظ  البدنية  للياقة 
توفـري   ، الرتفـيه  جمال  فـي  املعلومات  تقدمي   ، التعليم  جمال  فـي  املعلومات  توفـري 
 ، اللغات  ترجمة  خدمات   ، الكاريوكي  خدمات   ، الرتفـيهية  بالأن�سطة  املتعلقة  املعلومات 
خدمات التخطيط لغري الغايات الدعائية ، خدمات مكتبات الإعارة ، الت�سوير بامليكروفلم 
خدمات عر�ض الأزياء للفنانني ، تاأجري ال�سور املتحركة ، خدمات ا�ستوديوهات الأفالم ، 
خدمات التاأليف املو�سيقي ، اإنتاج املو�سيقى ، خدمات مرا�سلي الأخبار ، الن�سر الإلكرتوين 
للكتب واملجالت الإلكرتونية ، خدمات توفـري املن�سورات الإلكرتونية على الإنرتنت غري 
مقاطع  توفـري   ، للتنزيل  القابلة  غري  الإنرتنت  على  املو�سيقى  توفـري   ، للتنزيل  القابلة 
الفـيديو عرب النرتنت غري القابلة للتنزيل ، الت�سوير الفوتوغرافـي ، خدمات الرتبية 
البدنية ، التدريب العملي )العر�ض( ، خدمات تقدمي العرو�ض احلية على الهواء ، عر�ض 
برامج املنوعات ، خدمات ن�سر الكتب ، خدمات ن�سر الن�سو�ض عدا عن الن�سو�ض الدعائية 
خدمات اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون ، خدمات الرتفـيه بالراديو ، خدمات ا�ستديوهات 
الت�سجيل ، توفـري املرافق الرتفـيهية ، تنظيم وعقد احللقات الدرا�سية ، تنظيم العرو�ض 

-227-



اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

)خدمات متعهدي احلفالت( ، اإنتاج العرو�س ، تف�سري لغة الإ�سارة ، تاأجري الت�سجيالت 
 ، الأفالم(  )ترجمة  ال�سا�سة  ترجمة   ، للفعاليات  ال�سوتية  الهند�سة  خدمات   ، ال�سوتية 
، التعليم / خدمات التعليم / خدمات التاأمني ، توفـري  خدمات ترتيب وتنظيم الندوات 
الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات الفـيديو عند الطلب / توفـري 
 ، الطلب  ح�سب  الفـيديو  خدمات  خالل  من  للتنزيل  القابلة  غري  التلفزيونية  الربامج 
خدمات الرتفـيه بالتلفزيون , خدمات وكاالت التذاكر )ترفـيه( , تاأجري الدمى , خدمات 
الرتجمة ، توفـري ت�سنيفات امل�ستخدمني لأغرا�س ترفـيهية اأو ثقافـية / تقدمي تقييمات 
امل�ستخدمني لأغرا�س ترفـيهية اأو ثقافـية ، توفـري تعليقات امل�ستخدمني لأغرا�س ترفـيهية 
اأو ثقافـية ، خدمات حترير الفـيديو للفعاليات ، خدمات التوجيه املهني )تقدمي الن�سائح 

التعليمية اأو التدريبية( ، خدمات ترتيب وعقد ور�سات العمل )تدريب( .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي �سي �سي دبليو اأو تي تي )هونغ كونغ( ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هوجن كوجن

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : طابق 41 ، بي �سي �سي تاور ، تياكو بال�س ، 979 كينغز رود ، كواري 
باي ، عونغ كوجن ، هوجن كوجن

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م             

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138342
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات الأبحاث والت�ساميم املتعلقة بها ، خدمات التحليل 
اجلودة  مراقبة  خدمات   ، ال�سناعي  والت�سميم  ال�سناعي  البحث  وخدمات  ال�سناعي 
�سبكة  على  احلو�سبة   ، احلا�سوب  وبرجميات  وتطوير قطع  ت�سميم  ، خدمـات  وامل�سادقة 
برجميات  حتديث   ، احلا�سوب  برجمة  خدمات   ، احلا�سوب  تاأجري  خدمات   ، النرتنت 
احلا�سوب ، حتليل اأنظمة احلا�سوب ، ت�سميم اأنظمة احلا�سوب ، خدمات تقدمي ال�ست�سارات 
تكنولوجيا  ا�ست�سارات  خدمات   ، احلا�سوب  برجميات  ت�سميم   ، احلا�سوب  لربجميات 
احلا�سوب ، خدمات حماية احلوا�سيب من الفـريو�سات ، خدمات تقدمي ال�ست�سارات فـي 
عن  عدا  احلا�سوب  وبيانات  برامج  حتويل   ، احلا�سوب  معدات  وتطوير  ت�سميم  جمال 
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 ، اإلكرتونية  اإلى و�سائط  الوثائق من و�سائط مادية  اأو  البيانات  املادي ، حتويل  التحويل 
اإن�ساء وت�سميم الفهار�س املبنية على املواقع الإلكرتونية للمعلومات لالآخرين )خدمات 
خدمات   ، لالآخرين  الإنرتنت  �سبكة  على  املواقع  و�سيانة  اإن�ساء   ، املعلومات(  تكنولوجيا 
بيانات  ، حتويل  للكمبيوتر  املن�سات  تطوير   ، البيانات  اأمن  ا�ست�سارات   ، البيانات  ت�سفـري 
البيانات  تخزين  خدمات   ، احلا�سوب  برامج  ن�سخ   ، �سوئي(  )م�سح  رقمية  اإلى  الوثائق 
عرب  الحتيال  لكت�ساف  الئتمان  بطاقات  حلركة  الإلكرتونية  املراقبة   ، الإلكرتونية 
الهويات  �سرقة  الكت�ساف  ال�سخ�سية  التعريف  ملعلومات  االإلكرتونية  املراقبة   , االإنرتنت 
مواقع  ا�ست�سافة  خدمات   ، الرتويجية  للمواد  اجلرافـيكي  الت�سميم   ، الإنرتنت  عرب 
خدمات   ، املعلومات  بتكنولوجيا  يتعلق  فـيما  ال�ست�سارات   ، انرتنت(  )مواقع  احلا�سوب 
املعلومات  توفـري   ، ال�ستعانة مب�سادر خارجية  اأ�سا�س  على  املقدمة  املعلومات  تكنولوجيا 
حول تكنولوجيا احلا�سوب والربجمة عرب موقع ويب ، تنزيل برجميات احلا�سوب ، �سيانة 
برجميات احلا�سوب ، مراقبة اأنظمة احلا�سوب عن طريق الدخول عن بعد ، مراقبة اأنظمة 
احلا�سوب لكت�ساف الو�سول غري امل�سموح به اأو خرق البيانات ، مراقبة اأنظمة احلا�سوب 
لكت�ساف الأعطال ، الن�سخ الحتياطي للبيانات خارج املوقع ، املن�سة كخدمة )بيه ايه ايه 
ا�ست�سافة   , البحث فـي جمال تكنولوجيا االت�ساالت   , بيانات احلا�سوب  ا�سرتجاع   , ا�ص( 
توفـري   ، ن�سر الربجميات  اإطار  فـي  ، تطوير الربجميات  ، الربجميات كخدمات  اخلادم 
 , احلا�سوب  برجميات  تاأجري   , احلا�سوب  بيانات  ا�سرتجاع   , لالإنرتنت  بحث  حمركات 
تاأجري خوادم ال�سبكة ، ا�ست�سافة اخلادم ، خدمات امل�سادقة على امل�ستخدم با�ستخدام تقنية 
امل�سادقة على  ، خدمات  الإنرتنت  الأحادي لتطبيقات الربجميات عرب  الدخول  ت�سجيل 

امل�ستخدم با�ستخدام التكنولوجيا ملعامالت التجارة الإلكرتونية .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي �سي �سي دبليو اأو تي تي )هونغ كونغ( ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هوجن كوجن

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : طابق 41 ، بي �سي �سي تاور ، تياكو بال�س ، 979 كينغز رود ، كواري 
باي ، عونغ كوجن ، هوجن كوجن

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م             

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138343
فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، املادية ولالأ�سخا�ص  املادية للممتلكات  الأمنية للحماية  ، اخلدمات  القانونية  اخلدمات 
، خدمات  الأفراد  اآخرون لتلبية حاجات  التي يقدمها  ال�سخ�سية والجتماعية  اخلدمات 
 ، والتاأليف  الن�سر  اإدارة حقوق   ، الفنادق  لنزلء  واإجراء احلجوزات  الفنادق  داخل  ال�ستقبال 
، خدمات الرتخي�ص )خدمات  الإنرتنت  النطاقات على  اأ�سماء  تاأجري   ، املواعدة  خدمات 
)خدمات  احلا�سوب  برجميات  ترخي�ص   ، الربجميات  ن�سر  عمل  اإطار  �سمن  قانونية( 

قانونية( ، ترخي�ص امللكية الفكرية ، خدمات التوا�سل الجتماعي على الإنرتنت .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي �سي �سي دبليو اأو تي تي )هونغ كونغ( ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هوجن كوجن

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : طابق 41 ، بي �سي �سي تاور ، تياكو بال�ص ، 979 كينغز رود ، كواري 
باي ، عونغ كوجن ، هوجن كوجن

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م             

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138521
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

قوالب الفحم ، رقائق اخل�سب اأو الكريات ، �سوائل الولعات الواردة بالفئة 4 .
  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذا كينجز فورد بروداكت�ص كومباين ال ال �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1221برودواي ، 94612 ، اأوكالند ، كاليفورنيا ، الوليات املتحدة الأمريكية 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م               
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138523
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

القوالب  ت�سكيل  ماكينات   ، بالنفخ  القوالب  ت�سكيل  ماكينات   ، املعدنية  امل�سبوكات  قوالب 
ال�سريعة بالبثق ، قوالب للبثق ، قوالب معدنية للبثق ، قوالب من الأملنيوم للبثق ، �سبابيك 

اأبواب ، اأبواب منزلقة من املعدن ولح الأملنيوم الواردة جميعها بالفئة 6 .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حممد ريا�ص و�سريكه �ص.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع رقم : 4 ، املعبيلة ال�سناعية ال�سمالية ، ولية ال�سيب ، حمافظة 
م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م               

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138526
فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مواد البناء والت�سييد ، غري املعدنية ، اخل�سب الرقائقي ، فـيلم اخل�سب الرقائقي ، منتجات 
الأخ�ساب ، موا�سري �سلبة غري معدنية للبناء. الأ�سفلت والزفت والقطران والقار ، مباين 

قابلة للنقل غري معدنية ، الآثار ولي�ص املعدن الواردة جميعها بالفئة 19 .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حممد ريا�ص و�سريكه �ص.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع رقم : 4 ، املعبيلة ال�سناعية ال�سمالية ، ولية ال�سيب ، حمافظة 
م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م               

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138527
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التبغ اخلام اأو امل�سنع ، منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 
والتبغ اخلا�ص بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك 
لغر�ص  التبغ  منتجات   ، الإلكرتونية  ال�سجائر  طبية(  لأغرا�ص  )لي�ص  التبغ  وبدائل 
اأجل  من  التبغ  اأو  ال�سجائر  ت�سخني  لغر�ص  واأجزائها  الإلكرتونية  الأجهزة   ، ت�سخينها 
اإطالق بخاخ يحتوي على النيكوتني لال�ستن�ساق ، حماليل النيكوتني ال�سائل لال�ستخدام 
فـي ال�سجائر الإلكرتونية ، ال�سلع اخلا�سة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق واأنابيب ال�سجائر 
وفالتر ال�سجائر وعلب التبغ وعلب ال�سجائر واملناف�ص , الغاليني , الأدوات اخلا�سة بلف 

ال�سجائر التي تو�سع باجليب ، الولعات ، اأعواد الثقاب .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فـيليب موري�ص براندز اأ�ص ايه  اآر األ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : كواى جيرنيناود3 ، نيو �ساتل ، 2000 �سي اأت�ص ، �سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م               
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138528
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سروبات غري كحولية ، م�سروبات الفاكهة وع�سائر الفاكهة ، م�سروبات من نوع �سال�ص 
اأخرى  , �سراب وم�ستح�سرات  , الع�سائر . م�سروبات غازية بنكهة القهوة  بنكهة الفاكهة 

ومركزات وم�ساحيق ل�سنع امل�سروبات الغازية وم�سروبات الفاكهة 32 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دي دي اأي بي هولدر ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب :9141 ، كانتون ، ما�سات�سو�ست�ص02021 ، الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م               
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

-232-



اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138530
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الزينة   ، لالأكل  قابلة  ودهون  زيوت   ، والفطائر  والكعك  للدونات  الفاكهة  من  ح�سوات 
امل�سنوعة من الفاكهة ، الزينة امل�سنوعة من اجلوز اخل�سار املطبوخ ، احل�ساء ، �سلطة ، 
الق�سدة ، الكرميا احلام�سة ، الأطعمة اخلفـيفة القائمة على الفاكهة ، الأطعمة اخلفـيفة 

القائمة على اجلوز ، احلم�س ، جبنة الكرمية ، زبادي الواردة جميعا فـي الفئة 29 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دي دي اأي بي هولدر ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :9141 ، كانتون ، ما�سات�سو�ست�س02021 ، الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م               
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138534
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سافات البنزين وزيت املحرك الواردة جميعا بالفئة 1 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيفرون انتيلليكت�سو ال بروبرتي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

 ،94583 كاليفورنيا   ، رامون  �سان   ، رود  كانيون  بوللينجز   6001  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م               

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134527
فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

فـي  كح�سوات  امل�ستخدمة  واملواد  والكيلرز  العازل(  الورني�ش  )غري  والورني�ش  الدهانات 
اجلدران واخل�سبيات )معاجني( ، االغطية التحتية اال�سا�سية امل�ستعملة قبل الدهان على 
�سكل برميرات وفتائل وواملواد احلافظة من ال�سدا واخل�سب من التلف ومرفقات الدهان 
الغري  ال�سبغ  واأدوات  والغ�سيل  للزينة  معدة  الغري  اجلافة  والدهانات  املائية  والدهانات 
الطبيعية  )والراتينجات  )موردانت  االلوان  ومر�سخات  وامللونات  الزينة  الغرا�ش  معدة 
الواح وم�ساحيق اخلا�سة باعمال الدهان والديكور واملطبوعات  اخلام واملعادن على �سكل 

والفنانني . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اي�سيان بينت�ش ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 ايه �سانتي نغري ، �سانتا كروز )اأي�ست( مومباي ، ماهارا�سرتا - 
400055 ، الهند

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/1/19
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136226
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات بخاخات االأنف العالجية ، وبخاخ االأنف لعالج احل�سا�سية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اور�سافارم ارزنيمتل جي ام بي ات�ش 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأملانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : اند�سرتي �سرتا�سة 35 ، 66129 �سارابروكني ، اأملانيا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/24

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136275
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

و�ساي  بال�ساي  واملنكهة  املثلجة  وامل�سروبات  املثلج  وال�ساي  ال�ساي  ومنتجات  وال�ساي  النب 
، بدائل  القهوة  ، منتجات  ال�ساي  ا�سا�سها  ، م�ستح�سرات وم�سروبات  االع�ساب غري طبية 
القهوة ، م�ستخرجات من بدائل القهوة ، م�ستح�سرات وم�سروبات ا�سا�سها بدائل القهوة ، 
م�سروبات ا�سا�سها القهوة ، �سيكوري )خليط من الدقيق ، القهوة ومكونات اخرى( ، القهوة 
والكاكاو   ، ال�سعري  ا�سا�سها  م�ستح�سرات   ، بالقهوة  واملنكهة  املثلجة  وامل�سروبات  املثلجة 
وم�ستح�سرات وم�سروبات ا�سا�سها الكاكاو ، وال�سوكوال ، منتجات ال�سوكوال وم�ستح�سرات 
وم�سروبات ا�سا�سها ال�سوكوال ، حمليات ، كاندي ، علك ، حمليات طبيعية ، منتجات خمبوزة ، 
معجنات ، كوكي ، وافر ، توفـي ، بودجن ، اي�ش كرمي ، عنا�سر جامعة ل�سناعة االي�ش كرمي ، مثلوجات 
والتابيوكا  واالأرز  ال�سكر   ، البان مثلجة   ، ، حمليات مثلجة  ، كعك مثلج  �سرابات   ، املائية 
وال�ساجو والنب اال�سطناعي ، الدقيق وامل�ستح�سرات املَ�سنوعة من احلبوب ، واي�سا على 
�سكل اطباق جاهزة ، بيتزا باأنواعها ، ال�سندوي�ش ، خليط من عنا�سر من املعجنات وعجينة 
 ، املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر  والب�سكويت  واخلبز   ، للفرن  اجلاهزة  الدوف 
ع�سل النحل والع�سل االأ�سود وبدائل الع�سل ، اخلمرية ، معجنات ، �سعريية ، مواد غذائية 
ا�سا�سها االرز ، نقانق ، مرق ال�سويا ، منتجات تنكيه وتعطري للطعام ، مرق �سلطة ، مايونيز ، امللح 
واخلردل واخلل ، البهارات والتوابل وال�سل�سة واملكرونة ، الثلج وجميع املنتجات االخرى 

حتت الفئة 30( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأحمد حممد �سالح باع�سن و�سركاه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 18 جدة 21411 ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/4/22

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136400
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 
خبز دائري ، خبز ملفوف ، خبز الربجر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هريمانربوت �سريهولدير بي تي واي ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأ�سرتالية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 7253 ، �ساوثبورت بارك ، كيو ال دي 4215 ، اأ�سرتاليا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136437
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

�سموع عطرية ، �سموع معطرة ، فتائل لل�سموع ، �سموع .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هيونداي موتور كومباين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 ، هيولونغ - رو ، �سيو�سو - غو ، �سيوؤول ، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

حـــــق الأولويـــــــــة : )رقم االأولوية : 0189931-2019-40 - تاريخ االأولوية : 2019/12/6 

- بلد االأولوية : جمهورية كوريا (
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136442
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

قرطا�سية ، اأقالم )اأدوات كتابة( ، م�سابك ت�ستخدم فـي املكاتب ، موؤ�سرات للكتب ، من�سات 
مكتب ، مالقط نقود ، علب جوازات �سفر ، غالف جوازات �سفر ، مذكرات ، مواد كتابة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هيونداي موتور كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 ، هيولونغ - رو ، �سيو�سو - غو ، �سيوؤول ، جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

حـــــق الأولويـــــــــة : )رقم االأولوية : 0189939-2109-40 - تاريخ االأولوية : 2019/12/6 
- بلد االأولوية : حمهورية كوريا (

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137207
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات تواليت غري طبية ، ومعدات ، وغ�سول للفم ، ومعطرات التنف�ش ، م�ستح�سرات 
 ، االأ�سنان  تلميع  م�ستح�سرات   ، التبيي�ش  م�ستح�سرات   ، االأ�سنان  جل   ، بالفم  العناية 

م�ستح�سرات تبيي�ش االأ�سنان وامل�سرعات ، م�ستح�سرات اإزالة البقع التجميلية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �ستافورد - ميلر )ايرلندا( ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ايرالندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : كلوت�سران ، يوغال رود ، دونغارفان ، كو ووترفورد ، ايرلندا ، ايرالند
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/30

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137208
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات العناية بالفم الدوائية ، م�ستح�سرات تلميع االأ�سنان الطبية ، م�ستح�سرات 
علك   ، الطبية  التبيي�ش  م�ستح�سرات   ، الطبي  الفم  غ�سول   ، الطبية  االأ�سنان  تبيي�ش 

للم�سغ الطبي وحبة دواء حمالة لنظافة االأ�سنان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �ستافورد- ميلر )ايرلندا( ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ايرالندية

 ، ايرلندا   ، ووترفورد  كو.   ، دونغارفان   ، رود  يوغال   ، كلوت�سران   : العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 
ايرالند

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/30
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137533
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

منتجات ال�سوكوالته ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف اأنواعه والكيك 
والفـريمي�سلي  وال�سباغيتي  التح�سري  �سريعة  والنودلز  والنودلز  ومعكرونة  والبا�ستاء 
واخلمرية وم�سحوق اخلبز وغريها من مكونات اخلبازة وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل 
املجمد  والعجني  للطبخ  اجلاهزة  العجني  ومنتجات  )بهارات(  وال�سل�سات  والكات�ساب 
وحلويات  اللنب  م�ستقات  من  لي�ست  املجمدة  واحللويات  كرمي  واالأي�ش  املجمدة  والباراتا 
والتابيوكا  واالأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  والقهوة  املجمدة  املجمدة واحللويات  الفواكه 
وال�ساغو والقهوة ال�سناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية وامللح واخلردل والدقيق املح�سر 
من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�سروبات االأغذية )امل�ستملة فـي االأ�سا�ش على احلبوب 

واالأع�ساب( والغريفـيز )املرق( و�ساي االأع�ساب والع�سل والف�سار .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية االولى ، خلف �سارع الوحدة ، ملك االنا�سرياز عبدالرزاق 
�ش.ب : 4115 ، ال�سارقة ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/12
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137534
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

منتجات ال�سوكوالته ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف اأنواعه والكيك 
والفـريمي�سلي  وال�سباغيتي  التح�سري  �سريعة  والنودلز  والنودلز  ومعكرونة  والبا�ستاء 
واخلمرية وم�سحوق اخلبز وغريها من مكونات اخلبازة وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل 
املجمد  والعجني  للطبخ  اجلاهزة  العجني  ومنتجات  )بهارات(  وال�سل�سات  والكات�ساب 
وحلويات  اللنب  م�ستقات  من  لي�ست  املجمدة  واحللويات  كرمي  واالأي�ش  املجمدة  والباراتا 
والتابيوكا  واالأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  والقهوة  املجمدة  املجمدة واحللويات  الفواكه 
وال�ساغو والقهوة ال�سناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية وامللح واخلردل والدقيق املح�سر 
من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�سروبات االأغذية )امل�ستملة فـي االأ�سا�ش على احلبوب 

واالأع�ساب( والغريفـيز )املرق( و�ساي االأع�ساب والع�سل والف�سار .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية االولى ، خلف �سارع الوحدة ، ملك االنا�سرياز عبدالرزاق 
�ش.ب : 4115 ، ال�سارقة ، االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/12
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137537
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

منتجات ال�سوكوالته ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف اأنواعه والكيك 
والفـريمي�سلي  وال�سباغيتي  التح�سري  �سريعة  والنودلز  والنودلز  ومعكرونة  والبا�ستاء 
واخلمرية وم�سحوق اخلبز وغريها من مكونات اخلبازة وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل 
املجمد  والعجني  للطبخ  اجلاهزة  العجني  ومنتجات  )بهارات(  وال�سل�سات  والكات�ساب 
وحلويات  اللنب  م�ستقات  من  لي�ست  املجمدة  واحللويات  كرمي  واالأي�ش  املجمدة  والباراتا 
والتابيوكا  واالأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  والقهوة  املجمدة  املجمدة واحللويات  الفواكه 
وال�ساغو والقهوة ال�سناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية وامللح واخلردل والدقيق املح�سر 
من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�سروبات االأغذية )امل�ستملة فـي االأ�سا�ش على احلبوب 

واالأع�ساب( والغريفـيز )املرق( و�ساي االأع�ساب والع�سل والف�سار .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية االولى ، خلف �سارع الوحدة ، ملك االنا�سرياز عبدالرزاق 

الواليات   ، املتحدة  العربية  االإمارات   ، ال�سارقة   ،  4115  : �ش.ب 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/12

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137549
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

وامل�ستح�سرات  الع�سبية  الكرميات  ذلك  فـي  مبا  البارد  الكرمي   ، الب�سرة  كرمي   ، الكرميات 
الع�سبية ، غ�سول اجل�سم ، ال�ساأبون ، ال�سامبو ، مزيل العرق ، رذاذ اجل�سم املعطر ، العطور ، 
غ�سول الوجه ، كرمي اجلمال ، الزيوت االأ�سا�سية ، م�ستح�سرات التجميل ، زيوت ال�سعر ، غ�سول 
ال�سعر ، منظفات االأ�سنان مبا فـي ذلك م�سحوق التالك ، التلك البارد ، الفازلني لالإ�ستخدام 
التجميلي مبا فـي ذلك بل�سم الب�سرة الع�سبي وبل�سم ال�سفاه الع�سبي ، ملونات لل�سعر ، اأ�سباغ 

لل�سعر ، كرمي ال�سعر ، كرميات التجميل ومواد التواليت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اميامي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 687 ، اأي.اأم. باي با�ش انان داأبور ، كولكاتا - 700107 ، الهند

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/12

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137555

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

اإنتاج   ، لالأخرين  الطلب  ح�سب  املواد  جتميع   ، )لالأخرين(  الطلب  ح�سب  املواد  جتميع 

الطاقة ، الطباعة ، معاجلة الزيت ، اإنتاج الطاقة ، خدمات التكرير .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركه الزيت العربية ال�سعودية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع رقم : 1 ال�سارع ال�سرقي الظهران 313311 ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/12

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137556

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

التحاليل  خدمات   ، بها  املتعلقة  والت�سميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 

واالأبحاث ال�سنـاعية ، خدمـات ت�سميم وتطوير برامج الكمبيوتـر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركه الزيت العربية ال�سعودية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع رقم 1: ال�سارع ال�سرقي الظهران 313311 ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/12

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137557
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

منتجات ال�سوكوالته ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف اأنواعه والكيك 
والفـريمي�سلي  وال�سباغيتي  التح�سري  �سريعة  والنودلز  والنودلز  ومعكرونة  والبا�ستاء 
واخلمرية وم�سحوق اخلبز وغريها من مكونات اخلبازة وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل 
املجمد  والعجني  للطبخ  اجلاهزة  العجني  ومنتجات  )بهارات(  وال�سل�سات  والكات�ساب 
وحلويات  اللنب  م�ستقات  من  لي�ست  املجمدة  واحللويات  كرمي  واالأي�ش  املجمدة  والباراتا 
والتابيوكا  واالأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  والقهوة  املجمدة  املجمدة واحللويات  الفواكه 
وال�ساغو والقهوة ال�سناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية وامللح واخلردل والدقيق املح�سر 
من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�سروبات االأغذية )امل�ستملة فـي االأ�سا�ش على احلبوب 

واالأع�ساب( والغريفـيز )املرق( و�ساي االأع�ساب والع�سل والف�سار .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية االولى ، خلف �سارع الوحدة ، ملك االنا�سرياز عبدالرازق 
�ش.ب : 4115 ، ال�سارقة ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/12
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137946
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

امل�ستح�سرات ال�سيدالنية وامل�ستح�سرات ال�سيدالنية لعالج اأمرا�ش وا�سطرابات القلب 
واالأوعية الدموية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأجمني انك 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : ون اجمن �سنرت درايف ، مدينة ثاوزند اواك�ش ، والية 
كاليفورنيا 1799- 91320 ، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/26
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137947
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

اإنتاج برامج تلفزيون وراديو ، توزيع برامج تلفزيون وراديو لالآخرين ، اإنتاج ون�سر مو�سيقى ، 
توفـري ترفـيه عرب االإنرتنت ، حتديدا ، توفـري ت�سجيالت �سوت وفـيديو غري قابلة للتنزيل فـي 
جمال املو�سيقى والرتفـيه املرتبط باملو�سيقى ، اخلدمات الرتفـيهية ، حتديدا ، توفـري ت�سجيالت 
�سوت وفـيديو مو�سيقية غري قابلة للتنزيل عرب االإنرتنت م�سجلة م�سبقا عرب �سبكة حا�سوب 
دولية ، نوادي امل�سجعني ، تطوير ون�سر مواد تعليمية لالآخرين فـي جمال املو�سيقى والرتفـيه ، 
اإنتاج وتوزيع الرتفـيه بالراديو ، ت�سجيل واإنتاج مقاطع �سوتية و�سوت ، اإنتاج ت�سجيالت ، اإنتاج 
اأفالم وفـيديو ، اإنتاج اأفالم ال�سور املتحركة ، توزيع اأفالم ال�سور املتحركة ، التمويل امل�سرفـي 
لربامج التلفزيون ، الرتفـيه فـي �سكل برامج تلفزيون م�ستمرة فـي جمال املو�سيقى والرتفـيه ، 
الرتفـيه ، حتديدا ، عر�ش مو�سيقي اأو ترفـيهي متوا�سل يتم توزيعه خالل التلفزيون ، االأقمار 
ال�سناعية ، و�سائط ال�سوت ، والفـيديو ، ن�سر كتب وجمالت ، الرتفـيه فـي �سكل برامج راديو 
فنانني  بوا�سطة  مبا�سرة  وعرو�ش  �سكل حفالت  فـي  الرتفـيه   ، املو�سيقى  فـي جمال  م�ستمرة 
بوا�سطة جمموعات  ال�سخ�سي  الظهور   ، ، حتديدا  ترفـيهية  ، خدمات  مو�سيقية  وجمموعات 
مو�سيقية ، فنانني مو�سيقيني وم�ساهري ، خدمات ترفـيهية فـي �سكل عرو�ش مبا�سرة يتم عملها 
بوا�سطة فنانني مو�سيقيني خالل و�سط التلفزيون ، الراديو ، وت�سجيالت ال�سوت والفـيديو ، 
خدمات ترفـيهية ، حتديدا ، عرو�ش بوا�سطة فنانني مو�سيقيني يتم عملها مبا�سرة وت�سجيلها 
للتوزيع فـي امل�ستقبل ، خدمات تعليمية وترفـيهية ، حتديدا ، اإنتاج وتقدمي عرو�ش تلفزيونية ، 
اأحداث ريا�سية ، عرو�ش اأزياء ، عرو�ش األعاب ، عرو�ش مو�سيقية ، عرو�ش اجلوائز وعرو�ش 
على  ت�سجل  اأو  مبا�سرة  تبث  جميعها  تكون  والتي  للجماهري  املبا�سر  العر�ش  قبل  كوميدية 
�سرائط للتوزيع فـيما بعد ، خدمات ترفـيهية ، حتديدا ، توفـري موقع اإلكرتوين يعر�ش عرو�ش 
مو�سيقية غري قابلة للتنزيل ، فـيديوهات مو�سيقية ، مقاطع اأفالم متعلقة ، �سور فوتوغرافـية ، 
، توفـري  اأخرى تعر�ش مو�سيقى وترفـيه ، خدمات ترفـيهية ، حتديدا  ومواد و�سائط متعددة 
مراجعات عرب االإنرتنت ملو�سيقى ، فنانني مو�سيقيني وفـيديوهات مو�سيقية ، خدمات تعليمية ، 
حتديدا ، توفـري مو�سيقى م�سجلة م�سبقا غري قابلة للتنزيل ، معلومات فـي جمال املو�سيقى ، 
والتعليقات واملقاالت عن املو�سيقى ، جميعها عرب االإنرتنت خالل �سبكة حا�سوب دولية ، خدمات 
 ، بوا�سطة م�سيف مهني  واالأفالم  والتلفزيون   ، بث مبا�سر  فـي  الظهور   ، ، حتديدا  ترفـيهية 
اإقامة   ، ، حتديدا  ترفـيهية  ، خدمات  مو�سيقية  �سكل مهرجانات  فـي  ترفـيهية  اإقامة عرو�ش 
املو�سيقى  لعر�ش  الرتفـيه  الأغرا�ش  معار�ش  تنظيم   ، والفنون  املو�سيقى  جمال  فـي  عرو�ش 

والفنون ، ن�سر جمالت االإنرتنت .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يونيفـري�سال انرتنا�سيونال ميوزيك بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : اآ�ش جريفـيليند�سويج ، 80 ، 1217 اإي دبليو ، هيلفر�سوم ، هولندا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/26

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137949
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

راديو  واإر�سال  بث   ، دولية  حا�سوب  �سبكة  عرب  برامج  بث   ، ال�سلكي  التلفزيون  برامج  بث 
�سلكي ، خدمات بث واإر�سال التلفزيون ال�سلكي ، وعرب ال�سبكات واالأقمار ال�سناعية ، اإر�سال 
�سوت  ملادة  مبا�سر  بث   ، االإنرتنت  عرب  املبا�سر  بالبث  و�سوتية-ب�سرية  �سوت  ت�سجيالت 
، بيانات ، �سوت ، �سور ،  اإر�سال رقمي واإلكرتوين ملحتوى �سوت   ، وفـيديو على االإنرتنت 
�سوت و�سورة ، ور�سائل ، خدمات اإر�سال فـيديو عند الطلب ، توفـري غرف ومنتديات حمادثة 
عرب االإنرتنت ولوحات ن�سرات اإلكرتونية الإر�سال ر�سائل بني امل�ستخدمني تتعلق باملو�سيقى 
والرتفـيه ، توفـري اإر�سال اإلكرتوين ال�سلكي لنغمات رنني قابلة للرفع وللتنزيل ، �سوت ، 
مو�سيقى ، ملفات MP3 ، ر�سومات ، األعاب ، �سور ، فـيديوهات ، معلومات واأخبار عرب �سبكة 
حا�سوب دولية اإلى اأجهزة ات�ساالت هاتفـية ال�سلكية ، اإر�سال وا�ستقبال ر�سائل �سوت ون�سية 
بني اأجهزة ات�سال ال�سلكي ، توفـري خدمات ات�سال ال�سلكي ، حتديدا ، اإر�سال نغمات الرنني 
اإر�سال  اإلى هواتف حممولة واأجهزة حممولة ، توفـري خدمات ات�سال ال�سلكي ، حتديدا ، 
اإلى هواتف  اإلى هواتف حممولة واأجهزة حممولة ، واإر�سال نغمات الرنني  نغمات الرنني 
حممولة عرب خدمات اال�سرتاك ، حيث بذلك ميكن للم�ستخدمني االختيار من جمموعة 
متنوعة من اأ�سوات ومو�سيقى تنبيهات املكاملات ، توفـري و�سول م�ستخدمني متعددين اإلى 

�سبكة معلومات حا�سوب دولية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يونيفـري�سال انرتنا�سيونال ميوزيك بي.فـي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : اآ�ش جريفـيليند�سويج ، 80 ، 1217 اإي دبليو ، هيلفر�سوم ، هولندا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/26

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137950
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

خدمات التوزيع فـي جمال الت�سجيالت ال�سوتية املو�سيقية وت�سجيالت الفـيديو ، خدمات 
الطلب   ، والدعاية  االإعالن  ، خدمات  املتعلقة  اال�ست�سارية  االإعالن والرتويج واخلدمات 
عرب االإنرتنت بوا�سطة احلا�سوب لعر�ش ب�سائع ا�ستهالكية عامة و�سلع ا�ستهالكية عامة ، 
خدمات الطلب عرب االإنرتنت بوا�سطة احلا�سوب فـي جمال املو�سيقى ، خدمات متجر البيع 
بالتجزئة عرب االإنرتنت بوا�سطة احلا�سوب فـي جمال املو�سيقى ، خدمات طلب الهدايا عرب 
ورغبات  احتياجات  مع  الهدية  مانح  تطابق متطلبات  التي  احلا�سوب  بوا�سطة  االإنرتنت 
اإقامة عر�ش جتاري عرب االإنرتنت ، فـي جمال املو�سيقى ، احلفالت   ، م�ستقبلي الهدايا 
املو�سيقية والفـيديوهات ، خدمات كتالوج الطلب عرب الربيد لعر�ش اأقرا�ش م�سغوطة ، 
كا�سيتات ، اأقرا�ش فـيديو رقمية ، املالب�ش ، وب�سائع عامة ، خدمات متجر البيع بالتجزئة 
 ، للتنزيل  االإنرتنت لعر�ش حمتوى مو�سيقي و�سوتي-ب�سري م�سجل م�سبقا قابل  عرب 
 ، �سوتية-ب�سرية  و�سائط  با�ستخدام  الرتويج  حمالت  تنظيم   ، عامة  وب�سائع   ، مالب�ش 
جتهيز �سا�سات عر�ش �سوت و�سورة لالإعالن املو�سيقي ، جتهيز عرو�ش �سوتية وب�سرية 
لال�ستخدام فـي االإعالنات ، تنظيم واإقامة عرو�ش جتارية فـي جمال املو�سيقى والرتفـيه ، 
تنظيم واإقامة معار�ش وعرو�ش الأغرا�ش االأعمال التجارية واالإعالنات ، ترويج واإقامة 
عرو�ش جتارية فـي جمال املو�سيقى ، ترويج احلفالت لالآخرين ، ترويج ال�سلع واخلدمات 
لالآخرين عرب تنظيم للرعاة ان�سمام ال�سلع واخلدمات خا�ستهم مع احلفالت واملنا�سبات 
يتم  اإلكرتونية  جملة  فـي  اإعالنات  وو�سع  جتهيز  عرب  االآخرين  �سلع  ترويج   ، املو�سيقية 
الو�سول اإليها من خالل �سبكة حا�سوب دولية ، توفـري معلومات منتج ا�ستهالكي حول �سلع 
وخدمات االآخرين عرب �سبكة حا�سوب دولية ، خدمات متجر بيع بالتجزئة متوفرة من 
خالل ات�ساالت احلا�سوب والتلفزيون التفاعلي لعر�ش ت�سجيالت �سوت وفـيديو مو�سيقية ، اأقرا�ش 
م�سغوطة ، كا�سيتات ، اأقرا�ش فـيديو رقمية ، كا�سيتات فـيديو وب�سائع مرخ�سة ، اال�سرتاكات فـي 

الكتب ، املراجعات ، ن�سرات االأخبار اأو كتب الر�سوم الهزلية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يونيفـري�سال انرتنا�سيونال ميوزيك بي.فـي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : اآ�ش جريفـيليند�سويج ، 80 ، 1217 اإي دبليو ، هيلفر�سوم ، هولندا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/26

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137951
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

�سرائط �سوت ، واأقرا�ش وكا�سيتات م�سجلة م�سبقا ، �سرائط فـيديو ، واأقرا�ش وكا�سيتات ، 
�سرائط واأقرا�ش �سوت رقمية وفـيديو و�سوت ، اأقرا�ش م�سغوطة ، اأقرا�ش فـيديو رقمية ، 
اأقرا�ش ليزر ، وت�سجيالت فونوغرافـية تعر�ش جميعها املو�سيقى والرتفـيه ، ت�سجيالت 
�سوت وفـيديو م�سرحية ومو�سيقية ، برجميات األعاب الواقع االفرتا�سي القابلة للتنزيل 
وامل�سجلة ، برجميات األعاب واقع افرتا�سي م�سجلة على �سرائط ، وخراطي�ش وكا�سيتات ، نغمات 
رنني قابلة للتنزيل ، ومو�سيقى ، وملفات MP3 تعر�ش جميعها املو�سيقى والرتفـيه ، الر�سومات ، 
ال�سور فـي جمال املو�سيقى والرتفـيه املرتبط باملو�سيقى ، الفـيديوهات فـي جمال املو�سيقى 
والرتفـيه املرتبط باملو�سيقى واالألعاب الأجهزة االت�سال الال�سلكي ، مو�سيقى قابلة للتنزيل 
جمال  فـي  �سور   ، ر�سومات   ، باملو�سيقى  مرتبط  وترفـيه  مو�سيقى  تعر�ش   MP3 ملفات 
املو�سيقى والرتفـيه املرتبط باملو�سيقى ، فـيديوهات فـي جمال املو�سيقى والرتفـيه املرتبط 
باملو�سيقى واألعاب احلا�سوب ، برجميات األعاب حا�سوب قابلة للتنزيل وم�سجلة ، برجميات 
األعاب حا�سوب م�سجلة على �سرائط ، وخراطي�ش وكا�سيتات ، برجميات األعاب فـيديو قابلة 
للتنزيل وم�سجلة ، برجميات األعاب فـيديو م�سجلة على �سرائط ، وخراطي�ش وكا�سيتات ، 
االأ�سطوانات الدوارة ، و�سائد املاو�ش ، من�سورات اإلكرتونية قابلة للتنزيل فـي �سكل كتب ، 
كتيبات ، نوتة مو�سيقية ، جمالت ، �سحف ، اأدلة اإر�سادية ، اأدلة ، اأوراق اإعالنات ، ن�سرات 
، تطبيقات  باملو�سيقى  املرتبط  املو�سيقى والرتفـيه  ، جميعها فـي جمال  اإخبارية  ور�سائل 
هاتف قابلة للتنزيل للو�سول اإلى ، عر�ش ، توزيع ، تنزيل ، ت�سغيل ، ا�ستقبال ، بث ، واإر�سال 
ت�سجيالت  لتخزين  وكرتونية  بال�ستيكية  علب   ، باملو�سيقى  مرتبط  وترفـيه  مو�سيقى 
فونوغرافـية ، كا�سيتات ، اأقرا�ش م�سغوطة ، اأقرا�ش فـيديو رقمية ، وو�سائط فـيزيائية 

اأخرى ، اأغطية ت�سجيالت فونوغرافـية من البال�ستيك والكرتون .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يونيفـري�سال انرتنا�سيونال ميوزيك بي.فـي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : اآ�ش جريفـيليند�سويج ، 80 ، 1217 اإي دبليو ، هيلفر�سوم ، هولندا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/26

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137952
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

املك�سرات ، البندق املعالج ، فواكه وخ�سراوات حمفوظة ، جملدة ، جمففة ومطهوة ، هالم 
)جيلي( ، مربيات ، فواكه مطبوخة بال�سكر ، البي�ش ، احلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت 

والدهون املعدة لالأكل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة كريزي نات�ش �ش.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لبنانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : االمراء ، ال�سويفات ، لبنان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/26

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138052
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

ملنع  املباين  معاجلة   / املباين  �سد  اإحكام   ، واالإ�سالح  الرتكيب  خدمات   ، البناء  خدمات 
الرطوبة ، تنظيف املباين من الداخل واخلارج ، خدمات الطالء مبا فـي ذلك طالء املباين 
خدمات   ، املوا�سري  �سباكة   ، اجل�ش(  طبقة  )و�سع  التج�سي�ش   ، واخلارجية  الداخلية 

الت�سقيف )و�سع االأ�سقف( ، مقاومة ال�سداأ ، تنظيف النوافذ .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اي�سيان بينت�ش ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 ايه �سانتي نغري ، �سانتا كروز )اأي�ست( مومباي ، ماهارا�سرتا - 
400055 ، الهند ، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138053
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

ملنع  املباين  معاجلة   / املباين  �سد  اإحكام   ، واالإ�سالح  الرتكيب  خدمات   ، البناء  خدمات 
الرطوبة ، تنظيف املباين من الداخل واخلارج ، خدمات الطالء مبا فـي ذلك طالء املباين 
خدمات   ، املوا�سري  �سباكة   ، اجل�ش(  طبقة  )و�سع  التج�سي�ش   ، واخلارجية  الداخلية 

الت�سقيف )و�سع االأ�سقف( ، مقاومة ال�سداأ ، تنظيف النوافذ .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اي�سيان بينت�ش ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

ماهارا�سرتا-   ، مومباي  )اأي�ست(  كروز  �سانتا   ، نغري  �سانتي  6ايه   : العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 
400055- الهند ، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138057
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

ومر�ش   ، ال�سلع  لعالج  ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات  وحتديدا   ، ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات 
واأمرا�ش   ، الذاتية  املناعة  وا�سطرابات  واأمرا�ش   ، التاأتبي  اجللد  والتهاب   ، الزهامير 
وا�سطرابات الدم ، واأمرا�ش العظام والهيكل العظمي ، وال�سرطان ، واأمرا�ش القلب واالأوعية 
الدموية ، واأمرا�ش اجلهاز الع�سبي املركزي وا�سطرابات ، وال�سداع العنقودي ، اأمرا�ش 
القلب التاجية ، داء كرون ، اخلرف ، االأمرا�ش اجللدية وا�سطرابات ، ال�سكري ، ا�سطراب 
�سحوم الدم ، اأمرا�ش الغدد ال�سماء وا�سطرابات ، االأمل الع�سلي الليفـي ، اأمرا�ش اجلهاز 
اله�سمي وا�سطرابات ، ال�سداع ، ف�سل القلب ، االلتهابات واالأمرا�ش االلتهابية ، اأمرا�ش 
 ، الذئبة   ، وا�سطراباته  الكبد  اأمرا�ش   ، الكلى  وا�سطرابات  اأمرا�ش   ، االلتهابية  االأمعاء 
اال�سطرابات النف�سية ، ا�سطرابات التمثيل الغذائي ، ال�سداع الن�سفـي ، اأمرا�ش االأع�ساب ، 
اال�سطرابات الع�سبية ، ال�سمنة ، ه�سا�سة العظام ، االأمل ، مر�ش باركن�سون ، ال�سدفـية ، التهاب 
اأمرا�ش  التقرحي  القولون  التهاب   ، الروماتويدي  املفا�سل  التهاب   ، ال�سدفـي  املفا�سل 
االأوعية الدموية ، االأدوات الت�سخي�سية وامل�ستح�سرات واملواد لالأغرا�ش الطبية ، اأدوات 
الفح�ش الت�سخي�سي لالإ�ستخدام الطبي ، وحتديدا اأدوات الفح�ش الت�سخي�سي ت�ستخدم 
 ، الت�سخي�سية ال�سيدالنية االإ�سعاعية لالإ�ستخدام الطبي  امل�ستح�سرات   ، فـي اجل�سم احلي 
االأمرا�ش  ت�سخي�ش  فـي  لالإ�ستخدام  االإ�سعاعية  ال�سيدالنية  الت�سخي�سية  امل�ستح�سرات 

الع�سبية التنك�سية .

-248-



اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ايلي ليللي اند كومباين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

الواليات  انديانا 46285   ، اندياناأبولي�ش   ، �سنرت  ليللي كوربوريت  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138058
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

باور بانك ، �سماعات راأ�ش ، حموالت جدارية ، �سواحن ، كبالت ، االأجهزة واالأدوات العلمية 
واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي واالأجهزة واالأدوات 
الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�ش واالإ�سارة واملراقبة )االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم ، اأجهزة 
 ، الكهربائية  التحكم فـي الطاقة  اأو  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  واأدوات لو�سل 
اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور ، حامالت بيانات مغناطي�سية ، اأقرا�ش 
ت�سجيل ، اأقرا�ش مدجمة ، اأقرا�ش فـيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية ، 
اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد ، اآالت ت�سجيل النقد ، اآالت حا�سبة ، معدات معاجلة 

البيانات ، اأجهزة الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ، اأجهزة اإطفاء احلرائق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة القائد لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 001578 ، مدينة الريا�ش ، 11322 ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138060

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

بوظة )اآي�ش كرمي( ، عوامل متا�سك البوظة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حوراين لالأغذية واملكمالت الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

 ، دبي   ، ارجان   ،  109 املكتب   ، ب  بلوك   ،  1 �سنرت  بزن�ش  داميوند   : العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138061

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

ال�ساي ، القهوة ، الع�سل ، املك�سرات ، كعك حملى ، حلويات ، ال�سوكوالتة ، الكاكاو ، اخلبز ، 

املعجنات ، الثلج وال�سكر ، الع�سل ، ال�سل�سات ، التوابل ، البهارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة متكني لل�سناعة والتجارة املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 40335 ، جدة 23521 ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138062
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة للزيوت المت�سا�ش ال�سدمات ، خدمات 
بالتجزئة  البيع  خدمات   ، ال�سناعية  للزيوت  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع 
البيع  خدمات   ، الهوائية  وامل�سخات  الهيدروليكية  للم�سخات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو 
بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة للمحركات الهيدروليكية ، خدمات البيع بالتجزئة اأو 
اأو خدمات  بالتجزئة  البيع  ، خدمات  الهيدروليكية  البيع باجلملة لالأ�سطوانات  خدمات 
البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات   ، الثابت  الهيدروليكي  للنقل  باجلملة  البيع 
باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات   ، الهيدروليكية  للمحركات  باجلملة 
للمحركات الكهربائية الهيدروليكية ، خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات اجلملة ل�سمامات 
 ، الهيدروليكية  لل�سمامات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات   ، التحكم 
خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات اجلملة لل�سمامات ، خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات 
باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات   ، ال�سمامات  لوحدات  باجلملة  البيع 
اأو خدمات البيع باجلملة المت�سا�ش ال�سدمات  ملخازن النفط ، خدمات البيع بالتجزئة 
واأجزائها ، خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات اجلملة للزنربكات ، خدمات البيع بالتجزئة 
اأو خدمات البيع باجلملة الأجهزة التعليق للمركبات ، خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات 
البيع باجلملة الأجهزة التوجيه واأجزائها للمركبات ، خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات 
البيع باجلملة ل�سمامات امللف اللولبي ، خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة 

مل�سجالت االأقرا�ش واأجزائها وملحقاتها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كي واي بي كوربوري�سن 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : وورلدتريد �سنرت بلدينغ ، 4 - 1 هامامات�سو - ت�سو ، ت�سومة ميناتو 
كو ، طوكيو ، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138063
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

التجارة   ، املالية  الو�ساطة  خدمات   ، مالية  وا�ست�سارات   ، مالية  و�ساطة   ، مالية  خدمات 
االإلكرتونية ، خدمات التداول املايل االإلكرتوين .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سي اف اأي فاينان�سال غروب هولدينغ ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قرب�ش

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : غريغوري اأفك�سينتيوو 10 ، الرنكا ، قرب�ش
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138073
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

االأجزاء ال�سلبة من احلا�سب االآيل ، احلوا�سب االآلية ، احلوا�سب االآلية اللوحية ، احلوا�سب 
االآلية املحمولة ، االأجهزة واملعدات امل�ستخدمة فـي املوؤمترات املنعقدة عن طريق الفـيديو  
 ، االآيل  للحا�سب  الطرفـية  االأجهزة   ، الوثائقي  والتحرير  التبادل   ، بعد  عن  واملوؤمترات 
برجميات احلا�سب االآيل ، تطبيق الربجميات ، برجميات تطبيق احلا�سب االآيل  تطبيقات 
برجميات   ، واالت�ساالت  التطبيق  برجميات   ، للتنزيل  القابلة  االآيل  احلا�سب  برجميات 
املرا�سلة  تتيح  التي  االآيل  احلا�سب  برجميات   ، الفـيديو  طريق  عن  املنعقدة  املوؤمترات 
وال�سبكة  االآيل  احلا�سب  �سبكة  لتمكني  ات�ساالت  برجميات   ، امللفات  وم�ساركة  الفورية 
الال�سلكية وم�ستخدمي االإنرتنت من تبادل البيانات واالإر�سال ال�سوتي ، و�سور الفـيديو  
اأجهزة  البيانات بني  وتبادل  االت�ساالت  الإدارة  االآيل  برامج احلا�سب   ، ور�سوم اجلرافـيك 
احلا�سب االآيل املحمولة باليد واأجهزة احلا�سب االآيل املكتبية ، برجميات احلا�سب االآيل 
 ، اإدارة   ، ، برامج احلا�سب االآيل لتجميع   )API( ال�ستخدامها كواجهة برجمة تطبيقات
حترير ، تنظيم تعديل ، اإر�سال ، م�ساركة ، تخزين الر�سائل ، والن�سو�ش ، وال�سور ، وملفات 
ال�سمعي  واملحتوى  والفـيديو  ال�سوت  نقل  وعمليات   ، ال�سوتية  واملرا�سالت   ، البيانات 
الب�سري ، مقاطع الفـيديو واملحتوى ال�سمعي الب�سري ، اأدوات تطوير برجميات احلا�سب 
  ) VOIP( االآيل ، برجميات االت�ساالت لت�سهيل مكاملات بروتوكول ال�سوت عرب االإنرتنت
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وخدمات   ، الفورية  والر�سائل   ، الن�سية  والر�سائل   ، الفـيديو  مكاملات  الهاتفـية  املكاملات 
من  العديد  متكن  التي  االآيل  احلا�سب  برجميات   ، االإنرتنت  عرب  االجتماعية  ال�سبكات 
امل�ستخدمني من م�ساركة امللفات واملذكرات ومزامنة التقوميات ، برجميات احلا�سب االآيل 
واالأجزاء ال�سلبة من احلا�سب االآيل اخلا�سة بت�سفـري البيانات وتخزينها وا�سرتجاعها ، 
برجميات الت�سفـري  برجميات تطبيقية لال�ستخدام فـي زيادة اإنتاجية االأعمال ، برجميات 
ور�سائل   ، املحمولة  الهواتف  ور�سائل   ، االإلكرتوين  بالربيد  اخلا�سة  االآيل  احلا�سب 
ال�سلكية  االإلكرتونية  االت�ساالت  و�سائل   ، ال�سخ�سية  املعلومات  اإدارة  املتعددة  الو�سائط 
، ال�ساعات  اأجهزة الهواتف ، الهواتف املحمولة ، الهواتف الذكية  والال�سلكية ، الهواتف  
الذكية ، مكربات ال�سوت  �سماعات الراأ�ش ، �سماعات االأذن ، ال�سماعات ، ال�سماعات اخلا�سة 
بالواقع االفرتا�سي ، مكربات ال�سوت وم�سخمات ال�سوت ، التلفزيونات ، اأجهزة التلفاز  
معاجلة  )معدات  ال�سوئية  املا�سحات   ، البيني  االت�سال  اأجهزة  كهربائية   عر�ش  �سا�سات 
، النظارات  اأجهزة عر�ض ال�شرائح   ، اأجهزة العر�ض بالإ�شقاط   ، ، امليكروفونات  البيانات( 
 ، الذكية )معاجلة البيانات(  جهاز ت�سجيل ال�سوت ، جهاز التحكم عن بعد ، الكامريات 
الكامريات ال�سينمائية ، كامريات الويب ، اأجهزة معاجلة البيانات ، و�سائل قراءة الكتب 
للت�سوير  الالزمة  الع�سي   ، النظارات   ، للجيب  اإلكرتونية  ترجمة  اأجهزة   ، اإلكرتونيا 
�سواحن   ، الكهربائية  للبطاريات  �سواحن   ، باليد(  يحمل  القوائم  اأحادي  )حامل  الذاتي 
للبطاريات ، حموالت كهربائية ، بطاريات كهربائية ، كابالت كهربائية ، اأجهزة للقيا�ش  
 ، ، الر�سوم املتحركة  اأجهزة حتليل هوائية   ، اإنذار �سوتية  اأجهزة   ، اأدوات واأجهزة ب�سرية 
اآالت الرد على املكاملات ، الو�سائل امل�سادة للتداخل )كهرباء( ، اأجهزة التحذير من ال�سرقة  
اأجهزة التدري�ش ال�سمعي الب�سري ، بطاقات الهوية البيومرتية ، اآالت اإ�سدار الفواتري ، 
اأجهزة ت�سجيل الوقت ، اأغطية وحافظات للهواتف الذكية ، اأجهزة احلا�سب االآيل اللوحية  

الهواتف املحمولة ، اأجهزة احلا�سب االآيل املحمولة وم�سغالت الو�سائط املحمولة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيجينغ بايتيدان�ش نيتورك تيكنولوجي كو. ، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : روم بي - 0035 ، 2/اف ، منرب. 3 بيلدينغ ، منرب. 30 ، �سيك�سينغ رود ، 
�سيجينغ�سان دي�سرتيكت 100041 ، بيجينغ ، بي.اآر ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138074

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

احلـــا�سب  �سبكـــات  على  االإنرتنت  عبـــر  االإعـــالن   ، االإعـــالن  وكــاالت   ، االإعـــالن  خدمـــات 

املواد  ن�سر   ، لالآخرين  اإعالنات  اإعداد   ، النقر  عند  الدفع  طريق  عن  االإعالن   ، االآيل 

 ، لالآخرين  املبيعات  ترويج   ، العامة  االت�سال  و�سائل  االإعالن من خالل جميع   ، االإعالنية 

توفـيـــر وا�ستئجــــار م�ساحات اإعالنية على االإنرتنت ، اإدارة االأعمال التجارية ، اإدارة االأعمال ، 

الوظائف املكتبية ، جتميع وجمع البيانات واملعلومات واالإح�ساءات الإدارة قواعد البيانات 

الأغرا�ش االأعمال ، خدمات حتديث و�سيانة البيانات فـي قواعد بيانات احلا�سب االآيل ، 

البحث عن  ، خدمات  البيانات  ، معاجلة  وا�سرتجاعها  وتخزينها  البيانات  اإدارة  خدمـــات 

البيانات ، التخزين االإلكرتوين للملفات والوثائق ل�سالح االآخرين ، حت�سني حمرك البحث 

لرتويج املبيعات ، ا�ست�سارات اإدارة االأفراد ، خدمات وكالة املعلومات التجارية ، خدمات توفـري 

ب�ساأن  واملعلومات  اال�ست�سارات  تقدمي  خدمات   ، االإنرتنت  مواقع  عرب  االأعمال  معلومات 

االأعمال  باإنتاجية  املتعلقة  املعلومات  توفـري   ، االآيل  احلا�سب  مب�ساعدة  االأعمال  اإنتاجية 

عرب مواقع االنرتنت ، خدمات تقدمي الن�سائح واال�ست�سارات املتعلقة باخلدمات املذكورة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيجينغ بايتيدان�ش نيتورك تيكنولوجي كو. ، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : روم بي - 0035 ، 2/اف ، منرب.3 بيلدينغ ، منرب. 30 ، �سيك�سينغ رود ، 

�سيجينغ�سان دي�سرتيكت 100041 ، بيجينغ ، بي.اآر ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138075
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

املوؤمترات  ، عقد  والفـيديو  والب�سرية  ال�سمعية  االت�ساالت  ، خدمات  االت�ساالت  خدمات 
واالإنرتنت  االآيل  احلا�سب  �سبكات  عرب  املقدمة  االت�ساالت  خدمات   ، واملرئية  ال�سوتية 
وطرفـيات احلا�سب االآيل ، والهواتف والو�سائل االإلكرتونية وال�سبكات اخلا�سة االفرتا�سية 
 ، االإنرتنت  عرب  العاملية  االت�ساالت  خدمات   ، التفاعلية  االت�ساالت  خدمات   ،  )VPN(
النقل   ،  )VOIP( االإنرتنت  عرب  ال�سوت  بروتوكول  عرب  االت�ساالت  خدمــات  تقدمي 
 ، ال�سوت  اإر�سال   ، االآيل  احلا�سب  اأجهزة  م�ستخدمي  بني  والوثائق  للبيانات  االإلكرتوين 
البيانات ، الر�سومات ، ال�سور ، ال�سوت والفـيديو عن طريق �سبكات االت�ساالت و�سبكات 
االت�ساالت الال�سلكية واالإنرتنت ، خدمات تدفق املواد ال�سمعية والب�سرية عرب االإنرتنت ، 
خدمات نقـــل املعلومـــات عرب �سبكات االت�ساالت االإلكرتونية ، االإر�سال االإلكرتوين للربيد 
ال�سوئية  وال�سور  لل�سور  االإلكرتوين  الت�سليم   ، اإلكرتونيا  البيانات  اإر�سال   ، والر�سائل 
عرب �سبكة حا�سوب عاملية ، خدمات الر�سائل الفورية ، خدمات البث ال�سوتي واملرئي عرب 
اإلكرتونية لنقل  ن�سرات  االإنرتنت ولوحات  ، خدمات توفـري غرف درد�سة على  االإنرتنت 
الر�سائل بني امل�ستخدمني ، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال نقل ال�سوت والبيانات والوثائق 
و�سول  توفـري   ، البيانات  قواعد  اإلى  الو�سول  توفـري   ، بعد  االت�ساالتعن  �سبكات  عرب 
 ، الفـيديو  م�ساركة  منفذ  اإلى  الو�سول  توفـري   ، العاملية  االآيل  احلا�سب  �سبكات  اإلى  امل�ستخدم 
خدمات بوابة االت�ساالت عن بعد ، خدمات االت�ساالت ال�سخ�سية عرب ال�سبكات الال�سلكية ، توفـري 
الو�سول اإلى �سبكات االت�ساالت الإر�سال وا�ستقبال البيانات/ ال�سوت اأو ال�سور ، خدمات بث 

وا�ستقبال ال�سوت والفـيديو وال�سور الثابتة واملتحركة والن�سو�ش والبيانات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيجينغ بايتيدان�ش نيتورك تيكنولوجي كو ، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية 

 ، رود  �سيك�سينغ  منرب30   ، بيلدينغ  منرب3   ، 2/اف   ،  0035  - روم   : العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 
�سيجينغ�سان دي�سرتيكت 100041 بيجينغ ، بي.اآر ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138076
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

اخلدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها ، ت�سميم وتطوير 
اأجهزة وبرامج احلا�سب االآيل ، خدمات احلا�سب االآيل ، توفـري تطبيقات الربجميات من 
خالل موقع على �سبكة االإنرتنت ، خدمات توفـري اال�ستخدام املوؤقت للربامج والتطبيقات 
االت�سال  و�سائط  واإدارة  ومتكني  الفورية  للمرا�سلة  للتنزيل  القابلة  غري  االإنرتنت  عرب 
املتزامنة واملتعددة عرب �سبكات املنطقة املحلية واالإنرتنت عرب املرا�سلة الفورية وبروتوكول 
ال�سوت عرب االإنرتنت )VOIP( ، وموؤمترات الفـيديو ، واملوؤمترات ال�سوتية ، وم�ساركة 
وجود  عن  معلومات  وتوفـري  واال�ست�سعار   ، امللفات  ونقل  االآيل  احلا�سب  مكتب  �سطح 
عرب  والتطبيقات  للربجميات  املوؤقت  اال�ستخدام  توفـري   ، الهاتفـي  واالت�سال  امل�ستخدم 
 ، )PaaS( االإنرتنت غري القابلة للتنزيل الإدارة قاعدة البيانات ، خدمات من�سة كخدمة
من�سة كخدمة )PAAS( تتميز مبن�سات برجميات احلا�سب االآيل التي متكن العديد من 
امل�ستخدمني من م�ساركة امللفات واملذكرات ومزامنة التقاومي ، مقدم خدمة التطبيقات ، 
حتديدا ، ا�ست�سافة واإدارة وتطوير و�سيانة التطبيقات ، والربجميات ومواقع االإنرتنت 
اخلا�سة باالآخرين فـي جماالت االإنتاجية ال�سخ�سية ، االت�سال الال�سلكي والو�سول اإلى 
املعلومات املتنقلة ، واإدارة البيانات عن بعد لتو�سيل املحتوى ال�سلكيا اإلى اأجهزة احلا�سب 
االآيل املحمولة يدويا ، واأجهزة احلا�سب االآيل املحمولة واالأجهزة االإلكرتونية املحمولة ، 
اإن�ساء جمتمع عرب االإنرتنت للم�ستخدمني امل�سجلني   ، خدمات احلا�سب االآيل ، حتديدا 
من  تعليقات  على  واحل�سول  املناق�سات  فـي  وامل�ساركة   ، افرتا�سية  جمتمعات  الإن�ساء 
اأقرانهم  والنخراط فـي ال�شبكات الجتماعية والتجارية واملجتمعية ، خدمات ال�شت�شافة 
التفاعلية  املناق�سات  اإجراء  من  للتمكني  االآخرين  ل�سالح  الويب  وموقع  اخلادم  عرب 
خدمة  مزود  خدمات   ،  )ASP( التطبيقات  خدمة  مزود  خدمات   ، االت�سال  �سبكات  عرب 
الرقمي  املحتوى  اإن�ساء  ت�سهيل  اأو  لتمكني  بربجميات  يتميز  الذي   )ASP( التطبيقات 
وحتريره وحتميله وتنزيله والو�سول اإليه وعر�سه ون�سره وت�سغيله وو�سع عالمات عليه 
املعلومات  اأو  واإر�ساله وم�ساركته  وت�سمينه  والتعليق عليه  وتعليقه  وربطه  وبثه  وتدوينه 
عرب احلا�سب االآيل و�سبكات االت�ساالت ، توفـري حمركات البحث على االإنرتنت ، توفـري 
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واإن�ساء   ، التعاوين  العمل  من  للتمكني  للتنزيل  القابلة  غري  للربامج  املوؤقت  اال�ستخدام 
الفوتوغرافـية والن�ش والر�سومات  ال�سوت والفـيديو وال�سور  ، ونقل  جمتمع افرتا�سي 
تقنية  ي�سم  اإلكرتوين  موقع  توفـري  خدمات   ، اأي   ، امللفات  م�ساركة  خدمات   ، والبيانات 
متكن امل�ستخدمني من حتميل وتعديل وتنزيل امللفات االإلكرتونية وال�سور الفوتوغرافـية 
الربجميات  خدمات   ،  )SaaS( كخدمات  الربجميات  خدمات   ، والر�سوم  والن�سو�ش 
كخدمة )SAAS( التي تتميز بربجميات الإر�سال وا�ستقبال الر�سائل االإلكرتونية واإر�سال 
املعلومات وامل�سورة  ، تقدمي  ال�سحابية  الر�سائل االإلكرتونية ، خدمات احلو�سبة  تنبيهات 
الفنية فـي جمال االأجزاء ال�سلبة من احلا�سب االآيل وبرجميات احلا�سب االآيل واحلو�سبة 
ال�سحابية و�سبكات احلا�سب االآيل ، خدمات ا�ست�سارية للكمبيوتر والربجميات ، ا�ست�سارات 
اأمن  ا�ست�سارات  خدمات   ،  )IT( املعلومات  تكنولوجيا  ا�ست�سارات   ، االت�ساالت  تكنولوجيا 
االإنرتنت ، خدمات ا�ست�سافة مرافق على �سبكة االإنرتنت لالآخرين مل�ساركة املحتوى عرب 
 ، االإلكرتونية  البيانات  تخزين   ، االإنرتنت  على  اال�ست�سافة  ، خدمات من�سات  االإنرتنت 
 ، الرقمية  الفـيديو  ومقاطع  لل�سور  االإلكرتوين  للتخزين  اإلكرتوين  موقع  ا�ست�سافة 
ا�ست�سافة املحتوى الرقمي على االإنرتنت ، ا�ست�سافة حمتوى ترفـيهي متعدد الو�سائط ، 
ا�ست�سافة الو�سائط املتعددة والتطبيقات التفاعلية ، خدمات ا�ست�سافة املواقع على �سبكة 
االإنرتنت ، خدمات توفـري تطبيقات برجمية ال�ستخدامها فـي زيادة اإنتاجية االأعمال من 

خالل موقع االإنرتنت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيجينغ بايتيدان�ش نيتورك تيكنولوجي كو. ، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية 

 ، رود  �سيك�سينغ  منرب30   ، بيلدينغ  منرب3   ، 2/اف   ،  0035  - روم   : العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 

�سيجينغ�سان دي�سرتيكت 100041 بيجينغ ، بي.اآر ، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138077
فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

وال�سبكات  ال�سخ�سي  التقدمي  خدمات   ، االإنرتنت  عرب  االجتماعية  ال�سبكات  خدمات 
االجتماعية ، ترخي�ش الربجميات ، خدمات ترخي�ش قواعد البيانات ، خدمات املراقبة 
 ، اأمنية  الأغرا�ش  االآيل  احلا�سب  اأنظمة  مراقبة   ، واالأمن  ال�سرقة  ملكافحة  بعد  عن 
الرقمية  البيانات  ترخي�ش   ، والوثائق  املمتلكات  االأمن حلماية  ، خدمات  االأمن  خدمات 
وال�سور الثابتة وال�سور املتحركة وال�سوت والن�ش ، خدمات امل�سادقة الفورية للتوقيعات 
االإلكرتونية ، توفـري قواعد بيانات احلا�سب االآيل عرب االإنرتنت وقواعد البيانات القابلة 
للبحث عرب االإنرتنت فـي جمال ال�سبكات االجتماعية ، توفـري املعلومات فـي جمال �سبكات 
التوا�سل االجتماعي ، خدمات التحقق من امل�ستخدم ، خدمات التحقق من الهوية ، خدمات 

ا�ست�سارية فـي جمال االأمن .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيجينغ بايتيدان�ش نيتورك تيكنولوجي كو. ، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : روم بي - 0035 ، 2/اف ، منرب.3 بيلدينغ ، منرب. 30 ، �سيك�سينغ رود ، 
�سيجينغ�سان دي�سرتيكت 100041 ، بيجينغ ، بي.اآر ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138078
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

منتجات ال�سوكوالته ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف اأنواعه والكيك 
والفـريمي�سلي  وال�سباغيتي  التح�سري  �سريعة  والنودلز  والنودلز  ومعكرونة  والبا�ستاء 
واخلمرية وم�سحوق اخلبز وغريها من مكونات اخلبازة وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل 
املجمد  والعجني  للطبخ  اجلاهزة  العجني  ومنتجات  )بهارات(  وال�سل�سات  والكات�ساب 
وحلويات  اللنب  م�ستقات  من  لي�ست  املجمدة  واحللويات  كرمي  واالأي�ش  املجمدة  والباراتا 
والتابيوكا  واالأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  والقهوة  املجمدة  املجمدة واحللويات  الفواكه 
وال�ساغو والقهوة ال�سناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية وامللح واخلردل والدقيق املح�سر 
من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�سروبات االأغذية )امل�ستملة فـي االأ�سا�ش على احلبوب 

واالأع�ساب( والغريفـيز )املرق( و�ساي االأع�ساب والع�سل والف�سار .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

 ، الوحدة  �سارع  خلف   ، االولى  ال�سناعية   : العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 

ملك االنا�سرياز عبد الرازق �ش.ب : 4115 ، 

ال�سارقة ، االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138080

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية ، م�سروبات م�ستخل�سة من 

الفواكه وع�سائر الفواكه ، �سراب وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة هيلث نت انرتنا�سيونال �ش.م.ل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لبنانية

 ، �سنرت  نيو  بناية   ، اليا�ش  مار  �سارع   : العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 

الطابق العا�سر ، بريوت ، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138086

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

االأعمال  اإدارة  فـي  والتجارية  ال�سناعية  للموؤ�س�سات  امل�ساعدة  تقدمي   ، واإعالن  دعاية 

التجارية واال�ست�سارات واملعلومات واال�ستف�سارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأك�سا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : فرن�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 25 افـينو ماتيغنو ، 75008 باري�ش ، فرن�سا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 100563

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

ال�سوكوالتة والكاندي واحللويات على خمتلف انواعها واالي �سكرمي واملعجنات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة العكر لال�ستثمار والتموين �سركة م�ساهمة خا�سة حمدودة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : فل�سطينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : فل�سطني - نابل�ش ، فل�سطني

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/2/4

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135526
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

�سراويل   ، عري�سة(  عنق  )لفاعات  اأ�سكته   ، )مالب�ش(  مراييل 
لالطفال )مالب�ش( ، بندانات )مناديل للرقبة( ، ارواب ا�ستحمام ، 
�سنادل حمام ، �سبا�سب حمام ، اأغطية را�ش لال�ستحمام ، �سراويل 
اأ�ستحمام ، اأثواب اأ�ستحمام ، �سراويل اأ�ستحمام ، مالب�ش لل�ساطئ ، 

احذية لل�ساطئ ، اأحزمة )مالب�ش( ، اأحزمة للنقود )مالب�ش( ، برييه )قبعات م�ستديرة 
م�سطحة( ، مراييل لالطفال غري م�سنوعة من الورق ، و�ساحات ، �سدارات )بيا�سات( ، 
�سيالت للمالب�ش ، م�سدات لل�سدر ، بنطلونات ق�سرية )مالب�ش( ، قمي�سوالت )�سرتات 
ن�سوية ق�سرية( ، اأطراف اأمامية للقبعات ، قبعات اأغطية للرا�ش ، قبعات اأ�ستحمام ، عباءات ، 
مالبـــ�ش ، مالبـــ�ش للريا�ســـة البدنيـــة ، مالبـــ�ش جلد مقلد ، مالبـــ�ش جلدية ، معاطف ، 
معاطف خفـيفة ، ياقات واقية ، ياقات )مالب�ش( ، قم�سان م�سرولة )مالب�ش( ، م�سدات 
زمامات   ، التنكرية  للحفالت  مالب�ش   ، الثياب(  حتت  )تلب�ش  للن�ساء  م�سدات   ، للن�ساء 
االأكمام ، مالب�ش لراكبي الدراجات ، ياقات قابلة للفك ، �سراويل داخلية )مالب�ش( ، واقيات 
مالب�ش ، اأثواب ، عباءات ، اأغطية لالأذنني )مالب�ش( ، اأحذية اأو �سنادل من ن�سيج احللفاء ، 
�سدارات ل�سيد ال�سمك ، اغطية ال ت�سخن كهربائيا لتدفئة القدمني ، لبا�ش القدم ، اأدوات 
 ، الفرو  ، مالب�ش من  الفرو  �ساالت من   ، اأطر )هياكل( قبعات   ، مانعة النزالق االحذية 
 ، للجوارب  اأربطة   ، ، حذاء مطاطي خارجي  ، طماقات  �سيور للطماقات   ، ثياب غربدين 
م�سدات للن�ساء ، قفازات )مالب�ش( ، حذاء مطاطي خارجي ، عباءات ، قباعات ، قباعات 
للرا�ش(  )اأغطية  برن�ش   ، للراأ�ش  اأغطية   ، )مالب�ش(  للراأ�ش  اأربطة   ، )مالب�ش(  ورقية 
 ، )مالب�ش(  ال�سوف  من  جاكيتات   ، )مالب�ش(  جاكيتات   ، حمبوكة  مالب�ش   ، )مالب�ش( 
اأثواب من ال�سوف ، جرزاية من ال�سوف ، جرزاية )كنزات   ، قم�سان �سوفـية )مالب�ش( 
�سوفـية( ، مالب�ش حمبوكة ، مالب�ش للمواليد ، مالب�ش جلدية ، مالب�ش من اجللد املقلد ، 
اأغطيــــة لل�ســــاق ، طـــماقات )اأغطية لل�ساق( ، طماقات )بناطيل( ، مالب�ش كتانة ، بطانات 
غطاء   ، طرحات   ، الثياب(  من  )جزء  ذراعة   ، للخدم  زي   ، مالب�ش(  من  )اأجزاء  جاهزة 
للعني عند النوم ، مالب�ش للحفالت التنكرية ، تاج )قبعة( ، تاج )قبعة( ، قفازات ، احزمة 
للنقود )مالب�ش( ، مالبـــ�ش �سائقي ال�سيـارات ، اأغطية لتدفئة اليدين )مالبـــ�ش( ، ربطات 
العنق ، مالب�ش خارجية ، اأفرهوالت ، معاطف ، بيجامات ، �سراويل داخلية ، مالب�ش من 
الورق ، قبعات ورقيـــة )مالب�ش( ، جاكيتات مقلن�سة ، اطراف امامية للقبعات ، و�ساحات ، 
معاطف من الفـــرو ، تنانري حتتيـــة ، اثواب بال اكمام ، او�سحة للجيب ، جيوب املالب�ش ، 
البن�ش )عباءات( ، كنزات �سوفـية ، بيجامات ، مالب�ش جاهزة ، بطانات جاهزة )اجزاء من 
مالب�ش( ، اأرواب ا�ستحمام ، �سنادل ، ال�سارنغ ، نطاقات ، لفاعات ، لفاعات ، �ساالت ، واقيات 
االأكمام   ، قم�سان ق�سرية  احذية   ، ، قم�سان  القمي�ش  ياقات   ، القمي�ش  ، �سدر  مالب�ش 
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 ، تنانري   ، للتزلج  ، قفازات  للرجال  داخلية  ، قم�سان  ا�ستحمام  ، قبعات  للكتفـني  لفاعات 
قم�سان   ، �سبا�سب   ، النوم  عند  للعني  غطاء   ، �سيقة  قبعات   ، تنانري  �سكل  على  �سورتات 
داخلية )مالب�ش داخلية( ، جالبيب ، حماالت للجوارب ، جوارب ق�سرية ، طماقات للكاحل  
قم�سان للريا�سة ، حماالت جوارب الطويلة ، جوارب طويلة ، كعاب للجوارب الطويلة ، 
جوارب طويلة ما�سة للعرق ، �ساالت من الفرو ، �سيور للطماقات ، جاكيتات من ال�سوف 
)مالب�ش( ، بذالت ، اثواب ا�ستحمام ، واقيات من ال�سم�ش ، حماالت للبنطلونات ، مالب�ش 
داخلية ما�سة للعرق ، �سرتات ، اثواب �سباحة ، مالب�ش ن�سائية داخلية ، قم�سان ن�سف كم  
اأثواب �سيقة ، زخارف لبا�ش القدم ، اثواب ف�سفا�سة ، قبعات ر�سمية ، معاطف خفـيفة ، 
اأحزمة للبناطيل ، بناطيل ، �سراويل ا�ستحمام ، عمامات ، مالب�ش داخلية ، مالب�ش داخلية 
م�سادة للعرق ، �سراويل داخلية ، مالب�ش داخلية ، مالب�ش داخلية م�سادة للعرق ، ازياء 
موحدة ، رخم لبا�ش القدم )اجلزء العلوي من لبا�ش القدم( ، خمار )مالب�ش( ، �سدارات ، 
�سدارات ل�سيد ال�سمك ، اأطراف اأمامية للقبعات ، �سدارات ، مالب�ش م�سادة للماء ، �سيور 
لالحذية ، بذالت رطبة للتزلج على املاء ، اأغطية وحه )خمار اأو حجاب( ، اأ�ساور قم�سان ، 

ياقات قم�سان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ريتيل ورلد ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : ويكهامز كاي1 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر العذراء الربيطانية 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/25

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136000
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كاجن فندينغ كورب 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 980 هاموند درايف ، �سويت 1100 اأتالنتا ، جورجيا 30328 ، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/11
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136001
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كاجن فندينغ كورب 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 980 هاموند درايف ، �سويت 1100 اأتالنتا ، جورجيا 30328 ، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/11
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136003
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

عن  معلومات   ، واالإعالن  الدعاية  اأفالم  بخالف  اأفالم  اإنتاج   ، اجلمال  م�سابقات  تنظيم 
، عر�ش  واالإعالن  الدعاية  لغاية  امل�ستخدمة  ت�سميم بخالف  ، خدمة  والتعليم  الرتبية 
متثيليات حية ، تنظيم املباريات واملناف�سات )التعليم والرتفـيه( ، اإنتاج عرو�ش م�سرحية ، 

الرتفـيه بالراديو ، اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة كريتف فن�سر منطقة حرة ذ.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : مدينة دبي لالإعالم ، مبنى رقم : 8 ، الطابق الرابع ، مكتب رقم : 
411 ، �ش.ب : 502851 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/11
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136356

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

املركبات والقطع اخلا�سة بها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )تويوتا موتور كوربوري�سن(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 1 ، تويوتا - ت�سو ، تويوتا - �سي ، ايت�سي - كني ، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136358

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

املركبات والقطع اخلا�سة بها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )تويوتا موتور كوربوري�سن(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 1 تويوتا - ت�سو ، تويوتا - �سي ، ايت�سي - كني ، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136359
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

اأجهزة   ، املحمولة  الكمبيوتر  اأجهزة   ، ال�سخ�سية  الكمبيوتر  اأجهزة   ، الكمبيوتر  اأجهزة 
اأجهزة   ، اللوحية  الكمبيوتر  اأجهزة   ، املكتبية  الكمبيوتر  اأجهزة   ، املحمولة  الكمبيوتر 
الكمبيوتر املحمولة ، االأجهزة الطرفـية للكمبيوتر ، وحتديدا اأجهزة الكمبيوتر ، و�سا�سات 
تخزين  واأجهزة   ، الكمبيوتر  و�سا�سات   ، الكمبيوتر  عر�ش  و�سا�سات   ، الكمبيوتر  عر�ش 
ذاكرة الكمبيوتر اخلارجية اخلارجية ، وحمطات عمل الكمبيوتر التي ت�ستمل على اأجهزة 
تلفزيون واأجهزة كمبيوتر ، جهاز تلفزيوين لأغرا�ض الإ�شقاط ، اأجهزة التحكم عن بعد 
الأجهزة التلفزيون االإلكرتونية ، وحتديدا الكابالت امل�ستخدمة فـيما يتعلق بالتلفزيونات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هيوليت بكارد ديفـيلومبنت كومباين ال بي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 10300 اإنريجي درايف ، �سربينج ، تك�سا�ش 77389 ، الواليات املتحدة 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136379
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

منتجات ال�سوكوالته ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف اأنواعه والكيك 
والفـريمي�سلي  وال�سباغيتي  التح�سري  �سريعة  والنودلز  والنودلز  ومعكرونة  والبا�ستا 
واخلمرية وم�سحوق اخلبز وغريها من مكونات اخلبازة وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل 
املجمد  والعجني  للطبخ  اجلاهزة  العجني  ومنتجات  )بهارات(  وال�سل�سات  والكات�ساب 
وحلويات  اللنب  م�ستقات  من  لي�ست  املجمدة  واحللويات  كرمي  واالأي�ش  املجمدة  والباراتا 
والتابيوكا  واالأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  والقهوة  املجمدة  املجمدة واحللويات  الفواكه 
وال�ساغو والقهوة ال�سناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية وامللح واخلردل والدقيق املح�سر 
من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�سروبات االأغذية )امل�ستملة فـي االأ�سا�ش على احلبوب 

واالأع�ساب( والغريفـيز )املرق( و�ساي االأع�ساب والع�سل والف�سار .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية االأولى ، خلف �سارع الوحدة ، ملك االنا�سرياز عبدالرازق 
�ش.ب : 4115 ، ال�سارقة ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136381
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

منتجات ال�سوكوالته ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف اأنواعه والكيك 
والفـريمي�سلي  وال�سباغيتي  التح�سري  �سريعة  والنودلز  والنودلز  ومعكرونة  والبا�ستا 
واخلمرية وم�سحوق اخلبز وغريها من مكونات اخلبازة وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل 
املجمد  والعجني  للطبخ  اجلاهزة  العجني  ومنتجات  )بهارات(  وال�سل�سات  والكات�ساب 
وحلويات  اللنب  م�ستقات  من  لي�ست  املجمدة  واحللويات  كرمي  واالأي�ش  املجمدة  والباراتا 
والتابيوكا  واالأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  والقهوة  املجمدة  املجمدة واحللويات  الفواكه 
وال�ساغو والقهوة ال�سناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية وامللح واخلردل والدقيق املح�سر 
من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�سروبات االأغذية )امل�ستملة فـي االأ�سا�ش على احلبوب 

واالأع�ساب( والغريفـيز )املرق( و�ساي االأع�ساب والع�سل والف�سار .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية االأولى ، خلف �سارع الوحدة ، ملك االنا�سرياز عبدالرازق 
�ش.ب : 4115 ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136384
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

الطاقة  م�سروبات  و�سراب  الغازية  امل�سروبات  ذلك  فـي  مبا   ، الكحولية  غري  امل�سروبات 
الغازية  امل�سروبات  ذلك  فـي  مبا   ، امل�سروبات  ل�سنع  وامل�ستح�سرات  وامل�ساحيق  واملركزات 

وم�سروبات الطاقة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : انريجي بيفـرييجز ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 2390 ان�سيلمو درايف ، كورونا ، كاليفورنيا 92879 ، الواليات املتحدة 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136385
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

جتميع ت�سكيلة متنوعة من املنتجات ملنفعة الغري )با�ستثناء نقلها( لتمكني الزبائن من 
املالب�ش   ، املنزلية  املفار�ش   ، واملنا�سف  البطانيات  حتديدا  املنتجات  هذه  و�سراء  معاينة 
، ال�ساعات ، احللي من غري املعادن  اجلاهزة ، االأحذية ، حقائب اليد واملنتجات اجللدية 
 ، املائدة  واأدوات  الف�سيات   ، املنزلية  واالأواين  االأدوات   ، االأطفال  لعب   ، الهدايا   ، الثمينة 

وميكن تقدمي هذه املنتجات من خالل حمالت البيع بالتجزئة ومن خالل االإنرتنت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : براندز فورل�ش )بي اف ال( �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 80794 ، جبــــل عــــلي ، دبـــــي ، 
االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136388
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات تبيي�ش االأقم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ش ، م�ستح�سرات 
 ، ، م�ستح�سرات جتميل  زيوت عطرية   ، ، عطور  �سابون   ، وك�سط  و�سقل وجلي  تنظيف 

غ�سول )لو�سن( لل�سعر ، منظفات ا�سنان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذا بروكرت اآند جامبل كومبني .
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : ون بروكرت اآند جامبل بالزا ، �سين�سيناتي ، اأوهايو 45202 ، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136389
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

منتجات ال�سوكوالته ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف اأنواعه والكيك 
والفـريمي�سلي  وال�سباغيتي  التح�سري  �سريعة  والنودلز  والنودلز  ومعكرونة  والبا�ستا 
واخلمرية وم�سحوق اخلبز وغريها من مكونات اخلبازة وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل 
املجمد  والعجني  للطبخ  اجلاهزة  العجني  ومنتجات  )بهارات(  وال�سل�سات  والكات�ساب 
وحلويات  اللنب  م�ستقات  من  لي�ست  املجمدة  واحللويات  كرمي  واالأي�ش  املجمدة  والباراتا 
والتابيوكا  واالأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  والقهوة  املجمدة  املجمدة واحللويات  الفواكه 
وال�ساغو والقهوة ال�سناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية وامللح واخلردل والدقيق املح�سر 
من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�سروبات االأغذية )امل�ستملة فـي االأ�سا�ش على احلبوب 

واالأع�ساب( والغريفـيز )املرق( و�ساي االأع�ساب والع�سل والف�سار .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

 ، الوحدة  �سارع  خلف   ، االأولى  ال�سناعية   : العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 
ملك االنا�سرياز عبدالرازق �ش.ب : 4115 ، 

االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136394
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

 ، القطنية  و�شدادات  ال�شحية  واملناديل   ، �شحية  فوط  مثل   ، الن�شائية  النظافة  منتجات 
البول  ل�سل�ش  حفاظات   ، الن�سائية  ال�سحية  وال�سراويل   ، ال�سحية  الداخلية  واملالب�ش 

الأنثوية ، حفاظات وفوط �شحية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذا بروكرت اآند جامبل كومبني 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : ون بروكرت اآند جامبل بالزا ، �سين�سيناتي ، اأوهايو 45202 ، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136398
فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

)اأغطية(  بيا�سات   ، لالأ�سرة  اأغطية   ، لالأ�سرة  بطانيات   ، املالب�ش(  )عدا  حمام  بيا�سات 
لالأ�سرة ، �سرا�سف ، مفار�ش واقية للموائد )بيا�سات للموائد( ، من�سوجات قطنية ، اأغطية 
لالأ�سرة )�سرا�سف( ، اأغطية للو�سائد ، اأغطية للمخدات ، بيا�سات مقلمة ، ب�سط ، منا�سف 
مفار�ش   ، لالأ�سرة  )اأغطية(  بيا�سات   ، املنزيل  لال�ستعمال  بيا�سات   ، الن�سيج  من  للوجه 
 ، للمخدات  اأكيا�ش   ، للمخدات  اأغطية   ، للفرا�ش  اأغطية   ، الورق(  من  )لي�ست  مو�سعية 
حلف ، بطانيات لل�سفر )اأغطية مرتاكبة( ، اأغطية للموائد ، اأغطية للمخدات ، مالءات 

)اأن�سجة( ، اأكيا�ش للنوم )اأغطية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سنع التعاون للبولي�سرت وم�ستقاته ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سارقة ، �سناعية رقم 4 ، ال�سارقة ، �سارع 
االأول ال�سناعي ، اأر�ش م�سورة ملك اإبراهيم 

حمد ال�سعدي ، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136414
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات التبيي�ش ومواد اأخرى ال�ستخدام الغ�سيل ، التنظيف ، والتلميع ، والتجفـيف  
التجميل  وم�ستح�سرات  االأ�سا�سية  والزيوت  العطور  ال�سابون   ، الكا�سطة  وامل�ستح�سرات 
وم�ستح�سرات ال�سعر . طب االأ�سنان . م�ستلزمات املرحا�ش ، مناديل لالأطفال ، مناديل 
لال�ستخدام  مناديل  �سكل  على  قطني  �سوف   ، والتجميلية  ال�سحية  لالأغرا�ش  رطبة 
التجميلي ، اال�ستعدادات للعناية بالب�سرة )م�ستلزمات التجميل( ، البخاخات لال�ستخدام 
على اجل�سم )م�ستلزمات احلمام( ، التلك )م�ستلزمات احلمام( ، مزيالت العرق امل�سادة 
للتعرق. مزيالت الروائح للج�سم. �سامبو ، مكيفات لال�ستخدام على ال�سعر ، مكيفات على 
املبي�سات   ، لل�سعر  التجميل  م�ستح�سرات  اجللد  مكيفات   ، الراأ�ش  لفروة  بخاخات  �سكل 
لال�ستخدام على ال�سعر ، م�سائل التلوين لل�سعر ، االأ�سباغ لل�سعر ، جل لال�ستخدام على 
ال�سعر ، منتجات العناية بال�سعر ، جل ال�سعر ، مرطبات ال�سعر مو�ش ال�سعر معادل ال�سعر 
، جل اال�ستحمام وامل�ستح�سرات  ال�سعر  ال�سعر م�ستح�سرات ت�سفـيف  اإزالة  م�ستح�سرات 
زيوت لرتطيب   ، املعاجلة  ، غري  احلمام  م�ستح�سرات   ، دواء(  وال�سابون )غري  والزيوت 
م�ستح�سرات   ، احلمام  فـي  لال�ستخدام  اال�ستعدادات   ، ال�سم�سي  اال�ستحمام  بعد  الب�سرة 
الوجه  منظفات   ، )التجميل(  بالوجه  العناية  منتجات   ، دواء(  )غري  بالوجه  العناية 
والغ�سيل  واحلرب  وال�سابون  والفرك  واملرطبات  واالأقنعة  وامل�ستح�سرات  والكرميات 
)التجميل( ، منتجات العناية باجل�سم )غري املعالج( ، رغاوي تنظيف اجل�سم ، الكرميات 
، اجلل. م�ساحيق للج�سم )لي�ش لال�ستخدام  الزيت   ، املرطبات   ، ، احلليب  امل�ستح�سرات 
مزيالت   ، الطبية(  اال�ستخدامات  )بخالف  للج�سم  )اال�ستعدادات(  البخاخات   ، الطبي( 
اال�ستعدادات   ، الفم  الدوائية( الأغرا�ش نظافة  الفم )غري  ، م�ستح�سرات غ�سول  ال�سعر 
م�ستح�سرات   ، )اأ�سنان(  الفموي  للتنظيف  اال�ستعدادات   ، الطبية(  )غري  بالفم  للعناية 
، م�ستح�سرات  التجميلي  القطن لال�ستخدام  االأ�سنان براعم  ، معاجني  االأ�سنان  تنظيف 
منتجات   ، الدوائية(  )غري  بالعيون  العناية  منتجات   ، الدوائية(  )غري  بالقدم  العناية 
التطهري للعيون ، منتجات التجميل للحواجب والرمو�ش ، مزيل ماكياج العيون ، اأقالم 
العني رمو�ش العني ، كحل ، ظالل العيون رمو�ش �سناعية منتجات لال�ستخدام فـي احلمام 

)غري طبي( ، منظفات حب ال�سباب )التجميل( ، �سريط جتميلي الإخفاء احللمة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ايه. ا�ش. وات�سون تي ام ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : فـي�سرتا كوربوريت �سريف�سيز �سنرت ، ويكاهامز كاي II ، رود تاون ، 
تورتوال ، فـي جي 1110 ، جزر العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136415
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

 ، القطنية  و�شدادات  ال�شحية  واملناديل   ، �شحية  فوط  مثل   ، الن�شائية  النظافة  منتجات 
واملالب�ش الداخلية ال�سحية وال�سراويل ال�سحية الن�سائية ، حفاظات ل�سل�ش البول االأنثوية ، 

حفاظات وفوط �شحية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذا بروكرت اآند جامبل كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : ون بروكرت اآند جامبل بالزا ، �سن�سيناتي ، اأوهايو45202 ، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136417
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

املواد   ، الطبية  ال�سحية لالأغرا�ش  اال�ستعدادات   ، والبيطرية  ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات 
 ، االأ�سنان  لوقف  مواد   ، االأطفال  وغذاء  الطبي  لال�ستخدام  تكييفها  يتم  التي  الغذائية 
ومبيدات  الفطريات  مبيدات  الهوام.  لتدمري  اال�ستعدادات   ، املطهرات   ، االأ�سنان  و�سمع 
م�ستح�سرات   ، الفـيتامينات  اأ�سا�سا من  امل�سنوعة  ال�سحية  الغذائية  املكمالت   ، االأع�ساب 
انزمي.  الغذائية  املكمالت   ، الطبية  لال�ستخدامات  امل�سائية  الربيع  زهرة  زيت  فـيتامني 
ومطهرة.  معقمة  مناديل   ، الال�سقة  للعد�سات  حلول   ، والتغذوية  الغذائية  املكمالت 
العالجات لعرق القدم  قطرات للعني ، غ�سول العني لال�ستخدام الطبي ، مرطبات العني 
حلول  العني  غ�سل   ، العني  بقع   ، الطبي  لال�ستخدام  للعني  مرهم   ، الطبي  لال�ستخدام 
االأدوية   ، لالأدوية  كب�سوالت   ، الال�سقة  العد�سات  بارتداء  يتعلق  فـيما  العني  لرتطيب 
الأغرا�ش طب االأ�سنان ، االأدوية لال�ستخدام الب�سري ، االأدوية فـي �سكل اأقرا�ش ، معدات 
اختبار احلمل ، املناديل ال�سحية الن�سائية ، املواد الكا�سطة )اخليط( ال�ستخدام االأ�سنان ، 
اأغذية االأطفال ، م�سحوق حليب االأطفال ال�سامبو العالجي ع�سا القطن منتجات الرعاية 
ال�سحية العالجية ، امل�ستح�سرات الطبية لرعاية القدمني واجل�سم واجللد ، الكرميات 
التلك  وم�ساحيق  وامل�ساحيق  والبل�سم  والزيوت  واالأقنعة  وامل�ستح�سرات  والهالم  الطبية 
لعالج  الطبية  امل�ستح�سرات   ، واجللد  واجل�سم  القدمني  على  لال�ستخدام  والبخاخات 
ال�سوائل  العرق.  العرق ومزيالت  الطبية �سد  امل�ستح�سرات   ، واجللد  واجل�سم  القدمني 
الطبية للتدليك ، اال�ستعدادات املرحا�ش الطبية ، املنتجات الدوائية لعالج الذرة والذيل ، 
من�سات طبية م�سربة مواد ال�سمادات ، الل�سقات ، حلقات اجل�ش ، حلقات الذرة ، الل�سقات 
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املواد   ، ، منتجات مطهرة  ، م�ستح�سرات مطهرة  ال�سمادات   ، الت�سميد  الال�سقة  مواد 
من�سات   ، عليها  حتتوي  اأو  للفطريات  م�سادة  مبواد  م�سربة  مواد  للفطريات  امل�سادة 
طبية م�سربة للقدمني واأ�سابع القدم ، امل�ستح�سرات ال�سحية لالأغرا�ش الطبية ، �سا�ش 

لال�ستخدام اجلراحي والت�سغيلي وا�ستخدام االأ�سنان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ايه. ا�ش . وات�سون تي ام ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : فـي�سرتا كوربوريت �سريف�سيز �سنرت ، ويكاهامز كاي II ، رود تاون ، 
تورتوال ، فـي جي 1110 ، جزر العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136418
فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

االأدوات واالأدوات اليدوية )تعمل يدويا( ، اأدوات املائدة. االأذرع اجلانبية ، �سفرات احلالقة 
 ، احلالقة  �سفرات  اأ�سحاب  احلالقة.  �سفرات  اأ�سحاب   ، الكهربائية(  وغري  )الكهربائية 
اأجزاء �سفرات احلالقة. �سفرات احلالقة الكهربائية اأو غري الكهربائية ، �سفرات احلالقة 
املتاح ، �سفرات احلالقة لال�ستخدام ال�سخ�سي ، اإهاب القرا�ش بكرة ال�سعر رم�ش. ملفات 
ت�سفـيف  مق�ش   ، ال�سعر  لتجعيد  باليد(  حممولة   ، كهربائية  )غري  بكرات   ، )اأدوات( 
ال�سعر ، جمموعة مانيكري عازلة االأظافر )كهربائية اأو غري كهربائية( ، عازلة االأظافر 
االأظافر  ملف   ، كهربائية(  وغري  )كهربائية  اأظافر  مق�سات  مانيكري.  فـي  لال�ستخدام 
منتجات اأظافر االأظافر )االأدوات( ، مالقيط ، اأدوات الك�سط )االأدوات اليدوية( ، اأجهزة 
ت�سديب  واأداة  االأنف  �سعر  ت�سديب  اأداة   ، كهربائي(  وغري  )كهربائي  الوجه  �سعر  الإزالة 
ال�سعر لال�ستخدام ال�سخ�سي )اأدوات يدوية كهربائية وغري كهربائية( ، قادين )كهربائي( 

لال�ستخدام ال�سخ�سي فـي تقليم ال�سعر ، اآالت حالقة باالهتزاز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ايه. ا�ش. وات�سون تي ام ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : فـي�سرتا كوربوريت �سريف�سيز �سنرت ، ويكاهامز كاي II ، رود تاون ، 
تورتوال ، فـي جي 1110 ، جزر العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136419
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

حليب ، منتجات حليب ، لنب رائب )زبادي( ، كفـري )م�سروب من احلليب( ، حليب خممر ، 
م�سروبات احلليب املخمر ، حليب مكثف ، م�سروبات احلليب املكثف ، م�سروبات حام�ش 
 ، وال�سيد غري احلية  الدواجن  ، حلوم  املحفوظة  االأ�سماك   ، اللحوم   ، البكتريي  الالكتيك 
مطبوخة  خ�سراوات  جممدة  فواكه  حمفوظة  فواكه   ، احلية  غري  اللحوم  خال�سات 
خ�سراوات جمففة اخل�سراوات املحفوظة الهالم ، للطعام ، مربيات ، كومبوت ، بي�ش ، 

زيوت الطعام والدهون . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كابو�سيكي كاي�سا يا كولت هون�سا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 30-10-1 ، كيجان ، ميناتو-كو ، طوكيو 105-8860 اليابان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136420
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

 ، اأخرى  فئات  فـي  املدرجة  غري   ، املواد  هذه  من  امل�سنوعة  والب�سائع  والكرتون  الورق 
اأدوات مكتبيه ، �سور فوتوغرافـية ، مواد بال�ستيكية للتغليف )غري مدرجة  املطبوعات ، 
فـي فئات اأخرى( ، ورق تغليف اأكيا�ش من الورق والكرتون ، اأكيا�ش ت�سوق من الورق ، اأكيا�ش 
اأكيا�ش هدية ،  اأو التغليف ، �سناديق الورق احلقائب  اأكيا�ش بال�ستيكية للتغليف  البال�ستيك 
وال�سحف  االإخبارية  والن�سرات  والكتيبات  والكتالوجات  واملجالت  الكتيبات   ، هدايا  علب 
واملن�سورات والتقوميات وجداول االأعمال واالأدلة )الكتيبات( والنماذج والكتب واملل�سقات ، 
من�سات الكتابة املواد التعليمية والتعليمية )با�ستثناء اجلهاز( ، م�سابك الورق اأوزان الورق ، اأدوات 
الكتابة ، اأقالم ، اقالم ر�سا�ش ، اأدوات الر�سم ، األبومات و�سجالت الق�سا�سات ، امل�سابك 
 ، الورقية ، واأقالم الر�سا�ش ، واملرباة ، والدبابي�ش للمكاتب ، والدبا�سات ، م�سابك املال 
مما�سك جوازات ال�سفر ، حلقات املجلدات ، املجلدات ، اأغلفة للكتب واملفكرات ال�سخ�سية ، 

قطع واأجزاء لل�سلع املذكورة .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ايه. ا�ش. وات�سون تي ام ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : فـي�سرتا كوربوريت �سريف�سيز �سنرت ، ويكاهامز كاي II ، رود تاون ، 
تورتوال ، فـي جي 1110 ، جزر العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136424
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

االإ�سفنج   ، املطلية(  اأو  الثمينة  املعادن  من  )لي�ست  املطبخ  اأو  املنزلية  واحلاويات  االأواين 
 ، التنظيف  الأغرا�ش  اأغرا�ش   ، الفر�ساة  �سنع  مواد   ، الطالء(  فر�ش  )با�ستثناء  الفر�ش 
ال�سوف ال�سلب ، زجاج غري م�سغول اأو �سبه م�سغول )با�ستثناء الزجاج امل�ستخدم فـي البناء( ، 
االأواين الزجاجية والبور�سلني واالأواين الفخارية غري املدرجة فـي الفئات االأخرى ، املواد 
الكا�سطة )اخليط( ال�ستخدام االأ�سنان ، خيط تنظيف اال�سنان ، فر�ساة االأ�سنان ، فر�ساة 
االأ�سنان الكهربائية. حوامل فرا�سي االأ�سنان )عدا املعادن الثمينة( ، فرا�سي االأ�سنان غري 
الكهربائية حاالت فر�ساة االأ�سنان. حاويات فر�ساة االأ�سنان اأباريق فر�ساة االأ�سنان ، ولي�ش 
من املعادن الثمينة ، اأ�سحاب معجون االأ�سنان )بخالف املعادن الثمينة( ، فر�ساة احلمام 
العيون.  ماكياج  لتطبيق  تطبيق  التنظيف.  من�سات  اجللد.  لتنظيف  الكا�سطة  االإ�سفنج 
تطبيق مل�ستح�سرات التجميل. التطبيق فـي طبيعة االإ�سفنج )غري لال�ستخدام الطبي( ، نفث 
امل�ساحيق ، نفث االأ�سا�ش ، االإ�سفنج واأدوات تطبيق االإ�سفنج لتطبيق ماكياج العني ، وكلها 
)املبخرات(  الر�ش  زجاجات  ورق م�سحوق  التجميل.  فر�ش   ، فر�ساة   ، اإ�سفنجات جتميلية 
التجميل  ال�سعر حقائب  ، فر�ش  ، م�سط  الثمينة  املعادن  ، بخالف  التجميل  مل�ستح�سرات 
)عدا  احلمل  منع  حبوب  �سناديق   ، الثمينة(  املعادن  )بخالف  تخزين  اأوعية   ، )تركيب( 
املعادن الثمينة( ، حاويات لال�ستخدام املنزيل تت�سمن م�سخة )بخالف املعادن الثمينة( ، 

موزعات تت�سمن م�سخات )بخالف املعادن الثمينة( ، نفث لال�ستخدام التجميلي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ايه. ا�ش. وات�سون تي ام ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : فـي�سرتا كوربوريت �سريف�سيز �سنرت ، ويكاهامز كاي II ، رود تاون ، 
تورتوال ، فـي جي 1110 ، جزر العذراء الربيطانية ، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136426
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

خدمات   ، اال�ست�سارية  واخلدمات  االأعمال  اإدارة   ، والرتويج  واالإعالن  الت�سويق  خدمات 
بالتجزئة  البيع  منافذ  اإدارة  خدمات   ، التجزئة  �سيدليات  خدمات   ، التجزئة  كيميائيي 
، البيع بالتجزئة )على االإنرتنت( ، والبيع  اإدارة املبيعات  واخلدمات اال�ست�سارية ، خدمات 
املحو�سبة  واخلدمات   ، واالإنرتنت   ، والهاتف   ، الربيد  وطلب   ، االإنرتنت(  )على  باجلملة 
خدمات   ، االإنرتنت(  )على  والتوزيع  االإنرتنت(  )على  والبيع   ، االإنرتنت  على  االأخرى 
الت�سوق االإلكرتوين ، خدمات التخزين والدعاية العامة ، خدمات اأبحاث ال�سوق والتقييم ، 
اإدارة متاجر البيع بالتجزئة ، خدمات البيع بالتجزئة املتعلقة مبنتجات الرعاية ال�سحية 
وم�ستح�سرات  التجميل  وم�ستح�سرات  والعطور  التجميل  وم�ستح�سرات  واالأدوية 
بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  التجميل  وم�ستح�سرات  ال�سخ�سي  لال�ستخدام  التطهري 
وامل�ستح�سرات ال�سيدالنية وامل�ستح�سرات ال�سحية وجمموعات االإ�سعافات االأولية ومعدات 
واالأدوات  الوجه  وا�ستن�ساق  ال�سخ�سية  للعناية  ال�سحية  الرعاية  وم�ستح�سرات  االأ�سنان 
ال�سحية اأقنعة لالأغرا�ش الطبية ، قناع للوجه م�سنوع من ال�سا�ش لال�ستخدام الطبي اأو 
اأو  العامة  الوجه  اأقنعة   ، اللقاح(  حبوب  من  الق�ش  حمى  اأو  الربد  ح�سا�سية  )ملنع  ال�سحي 
التي ميكن التخل�ش منها ، مواد خياطة ، �سال�سل املفاتيح ، االأقفال ، اآالت احلالقة ، اآالت 
 ، االإلكرتونية  االأ�سنان  ، فرا�سي  االأ�سنان  ، فر�ساة  �سفرات احلالقة   ، االإلكرتونية  احلالقة 
 ، الزجاجية  الأواين   ، املنزلية واحلاويات  الأواين   ، املرايا   ، ال�شور  اإطارات   ، الإ�شفنج   ، الأم�شاط 
و/  ال�سمعية  املعدات   ، املائدة  واأدوات  املائدة  اأدوات   ، الفخارية  واالأواين  البلورات   ، اخلزف 
، برامج الكمبيوتر ،  اأجهزة الكمبيوتر   ، ، االآالت احلا�سبة  اأو الب�سرية واالأجهزة الطرفـية 
اأجهزة الكمبيوتر ، الكامريات ، �سلبيات ، معدات معاجلة البيانات ، جهاز لت�سجيل اأو نقل اأو 
ا�ستن�ساخ ال�سوت اأو ال�سور ، ماجني ناقالت البيانات ، واأ�سرطة الفـيديو ، واأ�سرطة الكا�سيت ، 
واأقرا�ش الت�سجيل ، واالأ�سرطة واالأقرا�ش امل�سجلة م�سبقا ، واملجوهرات ، واأدوات قيا�ش الزمن 
والكرونوميرت ، والورق ، والكرتون والب�سائع امل�سنوعة من هذه املواد ، واملطبوعات ، والكتب ، 
وال�سلع  اللعب  وبطاقات  الكتابة  اأدوات   ، والقرطا�سية   ، وال�سحف   ، واملل�سقات   ، واملجالت 
وع�سي  واملظالت  واالأمتعة  ال�سفر  وحقائب  واجلذوع  اجللود  وتقليد  اجللد  من  امل�سنوعة 
امل�سي واالأكيا�ش واحلقائب وال�سلع الن�سيجية واملالب�ش واأغطية الراأ�ش واالأحذية واالألعاب 
واللعب واالألعاب الريا�سية والريا�سية والغذاء وامل�سروبات واالأغذية املحفوظة والوجبات 
اخلفـيفة واحللويات وامل�سروبات الكحولية و/ اأو غري الكحولية والبرية ، التنظيم والت�سغيل 
واحلوافز  العمالء  والء  برامج  توفـري   ، واحلوافز  واملكافاآت  الوالء  برامج  على  واالإ�سراف 
واحلوافز  العمالء  والء  بربامج  املتعلقة  والرتويج  واالإ�سراف  االإدارة  خدمات   ، واملكافاآت 
واملكافاآت ، تتبع وجتميع واإدارة عالقة املعلومات التجارية مع والء العمالء وبرامج احلوافز 

واملكافاآت ، اخلدمات اال�ست�سارية واملعلومات واال�ست�سارات املتعلقة باخلدمات املذكورة .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ايه. ا�ش. وات�سون تي ام ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : فـي�سرتا كوربوريت �سريف�سيز �سنرت ، ويكاهامز كاي II ، رود تاون ، 
تورتوال ، فـي جي 1110 ، جزر العذراء الربيطانية ، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136440
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

حلقات للمفاتيح )حلقات منق�سمة مع حلي �سغرية اأو �سال�سل �سغرية مزخرفة( ، �سال�سل 
مفاتيح من املعادن النفـي�سة ، �سال�سل مفاتيح مطلية مبعدن نفـي�ش ، �سال�سل مفاتيح قابلة 
، �سال�سل مفاتيح من  املفاتيح  ، حلي �سغرية خلوامت  ، �سال�سل مفاتيح معدنية  لل�سحب 
، �سال�سل  اأو �سال�سل �سغرية(  ، �سال�سل مفاتيح للمجوهرات )حلي �سغرية  اجللد املقلد 
مفاتيح جلدية ، �سال�سل مفاتيح بال�ستيكية ، �سال�سل مفاتيح )حلقات منق�سمة مع حلي 
�سغرية اأو �سال�سل مزخرفة( ، حلي �سغرية ل�سال�سل املفاتيح ، �سال�سل املفاتيح املعدنية ، 
�ساعات اجلولـــف ، زمامات )مرابط( الأكمام القم�سان ، حامالت املفاتيح اجللدية ، �ساعـــات 
الدقيقة  الوقت  قيا�ش  واأدوات  الوقت  قيــــا�ش  اأدوات   ، كبيــــرة  �ساعات   / �ساعــــات   ، توقيت 
واملعادن  املجوهرات   ، ال�سيارة  �ساعات   ، لل�ساعات  والتجهيزات  الغيار  قطع   ، واأجزاوؤها 
النفـي�سة ، االأكواب التذكارية للمعادن النفـي�سة ، االأقرا�ش التذكارية للمعادن النفـي�سة ، 

اجلوائز املعدنية النفـي�سة ، االأعمال الفنية من املعادن النفـي�سة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هيونداي موتور كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 ، هيولونغ - رو ، �سيو�سو - غو ، �سيوؤول ، جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136443
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

حافظات   ، فارغة(  )تباع  التجميل  م�ستح�سرات  اأكيا�ش   ، فارغة(  )تباع  املرحا�ش  اأكيا�ش 
مفاتيح ، حقائب ، حمافظ نقود ، حمافظ البطاقات حمافظ بطاقات االأعمال )امل�سنوعة من 
اجللد( ، حافظات بطاقات رجال االأعمال ، حمافظ جلدية م�سطحة للوثائق واالأوراق ، حقائب 
حامالت  اال�ستخدام(  الإعادة  قابلة  مواد  من  )م�سنوعة  للبيئة  �سديقة  اأكيا�ش   ، )بو�سطن( 
البدالت الر�سمية ، االأقم�سة والف�ساتني ، �سناديق ثياب وحقائب �سفرية ، عالمات االأمتعة ، 
اأطقم حقائب �سفر )جلدية( ، مظالت اجلولف ، �سم�سة اجلولف ، مظالت ، �سما�سي )مظالت 
اجللدية  واحلقائب  اجللود   ، للمفاتيح  جلدية  حمافظ   ، للحقائب  جلدية  زينة   ، �سم�سية( 
املقلدة ، حمافظ جلدية م�سطحة للوثائق واالأوراق )ال�سلع اجللدية( ، حقائب ظهر ملت�سلقي 

اجلبال ، حقائب �سفرية ، حقائب للريا�سيني ، اأطقم ريا�سية ، حقائي يد ، �سما�سي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هيونداي موتور كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 ، هيولونغ - رو ، �سيو�سو - غو ، �سيوؤول ، جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136448
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

خدمات تاأجري املركبات ، تاأجري املركبات املجهزة بنظام حتديد املواقع العاملي جي بي ا�ش ، 
توفـري معلومات عن الطرق وحركة املرور ، تاأجري �سيارة م�ستاأجرة ، حجز تاأجري ال�سيارات  
املتعلقة  االإنرتنت  عرب  املعلومات  توفـري   ، بها  املتعلقة  املعلومات  وتقدمي  ال�سيارات  نقل 
 ، ال�سيارات  اأماكن لوقوف  ال�سيارات واملراآب وتاأجري  تاأجري   ، ال�سيارات واملركبات  بتاأجري 
تاأجري ال�سيارات ، تاأجري املركبات ، خدمات تاأجري )م�ساركة( ال�سيارات ، خدمات تقا�سم 
الركوب )م�ساركة املركبات( ، و�ساطة تقا�سم الركوب )م�ساركة املركبات( ، معلومات املرور 
الكمبيوتر )معلومات  بوا�سطة  النقل  تتبع مركبات   ، االت�ساالت احلا�سوبية  �سبكات  عرب 
عن النقل( ، توفـري املعلومات املتعلقة باحلالة الت�سغيلية لـ املركبات )معلومات عن النقل( ، 
خدمات االإخطار بتحذير اخلطر عن طريق االت�سال عن بعد فـيما يتعلق بحالة املركبة 
ذلك  فـي  مبا   ، النقل  عن  )معلومات  االجتاه  ومعلومات  ال�سيارة  موقع  توفـري   ، املعطلة 
عن  معلومات  توفـري   ، ال�سناعية(  باالأقمار  املالحة  اأنظمة  مب�ساعدة  املقدمة  اخلدمات 
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 ، املركبات  ، مواقف  املوا�سالت  املتعلقة عن  املعلومات  توفـري   ، الكمبيوتر  بوا�سطة  النقل 
الطريق  املتعلقة بظروف  املعلومات  ، توفـري  املرور  الطريق وحركة  توفـري معلومات عن 

وحركة املرور ، توفـري معلومات حلركة املرور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هيونداي موتور كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 ، هيولونغ - رو ، �سيو�سو - غو ، �سيوؤول ، جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137765
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

برامج الكمبيوتر ، تطبيق الربجميات ، برامج الكمبيوتر القابلة للتحميل ، برامج األعاب 
الكمبيوتر ، برامج األعاب الفـيديو القابلة للتنزيل ، برامج األعاب الفـيديو ، برامج االألعاب 
االإلكرتونية ، برجميات االألعاب التفاعلية ، برنامج لعبة الواقع االفرتا�سي ، برنامج لعبة 
 ، اأجهزة الكمبيوتر لالألعاب   ، ، برامج الو�سائط املتعددة التفاعلية للعب االألعاب  الواقع املعزز 
األعاب الكمبيوتر امل�سجلة ، �سماعات االألعاب  �سماعات الألعاب الواقع االفرتا�سي ، برامج 
ال�ستخدامها فـي لعب األعاب الفـيديو ، اأجهزة الكمبيوتر الطرفـية ، اأغطية للهواتف الذكية ، 

لبادات الفاأرة ، نظارات ، �سماعات الراأ�ش ، لوحات مفاتيح الكمبيوتر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيجينغ بايتيدان�ش نيتورك تيكنولوجي كو ، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : روم بي - 035 ، 2- اف ، منرب 3 بيلدينغ ، منرب. 30 �سيك�سينغ رود ، 
�سيجينغ�سان دي�سرتيكت 100041 بيجينغ ، بي. ار. ال�سني ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/19
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137769
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

 ، الفـيديو  العاب  برامج  تطوير   ، فـيديو  األعاب  تطوير  خدمات   ، الفـيديو  األعاب  برجمة 
برجمة األعاب الفـيديو ، ت�سميم برامج العاب الفـيديو ، برجمة العاب الكمبيوتر ، ت�سميم 
اأجهزة الكمبيوتر  ، تطوير  األعاب الكمبيوتر  ، برجمة  وتطوير برجميات العاب الفـيديو 
الكمبيوتر  ، تطوير برامج  الكمبيوتر  العاب  ، ت�سميم وتطوير برامج  الكمبيوتر  الألعاب 

. )PaaS( من�سة كخدمة )Saas( وبرامج العاب الكمبيوتر ، الربجميات كخدمة

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيجينغ بايتيدان�ش نيتورك تيكنولوجي كو ، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : روم بي - 035 ، 2- اف ، منربز3 بيلدينغ ، منرب. 30 �سيك�سينغ رود ، 
�سيجينغ�سان دي�سرتيكت 100041 بيجينغ ، بي. ار. ال�سني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/19
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137770
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

تعليم وترفـيه .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيجينغ بايتيدان�ش نيتورك تيكنولوجي كو ، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : روم بي - 035 ، 2- اف ، منربز3 بيلدينغ ، منرب. 30 �سيك�سينغ رود ، 
�سيجينغ�سان دي�سرتيكت 100041 بيجينغ ، بي. ار. ال�سني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/19
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137771
فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

األعاب بال�ستيكية ، بطاقات التارو )اأوراق اللعب( ، اآالت لعبة فيديو لال�ستخدام مع �سا�سة 
�سا�سة  اأو  �سا�سة  الفيديو لال�ستخدام مع  األعاب  ، وحدات حتكم  �سا�سة  اأو  عر�ش خارجية 
 ، �سا�سة عر�ش خارجية  اأو  �سا�سة  الفيديو لال�ستخدام مع  اإخراج  لعبة  اآالت   ، عر�ش خارجية 
الكري�ستال  �سا�سات  مع  املحمولة  االألعاب   ، البنغو  بطاقات   ، املمرات  الفيديو  األعاب  اآالت 
ال�سائل ، وحدات حتكم لعبة املحمولة ، األعاب اإلكرتونية حممولة ، جهاز حممول لالألعاب 
االإلكرتونية ، األعاب مهارة يدوية وغري اإلكرتونية ، وحدات االألعاب االإلكرتونية املحمولة ، 
جهاز لعبة فيديو حممول ، األعاب ذكية األعاب الطاولة ، اآالت واأجهزة اللعب ، جهاز العاب الكرتوين .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيجينغ بايتيدان�ش نيتورك تيكنولوجي كو ، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : روم بي - 035 ، 2- اف ، منربز3 بيلدينغ ، منرب. 30 �سيك�سينغ رود ، 
�سيجينغ�سان دي�سرتيكت 100041 بيجينغ ، بي. ار. ال�سني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/19
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137772
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

مرق حلم ، حلوم مطبوخة ، زيت جوز الهند ، زيت لفت للطعام ، زيت ذرة ، زيوت �ساحلة 
لالأكل ، �سرائح �سمك طرية )فـيلية( �سمك معلب ، زيت الكتان الأغرا�ش الطهو ، منتجات 
غذائية معدة من ال�سمك ، ثوم حمفوظ ، عد�ش حمفوظ ، زيت الكتان الأغرا�ش الطهو ، 
زيت الذرة ال�سفراء ، حلوم معلبة ، زيت زيتون للطعام ، زيتون حمفوظ ، زيت لب النخيل 
 ، ، معجون بندورة  ، ع�سري بندورة للطبخ  ال�سم�ش للطعام  ، زيت عباد  ، �سردين  للطعام 

�سمك تونا .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فودكو الوطنية للمواد الغذائية �ش.م.خ 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

 ، الغذائية  للمواد  اأبوظبي  �سركة   : بناية   - امليناء  �سارع  اأبوظبي   : العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 
االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/19
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137773
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

من  قوالب  )�سميد(  ك�سك�ش   ، ذرة  رقائق   ، توابل   ، ب�سكويت   ، ال�ساي  اأ�سا�سها  م�سروبات 
 ، اأرز  رقيقة(  )معكرونة  نودلز   ، موزيال   ، معكرونة   ، الربوتني  ن�سبة  عالية  البقوليات 
زعفران ، ملح طعام ، �سل�سة بنورة ، �سل�سات توابل ، �سباغيتي )معكرونة رفـيعة( بهارات ، 

�سكر ، �سعريية باأنواعها . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فودكو الوطنية للمواد الغذائية �ش.م.خ 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

 ، الغذائية  للمواد  اأبوظبي  �سركة   : بناية   ، امليناء  �سارع  اأبوظبي   : العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 
االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/19
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137774
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

 ، العقارات  اإدارة   ، التاأمني  ا�ست�سارات   ، االأموال  روؤو�ش  ا�ستثمار   ، ال�سم�سرة   ، امل�سرفـية  االأعمال 
اال�ست�سارات املالية ، املعلومات املالية ، التاأمني ، جمع التربعات اخلريية ، �سم�سرة التاأمني ، التمويل 

التباديل ، �سم�سرة بور�سة االأوراق املالية وال�سندات ، الو�ساية ، االئتمان ، �سم�سرة االأوراق املالية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اكيو 2 فنت�سرز هولدينج ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

�سوق  مربعة   ، ال�سلع  برج   ،  24 الطابق   ،  02 ورك   - ري�سكو   2406  : العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 
اأبوظبي العاملي ، جزيرة املاريا ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/19
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137775

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

عد�سات  )ب�سرية(  الب�سر  تقومي  عد�سات   ، الال�سقة  للعد�سات  اأوعية   ، ال�سقة  عد�سات 

ب�سرية ، عد�سات �سيئية )ب�سرية( ، نظارات ، اإطارات النظارات والنظارات ال�سم�سية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نظارات وليد اجليماز - وليد خليفة مبارك اجليماز و�سريكته

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�ساملية ، قطعة )71( ، مبنى )12( ، حمل )20( ، االأر�سي ، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/19

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137776

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات تبيي�ش االأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ش ، م�ستح�سرات 

تنظيف ، �سقل ، جلي وك�سط ، �سابون .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة جمموعة �سادا القاب�سة �ش.م.ل )هولدنغ(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لبنانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع الكني�سة ، �سهر املغارة ، اجلية ، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/19

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1361(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137139
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وكذلك   ، بها  املطلية  اأو  النفـي�سة  املعادن  من  م�سنوعة  معينة  و�سلع  النفـي�سة  املعادن 
املجوهرات ، ال�ساعات الكبرية و�ساعات اليد ، الأجزاء التابعة لها ، املجوهرات ، مبا فـيها 
 ، يدويا  مقطع  براق  زجاج  تت�سمن  مقلدة  جموهرات   ، املثال  �سبيل  على   ، املقلدة  املجوهرات 
      . العنق  ربطات  م�سابك   ، العنق  ربطات  دبابي�س   ، القم�سان  لأكمام  )مرابط(   زمامات 

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كوربورا�سيون هابانو�س ، ا�س ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كوبية

 ، فـينال  فـريوكاريل  ديل  لينيا  اإي  فـيجا دي غواناباكووا  كاريتريا  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

غواناباكووا ، لهابانا ، كوبا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع            

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3441 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137142
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سامبو للحيوانات الأليفة ، مزيالت روائح كريهة للحيوانات الأليفة ، غ�سول فم غري طبي 
للحيوانات الأليفة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز اللولو �س.ذ.م.م  

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 60188 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع            

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3441 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

-283-



اجلريدة الر�سمية العدد )1361(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137143
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأردية للكالب ، ر�سن للكالب ، اأطواق للكالب ، اأحذية للكالب ، مالب�س للكالب ، جاكيتات 
مقل�سنة للكالب ، اأربطة ) اأحزمة ( بطن للكالب ، مقود للكالب ، معاطف للكالب ، األب�سة 

للكالب ، م�سغات من جلد خام للكالب . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز اللولو �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 60188 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع             
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3441 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137145
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مغارف طعام للكلب ، قفازات للعناية باحليوانات الأليفة ، اأواين تغذية للحيوانات الأليفة 
اأطباق   ، الأليفة  للحيوانات  �سرب  اأوعية   ، الأليفة  للحيوانات  اأوتوماتيكية  تغذية  اأجهزة 
تغذية للحيوانات الأليفة ، اأوعية لو�سع اأطعمة تر�سية للحيوانات الأليفة ، اأجهزة تغذية 
األكرتونية للحيوانات الأليفة ، فرا�سي كهربائية للحيوانات الأليفة ، اأقفا�س للحيوانات 
تغذية  اأواين   ، الأليفة  للحيوانات  فرا�سي   ، الأليفة  للحيوانات  اأ�سنان  فرا�سي   ، الأليفة 
اأوتوماتيكية للحيوانات الأليفة ، اأجهزة تغذية تعمل بوا�سطة احليوان للحيوانات الأليفة ، 
اأم�شاط اإزالة ال�شعر والق�شور للحيوانات الأليفة ، فرا�شي اإزالة ال�شعر والق�شور للحيوانات 
الأليفة ، اأقفا�س حلمل احليوانات الأليفة ، اأقفا�س للحيوانات الأليفة املنزلية ، �سناديق 
اأوعية   ، الأليفة  للحيوانات  فرا�س  حبيبات  �سواين   ، الأليفة  للحيوانات  فرا�س  حبيبات 
تغذية للحيوانات الأليفة ، �سواين حبيبات فرا�س للحيوانات الأليفة ، اأدوات تنظيف غري 

كهربائية لأقدام احليوانات الأليفة ، فرا�سي للعناية باحليوانات الأليفة . 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز اللولو  �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 60188 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع             

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3441 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137146
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات   ، للكالب  األيفة  حيوانات  اأطعمة   ، للكالب  غذائية  مواد   ، للكالب  اأطعمة 
اأطعمة للكالب ، اأطعمة معلبة للكالب ، ب�سكويت للكالب ، اأطعمة تر�سية �ساحلة لالأكل 
للكالب  اأطعمة للكالب ، عظام للكالب ، عظام م�سغ قابلة لله�سم للكالب ، اأطعمة حتتوي 
على كبد لإطعام الكالب ، اأطعمة حتتوي على دجاج لإطعام الكالب ، اأطعمة حتتوي على 
حلم بقر لإطعام الكالب ، اأطعمة منكهة بالكبد لإطعام الكالب ، اأطعمة منكهة بالدجاج 
لإطعام الكالب ، اأطعمة منكهة باللحم البقري لإطعام الكالب ، حبيبات فرا�س للكالب ، 
حبيبات فرا�س من الق�س ، حبيبات فرا�س للحيوانات ، حبيبات فرا�س للحيوانات املنزلية ، 

فرا�س وحبيبات فرا�س للحيوانات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز اللولو �س.ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 60188 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع             

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3441 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137440

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، امل�سكرة  الفاكهة  من  خفـيفة  وجبات   ، ،حلوى  موز  رقائق   ، موز  رقائق   ، تفاح  رقائق 

ب�سكويت   ، املجففة  الفواكه  اأ�سا�سها  خفـيفة  وجبات   ، الهند  جوز  اأ�سا�سها  خفـيفة  وجبات 

، وجبات خفـيفة  الفاكهة  ، وجبات خفـيفة من  الفاكهة  رقائق   ، الأ�سماك  رقيق ه�س من 

، وجبات خفـيفة  البطاط�س  ، رقائق  اأ�سا�سها احلليب  ، وجبات خفـيفة  البقوليات  اأ�سا�سها 

من البطاط�س ، وجبات خفـيفة من الأع�ساب البحرية ال�ساحلة لالأكل ، رقائق التابيوكا ، 

وجبات خفـيفة من التوفو ) فول �سويا خممر( ، رقائق اأ�سا�سها اخل�سراوات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز اللولو �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 60188 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع            

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3441 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137441

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فطائر املوز ، رقائق حلوىمن �سكر اأ�سمر وزبدة ، وجبات خفـيفة اأ�سا�سها احلبوب ، كرات 

الذرة  من  خفـيفة  وجبات   ، خفـيفة(  )وجبات  اجلنب  لفائف   ، خفـيفة(  )وجبات  اجلنب 

املنتفخة بنكهة اجلنب ، رقائق الذرة ، ب�سكويت رقيق ه�س )�سالح لالأكل( ، ب�سكويت رقيق 

ه�س حم�سو باجلنب ، ب�سكويت رقيق ه�س بنكهة الفاكهة ، ب�سكويت رقيق ه�س بنكهة الأع�ساب ، 

ب�سكويت رقيق ه�س بنكهة اللحم ، ب�سكويت رقيق ه�س بنكهة التوابل ، ب�سكويت رقيق ه�س 
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بنكهة اخل�سار ، ب�سكويت رقيق ه�س معمول من احلبوب املح�سرة ، ب�سكويت رقيق ه�س من 

الكرمي ، وجبات خفـيفة من اخلبز املقرم�س ، وجبات خفـيفة من الذرة املبثوقة ، وجبات 

خفـيفة من القمح املبثوق ، رقائق اأ�سا�سها الدقيق ، وجبات خفـيفة ذات نكهة طيبة اأ�سا�سها 

اأ�سا�سها الغالل ، رقائق البيتا ، ب�سكويت رقيق ه�س من الروبيان ، كرات  الدقيق ، رقائق 

اجلنب املنتفخة )وجبات خفـيفة من الذرة( ، وجبات خفـيفة من الذرة املنتفخة ، وجبات 

خفـيفة من الكعك بالأرز ، رقائق الأرز ، ب�سكويت رقيق ه�س من الأرز ، وجبات خفـيفة من 

الأرز ، ب�سكويت رقيق ه�س مملح ، رقائق اجلمربي ، وجبات خفـيفة معمولة من املو�سلي 

)حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة( ، رقائق التاكو ، وجبات خفـيفة 

من كعك الذرة )التورتيال ( ، رقائق فطرية باللحم )ونتون( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز اللولو �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 60188 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع            

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3441 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138004

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

من  تتكون  غذائية  مكمالت   ، لالأطفال  فـيتامينات   ، الر�سع  لالأطفال  فـيتامينات 

الفـيتامينات مواد غذائية تتكون من الفـيتامينات واملعادن والأحما�س الأمينية والعنا�سر 

ال�سحية  الغذائية  املكمالت   ، امل�سغية  الفـيتامينات   ، فوارة  فـيتامني  اأقرا�س   ، النادرة 

م�ستح�سرات   ، �سائلة  فـيتامينات  مكمالت   ، الفـيتامينات  من  رئي�سي  ب�سكل  امل�سنوعة 
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فـيتامينات خمتلطة ، م�ستح�سرات متعددة الفـيتامينات ، املكمالت الغذائية التي حتتوي 

الفـيتامينات  على  حتتوي  التي  غذائيا  املدعمة  امل�سروبات   ، واملعادن  الفـيتامينات  على 

لأغرا�س غذائية ، فـيتامينات ما قبل الولدة ، م�ستح�سرات مكملة للج�سم مع الفـيتامينات 

)امل�ستح�سرات  املن�سطات   ، الفـيتامينات  م�ستح�سرات   ، الأ�سا�سية  الدقيقة  والعنا�سر 

نق�س  عالج  فـي  لال�ستخدام  اجللد  عرب  رقع   ، الفـيتامينات  من  امل�سنوعة  ال�سيدلنية( 

غذائية  حمية  مكمالت   ، الطبي  لال�ستخدام  واملعادن  الفـيتامينات  األواح   ، الفـيتامينات 

م�ستح�سرات   ، واملعادن  الفـيتامينات  من  غذائية  مكمالت   ، واملعادن  الفـيتامينات  من 

مكمالت   ، الطبي  لال�ستخدام  واملعادن  الفـيتامينات  م�ستح�سرات   ، ومعادن  فـيتامينات 

الفـيتامينات واملعادن ، م�ستح�سرات فـيتامني اأ ، م�ستح�سرات فـيتامني ب ، م�ستح�سرات 

فـيتامني ج ، م�ستح�سرات فـيتامني د ، م�سروبات فـيتامني ، قطرات فـيتامني ، امل�سروبات 

املدعمة بالفـيتامينات لال�ستخدام الطبي ، م�ستح�سرات فـيتامينات ، م�ستح�سرات ومواد 

فـيتامينات ، م�ستح�سرات فـيتامينات على �سكل مكمالت غذائية ، رقع مكمالت فـيتامينات  

اأقرا�س ل�سنع م�سروبات فوارة عند  فـيتامينات فـي �سكل  ، مكمالت  فـيتامينات  مكمالت 

اإ�سافتها اإلى املاء ، اأقرا�س فـيتامينات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز اللولو �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 60188 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع            

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3441 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138005

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حليب غني بفـيتامني د ، حليب بفـيتامني د ، حليب غني بالفـيتامينات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز اللولو �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 60188 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع            

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3441 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138006

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سروبات حتتوي على الفـيتامينات ، مياه �سرب مع فـيتامينات ، م�سروبات غري كحولية 

 ، )م�سروبات(  بالفـيتامينات  غنية  فوارة  مياه   ، املعدنية  والأمالح  بالفـيتامينات  غنية 

م�سروبات غري كحولية مدعمة بالفـيتامينات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز اللولو �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 60188 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع            

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3441 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136763
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

الدعاية   ، والإعالن  الدعاية  وكالت   ، واإعالن  دعاية   ، ال�سراء  لطلبات  الإدارية  املعاجلة 
 ، امل�ساحات الإعالنية  ، تاأجري  اأفالم الدعاية والإعالن  اإنتاج   ، والإعالن بالطلب الربيدي 
)وظائف  املواعيد  جدولة  خدمات   ، الت�سال  و�سائل  فـي  والإعالن  للدعاية  وقت  تاأجري 
تتعلق مبطابقة  و�سيطة  ، خدمات  اإعالنية(  )لوحات  تاأجري   ، الإعالنات  ل�سق   ، املكتب( 
امل�ستثمرين من القطاع اخلا�ص املحتملني مع رجال الأعمال الذين يحتاجون اإلى متويل 
الأعمال ، اإ�ست�سارات فـي اإدارة وتنظيم الأعمال ، اإدارة برامج ال�سداد لالآخرين / اإدارة اأعمال 
توفري معلومات   ، املعلومات عرب موقع ويب  توفري   ، برامج لالآخرين  التجارية  ال�سداد 
الت�سال الإعالن والأعمال ، توفري املعلومات وامل�سورة التجارية للم�ستهلكني فـي اختيار 
املنتجات واخلدمات ، عر�ص ال�سلع ، تطوير مفهوم الإعالن ، الإعالن بالربيد املبا�سر ، 
ن�سر مواد الدعاية والإعالن ، توزيع العينات ، تنظيم املعار�ص لغايات جتارية اأو اإعالنية ، 
وكالت ال�سترياد والت�سدير ، اإدارة الأعمال املوؤقتة ، حترير الفواتري ، خدمات الت�سميم 
لغايات الدعاية والإعالن ، الت�سويق ، الت�سويق فـي اإطار ن�سر الربجميات ، الإعالن عرب 
 ، واخلدمات  لل�سلع  والبائعني  للم�سرتين  �سوق  توفري   ، الكمبيوتر  �سبكة  على  الإنرتنت 
الدعاية والإعالن اخلارجي ، عر�ص ال�سلع على و�سائل الت�سال لغايات بيعها بالتجزئة 
 ، والإعالن  الدعاية  مواد  تاأجري   ، والإعالن  الدعاية  ن�سو�ص  ن�سر   ، العامة  العالقات 
الإعالن بالراديو ، ت�سجيل الت�سالت والبيانات املكتوبة ، حمرك البحث الأمثل لرتويج 
املبيعات ، تزيني واجهات املحالت التجارية ، الت�سويق امل�ستهدف ، اإنتاج برامج الت�سوق عن 
بعد ، حتديث مواد الدعاية والإعالن ، توفري ت�سنيفات لالأغرا�ص التجارية اأو الإعالنية/ 
تقدمي تقييمات لالأغرا�ص التجارية اأو الإعالنية اخلا�سة بامل�ستخدم ، تقدمي املراجعات 
لالأغرا�ص التجارية اأو الإعالنية ، فهر�سة الويب لأغرا�ص جتارية اأو اإعالنية ، حت�سني 

حركة املرور على موقع الويب . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيلتا انرتنا�سيونال كو. ، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : تايوانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : منرب 1-2 بيد ال ان ، مين�سنغ رود. ، وفنغ دي�ست ، مدينة تايت�سونغ 
41347 ، تايوان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/7
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138054
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي ، ب�سكويت ، توابل ، حلويات ، رقائق ذرة ، ك�سك�ص )�سميد( ، قوالب من 
البقوليات عالية ن�سبة الربوتني ، معكرونة ، موزيل ، نودلز )معكرونة رقيقة( ، معكرونة ، اأرز ، 
زعفران )توابل( ، ملح الطعام ، �سل�سة بندورة ، �سل�سات )توابل( ، �سباغيتي )معكرونة رفيعة( ، 

بهارات ، �سكر ، �ساي ، �سل�سة بندورة ، �سعريية )نودلز( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فودكو الوطنية للمواد الغذائية �ص.م.خ 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : بناية �سركة اأبوظبي للمواد الغذائية �سارع 
امليناء ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138055
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

مرق حلم ، حلوم مطبوخة ، زيت جوز الهند ، زيت لفت للطعام ، زيت ذرة ، زيوت �ساحلة لالأكل ، 
�سرائح �سمك طرية )فيليه( ، �سمك معلب ، زيت الكتان لأغرا�ص الطهو ، منتجات غذائية معدة 
من ال�سمك ، ثوم حمفوظ ، عد�ص حمفوظ ، زيت بذر الكتان لأغرا�ص الطهو ، زيت الذرة ال�سفراء ، 
حلوم ، حلم معلب ، زيت زيتون للطعام ، زيتون حمفوظ ، زيت لب النخيل للطعام ، �سردين ، زيت 

�سم�سم ، زيت عباد ال�سم�ص للطعام ، ع�سري بندورة للطعام ، معجون بندورة ، �سمك تونا . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فودكو الوطنية للمواد الغذائية �ص.م.خ 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : بناية �سركة اأبوظبي للمواد الغذائية ، �سارع 
امليناء ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138056
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي ، ب�سكويت ، توابل ، حلويات ، رقائق ذرة ، ك�سك�ص )�سميد( ، قوالب 
 ، رقيقة(  )معكرونة  نودلز   ، موزيل   ، معكرونة   ، الربوتني  ن�سبة  عالية  البقوليات  من 
معكرونة ، اأرز ، زعفران )توابل( ، ملح الطعام ، �سل�سة بندورة ، �سل�سات )توابل( ، �سباغيتي 

)معكرونة رفيعة( ، بهارات ، �سكر ، �ساي ، �سل�سة بندورة ، �سعريية )نودلز( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فودكو الوطنية للمواد الغذائية �ص.م.خ 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : بناية �سركة اأبوظبي للمواد الغذائية ، �سارع 
امليناء ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138059
فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

اخلراطيم الهيدروليكية ، اخلراطيم ال�سناعية ، خراطيم ال�سيارات ، اخلراطيم اللولبية 
واللوازم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سوبر هوز اند�سرتيز برايفت ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 4 ذا فلور ، بنجابي بهاوان ، 10 رو�ص افينيو ، دي دي يو مارج ، دلهي - 
110002 ، الهند

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138064
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات تبيي�ص الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ص ، م�ستح�سرات 
 ، العطور  ، منتجات  ، �سابون غري طبي  والك�سط  ال�سحوم  اإزالة  ، حم�سرات  تنظيف و�سقل 
غري  ال�سعر  غ�سل  م�ستح�سرات   ، الطبية  غري  التجميل  م�ستح�سرات   ، عطرية  زيوت 
الطبية ، معاجني الأ�سنان غري الطبية ، ال�سابون واملنظفات ، العطور )منتجات العطور( 
اأو  ومزيالت العرق لال�ستخدام ال�سخ�سي )العطور( والزيوت العطرية للعالج العطري 
غ�سولت   ، الأ�سا�سية(  )الزيوت  الكعك  اأو  للم�سروبات  املنكهات  اأو  ال�سخ�سي  لال�ستخدام 
، �سامبوهات ، منعمات لل�سعر ، م�ستح�سرات التجميل ومنتجات  لل�سعر )لو�سن لل�سعر( 
املكياج وجمموعات م�ستح�سرات التجميل ، بودرة املكياج ، علب اأحمر ال�سفاه ، اأحمر ال�سفاه ، 
ملمع ال�سفاه ، اأقالم التجميل ، اأقالم احلواجب ، اأحمر اخلدود ، املا�سكارا ، منتجات اإزالة 
املكياج ، مناديل م�سربة مب�ستح�سرات اإزالة املكياج ، بل�سم غري لال�ستخدام الطبي ، اأقنعة 
م�ستح�سرات   ، احلالقة  بعد  ما  غ�سول   ، احلالقة  منتجات   ، ال�سعر  مزيالت   ، التجميل 
الب�سرة  لإ�سمرار  والكرميات  امل�ستح�سرات  و  الزيوت   ، احلالقة  بل�سم   ، احلالقة  بعد  ما 
مناديل   ، ال�سم�ص(  من  احلماية  منتجات  اأو  الب�سرة  لإ�سمرار  التجميل  )م�ستح�سرات 
لال�ستخدامات  زيوت   ، الكولونيا  ماء   ، كولونيا   ، التجميل  م�ستح�سرات  بغ�سول  م�سربة 
التجميلية ، م�ستح�سرات جتميل ، زيوت عطرية ، زيوت لأغرا�ص املرحا�ص ، حليب منظف 
لأغرا�ص املرحا�ص ، اأوعية عطرية ، بخور ، ماء معطر ، م�ستح�سرات ال�ستحمام ، لي�ست 
لال�ستخدام الطبي ، م�ستح�سرات التجميل للحمام ، منتجات العناية بالأظافر والأظافر 
)اأدوات  م�سحات   ، املرحا�ص  ل�ستخدام  التلك  بودرة   ، ال�سناعية  والرمو�ص  ال�سناعية 

النظافة( ، اأكيا�ص معطرة للبيا�سات ، روائح طيبة للهواء . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لدوري انرتنا�سيونال ا�ص ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : رووت ريز 2 ، 1667 اإيني ، با�ص ، انتيامون ، �سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138065
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

زيوت و�سحوم �سناعية ، مزلقات ، مركبات امت�سا�ص وترطيب وتثبيت الغبار ، وقود )مبا 
فـي ذلك وقود املحركات( ، مواد اإ�ساءة ، �سموع وفتائل لالإ�ساءة ، �سموع )لالإ�ساءة( ، �سموع 

معطرة ، �سموع م�سحمة ، �سمع دقيق ، ال�سموع . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لدوري انرتنا�سيونال ا�ص ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : رووت ريز 2 ، 1667 اإيني ، با�ص ، انتيامون ، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138066
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

 ، والنقل  الأمتعة  حقائب   ، حيوانات  جلود   ، املقلدة  املدبوغة  واجللود  املدبوغة  اجللود 
، �أطو�ق و�أربطة  �ملظالت و�لبار�سول ، ع�سي �مل�سي ، �سياط ، و�أطقم �حليو�نات و�ل�سروج 

ومالب�ص للحيوانات ، اأكيا�ص القاب�ص ، اأكيا�ص الت�سوق . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لدوري انرتنا�سيونال ا�ص ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : رووت ريز 2 ، 1667 اإيني ، با�ص ، انتيامون ، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138067
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

املثلجات  ل�سنع  معدنية  اأوعية   ، وللمطبخ  املنزيل  لال�ستعمال  واأوعية  واأواين  اأدوات 
مواد   ، الدهان(  اأو  التلوين  فرا�شي  )عدا  فرا�شي   ، واأ�شفنج  اأم�شاط   ، املثلجة  وامل�شروبات 
الزجاج  �شبه م�شغول )عدا  زجاج  اأو  زجاج غري م�شغول   ، تنظيف  اأدوات   ، الفرا�شي  �شنع 
واأواين  اأدوات   ، خزفية  واأوان  �شيني  خزف  واأواين  زجاجية  اأوان   ، املباين(  فـي  امل�شتعمل 
واأوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ )لي�شت من املعادن الثمينة وال املغلفة بها( ، �شانعات 
االآي�س كرمي ، اأطباق لي�شت من املعادن الثمينة ، اأوعية الكعك املحلى ، �شناديق خبز ، علب 
�شاي لي�شت من معادن ثمينة ، زبديات ، حوامل �شموع لي�شت من معادن ثمينة ، �شمعدانات ، 
منقوع ال�شاي لي�س من املعادن الثمينة ، حارقات للطيب اأو العطور ، اأطقم القهوة لي�شت 
املعادن الثمينة ، االأباريق ، �شالل لال�شتخدام املنزيل لي�شت من املعادن الثمينة ، دالء ثلج ،  من 
األواح تقطيع   ، ، قواعد ل�شكاكني املائدة  اأكواب الفاكهة ، حامالت بطاقات قوائم الطعام 
للمطبخ ، مفار�س واقية للموائد )بيا�شات للموائد( ، م�شافق ، م�شافـي ال�شاي لي�شت من 
املعادن الثمينة ، قوالب كيك ، بخاخات عطور ، م�شافـي لي�شت من معادن ثمينة ، �شواين 
لال�شتخدام املنزيل لي�شت من املعادن الثمينة ، اأوعية �شكر لي�شت من معادن ثمينة ، �شواين 
فطائر ، اأكواب لي�شت من معادن ثمينة ، اأطقم ال�شاي لي�شت من املعادن الثمينة ، اأباريق 
ال�شاي لي�شت من املعادن الثمينة ، اأدوات املائدة لي�شت من املعادن الثمينة ، كوؤو�س �شرب ، 
اأوعية زهور ، اعمال فن اخلزف الطني اأو الزجاج ، اأم�شاط واأ�شفنج ، فرا�شي )عدا فرا�شي 
حامالت   ، �شابون  علب   ، حالقة  فرا�شي   ، التواليت  واأدوات  اأواين   ، الدهان(  اأو  التلوين 

�شابون ، اأدوات جتميل . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الدوري انرتنا�شيونال ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : رووت ريز 2 ، 1667 اإيني ، با�س ، انتيامون ، �شوي�شرا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�شقط ، �شلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138068
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

الدواجن  وحلوم  واالأ�شماك  اللحوم   ، اللحوم  على  تعتمد  مطبوخة(  )اأو  حم�شرة  اأطباق 
وال�شيد و اخل�شراوات ، اللحوم واالأ�شماك وحلوم الدواجن وال�شيد والفواكه واخل�شراوات 
 ، تابينادي�س   ، حمفوظ  زيتون   ، بطاطا  رقائق   ، واملطبوخة  واملجففة  واملجمدة  املحفوظة 
املك�شرات ، البندق واللوز املطحون ، خيار خملل ، جلي )هالم( ، ومربيات وفواكه مطبوخة 
�شلطة   ، الفواكه  اأ�شا�شها  خفيفة  اأطعمة   ، بال�شكر  مغطاة  فواكه   ، فواكه  �شلطة   ، بال�شكر 
خ�شراوات ، �شوربات ، البي�س ، احلليب ومنتجات احلليب ، حلوم مطبوخة ، ق�شريات )غري 
حية( ، اللحوم املعلبة ، االأ�شماك املعلبة ، م�شروبات احلليب )يكون احلليب هو ال�شائد فيها( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الدوري انرتنا�شيونال ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : رووت ريز 2 ، 1667 اإيني ، با�س ، انتيامون ، �شوي�شرا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�شقط ، �شلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138069
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

اأو االأرز ، القهوة وال�شاي و الكاكاو  اأو مطبوخة من املعجنات ، املعكرونة  اأطباق حم�شرة 
وامل�شتح�شرات  للطعام  طحني   ، ا�شطناعية  قهوة   ، وال�شاغو  والتابيوكا  واالأرز  وال�شكر 
كروا�شون  وت�شمل  الفطائر   ، حلويات   ، فطائر   ، قر�شلة   ، خبز   ، احلبوب  من  امل�شنوعة 
بال�شكوالتة ، كروا�شون ، معجنات الزبدة ، عجينة الزبدة مع الزبيب ، املعجنات املح�شوة ، 
الربيو�شيت احللو ، كيك ، فطائر حمالة )بانكيك( ، زينة للكعك �شاحلة لالأكل ، البيتزا ، 
كي�س )فطرية ك�شرتد( ، تاكو )تورتيلال ذرة مقلية( ، كعكة ذرة )التورتيلال( ، �شندوي�شات ، 
معكرونة ، فطائر حلم ، ثلج ، ك�شرتد ، ع�شل النحل والع�شل االأ�شود ، اخلمرية وم�شحوق 
اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، توابل ، توابل ، اأع�شاب احلديقة )املحفوظة( ، البهارت ، ثلج ، 
م�شروبات   ، ال�شوكوالتة  قاعدة  اأو  الكاكاو  اأو  ال�شاي  اأو  القهوة  مع  امل�شروبات   ، �شوكوالتة 

اأ�شا�شها القهوة وال�شاي والكاكاو وال�شوكوالته ، مايونيز .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الدوري انرتنا�شيونال ا�س ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : رووت ريز 2 ، 1667 اإيني ، با�س ، انتيامون ، �شوي�شرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�شقط ، �شلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138070

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

 ، الكحولية  غري  امل�شروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية  واملياه  ال�شعري(  )�شراب  البرية 

لعمل  اأخرى  وم�شتح�شرات  �شراب   ، الفواكه  وع�شائر  الفواكه  من  م�شتخل�شة  م�شروبات 

امل�شروبات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الدوري انرتنا�شيونال ا�س ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : رووت ريز 2 ، 1667 اإيني ، با�س ، انتيامون ، �شوي�شرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�شقط ، �شلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138071
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

بيع املواد الغذائية بالتجزئة ، وت�شمل اأطباق حم�شرة )اأو مطبوخة( تعتمد على اخل�شراوات ، 
اللحوم واالأ�شماك وحلوم الدواجن وال�شيد ، اللحوم واالأ�شماك وحلوم الدواجن وال�شيد 
، زيتون  ، رقائق بطاطا  املحفوظة واملجمدة واملجففة واملطبوخة  والفواكه واخل�شراوات 
حمفوظ ، تابينادي�س ، اللوز املعالج ، اجلوز واللوز ، خيار خملل ، جلي )هالم( ، ومربيات 
اأ�شا�شها  ، اأطعمة خفيفة  وفواكه مطبوخة بال�شكر ، �شلطة فواكه ، فواكه مغطاة بال�شكر 
الفواكه ، �شلطة خ�شراوات ، �شوربات ، البي�س ، احلليب ومنتجات احلليب ، حلوم مطبوخة ، 
ق�شريات )غري حية( ، اللحوم املعلبة ، االأ�شماك املعلبة ، م�شروبات احلليب )يكون احلليب 
هو ال�شائد فيها( ، واأطباق حم�شرة اأو مطبوخة من املعجنات ، املعكرونة اأو االأرز ، القهوة 
وال�شاي و الكاكاو وال�شكر واالأرز والتابيوكا وال�شاغو ، قهوة ا�شطناعية ، طحني للطعام 
وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب ، خبز ، قر�شلة ، فطائر ، حلويات ، ب�شكويت فياني�س ، 
، كي�س  ، البيتزا  ، زينة للكعك �شاحلة لالأكل  ، كيك ، فطائر حمالة )بانكيك(  الفطائر 
 ، �شندوي�شات   ، )التورتيلال(  ذرة  كعكة   ، مقلية(  ذرة  )تورتيلال  تاكو   ، ك�شرتد(  )فطرية 
معكرونة ، فطائر حلم ، ثلج ، ك�شرتد ، ع�شل النحل والع�شل االأ�شود ، اخلمرية وم�شحوق 
اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، توابل ، توابل ، اأع�شاب احلديقة )املحفوظة( ، البهارت ، ثلج ، 
، م�شروبات  ال�شوكوالتة  اأو قاعدة  الكاكاو  اأو  ال�شاي  اأو  القهوة  امل�شروبات مع   ، �شوكوالتة 

اأ�شا�شها القهوة وال�شاي والكاكاو وال�شوكوالته ، مايونيز . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الدوري انرتنا�شيونال ا�س ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : رووت ريز 2 ، 1667 اإيني ، با�س ، انتيامون ، �شوي�شرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�شقط ، �شلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138072

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

تقدمي  ، مطاعم  الذاتية  ، مطاعم اخلدمة  وامل�سروبات  الأطعمة  وتزويد  توفري  خدمات 

خا�سة  للم�سافرين  الإقامة  حجز  خدمات   ، املقاهي   ، الكافترييات   ، اخلفيفة  الوجبات 

للوكالت اأو و�سطاء ال�سفر ، خدمات حجز الإقامة املوؤقتة ، خدمات حجز الفنادق و الفنادق 

ال�سغرية )املوتيالت( ، خدمات حجز الفنادق واملوتيالت لالأخرين ، خدمات احلجز عرب 

الإنرتنت للفنادق واملوتيالت للطرف الثالث .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لدوري انرتنا�سيونال ا�ص ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : رووت ريز 2 ، 1667 اإيني ، با�ص ، انتيامون ، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

-299-



اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
بالنتفاع وفقا لأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�ص التعاون 

لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 112103
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/4/22م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1254 فـي 2018/7/29م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سركة ماريوت ورلدوايد كوربوري�سن
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : غلوبال هو�سبيتاليتي لي�سن�سينغ ا�ص.ايه.ار.ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : لك�سمبورغية - التجارة وال�سناعة  
- 8070 بريتراجن  ال   ،  6 ، �ص.ب:  بوي رومان  دو  رو   ،  33 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 
غراند دت�سي اوف لك�سمبورغ ، وامل�سجلة فـي �سجل التجارة 

وال�سركات فـي لك�سمبورغ حتت الرقم ب 166.139
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/10/7م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 122103
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/2/17م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1293 فـي 2019/5/19م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سركة ماريوت ورلدوايد كوربوري�سن
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : غلوبال هو�سبيتاليتي لي�سن�سينغ ا�ص.ايه.ار.ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : لك�سمبورغية - التجارة وال�سناعة  
- 8070 بريتراجن  ال   ،  6 ، �ص.ب:  بوي رومان  دو  رو   ،  33 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 
غراند دت�سي اوف لك�سمبورغ ، وامل�سجلة فـي �سجل التجارة 

وال�سركات فـي لك�سمبورغ حتت الرقم ب 166.139
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/10/7م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 112551

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/3/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1221 فـي 2017/12/6م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سهول �سحار اخل�سراء للتجارة

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : ح�سن �سحار العاملية

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة  

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1426 ر.ب : 311 ، حمافظة �سمال الباطنة

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/9/6م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/9/6م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 107257

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/11/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1198 فـي 2017/6/11م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سعيد بن حممد احل�سرمي للتجارة

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة مفاهيم ال�سيافة والأعمال �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة  

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ال�سيب ، حمافظة م�سقط

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/9/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/11م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 112758

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/2/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1221 فـي 2017/12/6م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : روائع احلد للتجارة

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : املزن التجارية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة  

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1068 ر.ب : 121 ال�سيب ، حمافظة م�سقط

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/9/29م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 45784
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/7/19م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 861 فـي 2008/4/15م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميلو يلو )�سنغافورة( بي تي اإي .ليمتد
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بي.بي.ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سارع 6 دو لمريال دو كوليني ، 75001 باري�س فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/10/10م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/5م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 54785 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2010/3/30م 
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 885 فـي 2009/4/15م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميلو يلو )�سنغافورة( بي تي اإي .ليمتد
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بي.بي.ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سارع 6 دو لمريال دو كوليني ، 75001 باري�س فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/10/10م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/5م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 57888

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2010/4/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 903 فـي 2010/1/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأمديفارم مريكيورى انرتنا�سيونال ليميتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : مريكيورى فارما جروب ليمتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كابيتــال هـــاو�س ، 85 كينـــج ويليــام �سرتييـــت ، لنــدن ، اى �سـى 

4 اأن 7 بى ال اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/3/10م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/9/27م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 14289

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2010/8/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 911 فـي 2010/5/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كيبلر كومباين

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سورميارتيك ا�س ايه 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : لوك�سمبورجية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  16 ، روت دي تريفز ، ال - 2633 �سينينجريبريغ ، لوك�سمبورج

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : لوك�سمبورج 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/28م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 14291

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/8/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 7302 فـي 2002/3/11م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كيبلر كومباين 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سورميارتيك ا�س ايه 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : لوك�سمبورجية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  16 ، روت دي تريفز ، ال - 2633 �سينينجريبريغ ، لوك�سمبورج

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : لوك�سمبورج 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/28م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/17م
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ا�ستــدراك

قــــد وقع خطاأ مادي عنـد  اأنــه  اإلــى  اال�ستثمــار  وال�سناعــــة وترويـج  التجـــــارة  تنــــوه وزارة 

ن�ســــر العالمـــة التجاريــة رقم )100000( ، املن�ســـــورة فـــي اجلريدة الر�سمية العدد )1360( ، 

ال�سـادر بتاريخ 16 �سفر 1442هـ ، املوافق 4 اأكتوبر 2020م ، اإذ ورد اال�ســـم كاالآتـــي : 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الطاهر املا�سية للتجارة واملقاوالت

وال�سحيـــح هـــــــو :

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سقــط للعــود

لــذا لـــزم التنويـه . 

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــدراك
قــــد وقع خطاأ مادي عنـد  اأنــه  اإلــى  اال�ستثمــار  وال�سناعــــة وترويـج  التجـــــارة  تنــــوه وزارة 
ن�ســــر اإعـــــالن انتقــال ملكيــة العالمتــيـــن التجاريتيــــن رقمــــي )3456 - 13283( ، املن�ســـــورة 
فـــي اجلريدة الر�سمية العدد )1347( ال�سـادر بتاريخ 6ذو القعدة 1441هـ ، املوافق 18 يونيو 2020م ، 

اإذ وردت البيانات كاالآتي : 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 3456 
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 1995/3/8م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 542 فـي 1995/1/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : لوريز اأزارو بي فـي
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : لوريز بيوتي ا�س ايه ا�س 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 49 افينيوديل 1 اوبريا 75002 باري�س - فرن�سا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/3/2م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 13283  
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/16م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 770 فـي 2004/7/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : لوريز اأزارو بي فـي
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : لوريز بيوتي ا�س ايه ا�س 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 49 افينيوديل 1 اوبريا 75002 باري�س - فرن�سا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/3/2م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م
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وال�سحيــــــــح هـــــــو :
 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 3456 
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 1995/3/8م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 542 فـي 1995/1/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : لوريز اأزارو بي فـي
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأزارو بيوتي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 14 رو رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/3/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/13م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 13283 
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/16م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 770 فـي 2004/7/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : لوريز اأزارو بي فـي
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأزارو بيوتي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 14 رو رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/3/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/13م

لــذا لـــزم التنويـه . 
وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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املديرية العامة للجريدة الر�سمية

ا�ستــدراك

تنــــوه املديرية الع�مة للجريدة الر�سمية اإلــى اأنــه قــــد وقع خط�أ مطبعي عنـد ن�ســــر اإعــالن 

الر�سميـــة  اجلريـــدة  فــــي  املن�ســـور   ،  )104083( رقــــم  التج�ريـــة  العالمـــة  ملكيــــة  انتقــــ�ل 

العــدد )1361( ، ال�ســـ�در بت�ريـــخ 23 مــــن �سفــــر 1442هـ ، املوافـــــق 11 مــن اأكتوبــر 2020م ، 

حيث �سقط رقم العالمة �سهوا ، وعليه نعيد ن�سره� كم� وردت فـي الأ�سل :

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 104083

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/7/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1182 فـي 2017/2/19م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �سركة اأي اند زد �ش.م.ل )اأوف �ســـور(

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فود اند كو الق�ب�سة �ش.م.ل    

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : لبن�نية - التج�رة وال�سن�عة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : بريوت ، لبن�ن

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : لبن�ن 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/6/19م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/9/27م

لــذا لـــزم التنويـه . 

املديرية العامة للجريدة الر�سمية
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ريال عماين املوجودات )الأ�صول( :
)بالألـف(

2020/9/30م
ريال عماين 

)بالألـف(

2019/9/30م
ريال عماين 

)بالألـف(

الذهـب و الف�سة 
املوجودات الأجنبية :

اأ - اأر�سدة لدى البنوك فـي اخلارج
ب - احتياطي لدى �سندوق النقد الدويل 

ج - الأوراق املالية الأجنبية
امل�ستحقات من احلكومة

امل�ستحقات من البنوك املحلية
ح�سة ال�سلطنة لدى �سندوق النقد الدويل

املوجودات الثابتة ) �سافـي (
املوجودات الأخرى

3.168.273
124.188

3.228.648

663

6.521.109
1.062.928

45
223.886
43.252
72.818

504

6.631.232
599.386

763
228.384
44.100
61.154

========7.565.523========7.924.701املجمـــــوع
املطلوبات )اخل�صوم( :

النقد امل�سدر
امل�ستحقات للحكومة

امل�ستحقات للبنوك املحلية :
اأ - البنوك التقليدية

ب - البنوك الإ�سالمية
املطلوبات الأخرى

ح�ساب �سندوق النقد الدويل بالريال العماين 
القيمة ال�سافية :

اأ - راأ�س املال
ب - الحتياطيات العامة

ج - اأخــرى

2.503.102
233.755

1.000.000
365.515
285.386

1.793.463
1.288.411

2.736.857
231.139
223.929

1.650.901

1.579.078
1.864.971

2.247.770
105.010
228.417

1.540.277

=========7.565.523=========7.924.701املجمـــــوع
البنك املركزي العماين

البنـك املركــزي العمانــي
اإعـــــــالن

ا�ستنـادا اإلـى املادة 17 ) اأ ( مـن القانــون امل�سرفــي ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقـــم 2000/114 ، 
يعلـن البنـك املركـــزي العمانــــي بــــاأن امليزانيـــــة العموميـــة للفتــــرة املنتهيـــــة فـــي 2020/9/30م ، 

كانت كما يلي  :

-310-



اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

مكتب طالل اأبو غزالة و�سركاه - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات دهماين �ش.م.م
�سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه   - قانونيــــون  و�سركـــاه - حما�سبــــون  غزالـــة  اأبـــو  طــالل  يعلن مكتب 
وفقا   ،  1199261 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  دهماين  جموهرات 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/9/1م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي :
الوطية - بناية الرميلة - الطابق الثاين - مكتب رقم : 22 

�ش.ب : 2366 ر.ب : 122
هاتف رقم : 24560153 - 24563650 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد ال�سركـــة 
مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر مــن تاريــخ ن�ســر 
هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة الروؤية الوا�سحة لل�سيارات والتجارة )�سركة منطقة حرة( �ش.م.م
يعلن مكتب طالل اأبو غزالة و�سركاه - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقوم  بت�سفـيــة �سركة الروؤية 
ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   ، �ش.م.م   ) حــرة  �سركـــة منطقـــة   ( والتجـــارة  لل�سيارات  الوا�سحة 
الـتجاري بالرقـم 1307884 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/4/21م ، وللم�سفي وحـده حــــــق 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
الوطية - بناية الرميلة - الطابق الثاين - مكتب رقم : 22 

�ش.ب : 2366 ر.ب : 122
هاتف رقم : 24560153 - 24563650

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العمانية لال�ستثمارات البحرية �ش.م.م

ال�سركـــة  بت�سفـيــة  يقــــوم  اأنـه  واال�ست�سارات  لتدقيق احل�سابــــات  الذهبية  يعلن مكتب احلمداين 
العمانيـــة لال�ستثمارات البحرية �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1306341 ، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/7/25م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي :
اخلوير - مبنى رقم : 2835 - الطابق الثالث - �سقة رقم : 310 

�ش.ب : 575 ر.ب : 130
فاك�ش رقم : 24475420

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد ال�سركـــة 
مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر مــن تاريــخ ن�ســر 
هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفاخر للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقوم  بت�سفـيــة �سركة الفاخر للتجارة واملقاوالت 
املوؤرخ  ال�سركاء  ، وفقا التفاق  الـتجاري بالرقـم 1234341  اأمانة ال�سجل  ، وامل�سجلة لدى  �ش.م.م 
وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   ، 2019/10/27م 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :

اخلوير - بناية �سماء حفيت
�ش.ب :338 ر.ب : 118 جممع احلارثي

هاتف رقم : 24484107  فاك�ش رقم:24484726
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب علي الدح و�سركاه
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرغام كامل و�سركاه �ش.م.م

يعلن مكتب علي الدح و�سركاه اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �سرغام كامل و�سركاه �ش.م.م ، وامل�سجلة 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1210098 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/9/16م ،  لدى 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
مركز عمان التجاري - روي - حمافظة م�سقط 

�ش.ب : 457 ر.ب : 112
هاتف رقم :24791115  فاك�ش رقم: 24795551

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــي

مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات  
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأمواج العاتية املميزة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات اأنـه يقوم  بت�سفـيــة �سركة االأمواج العاتية املميزة 
 ،  1285838 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  واملقـــاوالت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم : 93025280
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
�ستــة  خــــالل   ، اأعـــاله  املذكــــور  العنـــوان  علـــى  الثبوتيـــة  بامل�ستنــــدات  مدعمــــة  ال�سركـــــة 
اأ�سهـــر مــن تاريــــخ ن�ســــر هــــذا االإعــــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركــة اأن يوؤديهــا 

للم�سفـي على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوامخ حيبي للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  حيبي  �سوامخ  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  االمتياز  مكتـــب  يعلن 
، وللم�سفي وحـده  بالرقـم 8067945  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   ، ت�سامنيـــة 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم : 93025280
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
�ستــة  خــــالل   ، اأعـــاله  املذكــــور  العنـــوان  علـــى  الثبوتيـــة  بامل�ستنــــدات  مدعمــــة  ال�سركـــــة 
اأ�سهـــر مــن تاريــــخ ن�ســــر هــــذا االإعــــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركــة اأن يوؤديهــا 

للم�سفـي على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــي

مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو خالد ال�سعيدي للتجارة - تو�سية

خالد  اأبو  م�ساريــع  �سركــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـــه  احل�سابــات  لتدقــيق  الباطنة  اأ�سواء  مكتب  يعلن 
ال�سعيدي للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1255989 ، وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 526 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99706599

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
�ستــة  خــــالل   ، اأعـــاله  املذكــــور  العنـــوان  علـــى  الثبوتيـــة  بامل�ستنــــدات  مدعمــــة  ال�سركـــــة 
اأ�سهـــر مــن تاريــــخ ن�ســــر هــــذا االإعــــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركــة اأن يوؤديهــا 

للم�سفـي على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــي
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مكتب اأبو اأ�سامة لتدقيق احل�سابات - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأجماد العربية للتجارة - تو�سية
يقــوم بت�سفـيــة  اأنـه   - اأ�سامة لتدقيق احل�سابــات - حما�سبون قانونيــــون  اأبو  يعلن مكتب 
�سركة االأجماد العربية للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/2/1م  املــوؤرخ  ال�سركــاء  التفــاق  وفقا   ،  2138263
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�سارع 23يوليو - والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 1274 ر.ب : 211
هاتف رقم : 23293635  فاك�ش رقم:23299634

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكاف لالإن�ساءات والتعمري - تو�سية

اأنـه يقوم بت�سفـيــة   - اأ�سامة لتدقيق احل�سابات - حما�سبــــون قانونيــــون  اأبو  يعلن مكتب 
الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلــة   ، تو�سية   - والتعمري  لالإن�ساءات  الكاف  �سركة 
بالرقـم 1160804 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/2/1م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�سارع 23يوليو - والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 1274 ر.ب : 211
هاتف رقم : 23293635  فاك�ش رقم:23299634

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة املختار للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن مكتب اأبو اأ�سامة لتدقيق احل�سابات - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة 
واحة املختار للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/2/1م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  2185474
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�سارع 23يوليو - والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 1274 ر.ب : 211
هاتف رقم : 23293635  فاك�ش رقم:23299634

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركةالراقي العاملية - ت�سامنية
 ، اأنـه يقوم  بت�سفـيــة �سركة الراقي العاملية - ت�سامنية  يعلن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات 
وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1184554 ، وفقـــا التفـــاق ال�سركــــاء املوؤرخ 
 ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  ال�سركـــــــة فـي  ، وللم�سفـــي وحـــده حــــــــق متثيـــــــل  2020/9/30م 
علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافـــــــة  فـــي  امل�سفـــــي  مراجعــــة  اجلميــــع  وعلـــى 

العنوان االآتـي :
�ساللة الو�سطى - والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 115 ر.ب : 217
هاتف رقم : 97047100

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قلعة امل�سقا�ش �ش.م.م

 ، �ش.م.م  امل�سقا�ش  قلعة  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  البخيت  مكتب  يعلن 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1139721 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلــة 
 ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/9/29م 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
�ساللة الو�سطى - والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 115 ر.ب : 217
هاتف رقم : 97047100

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مكتب غامن الكثريي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثمريت لالإن�ساء والتعمري - ت�سامنية
�سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  الكثريي  غامن  مكتب  يعلن 
الـتجاري بالرقـم  اأمانـة ال�سجـل  لــدى  ، وامل�سجلــة  ثمريت لالإن�ساء والتعمري - ت�سامنية 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/6/4م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1033462
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بو�سر - غال - �سكة رقم : 5007 - مبنى رقم : 212 

بناية بن حايل - مكتب رقم : 13   
هاتف رقم : 92493335

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن �سعيد بن م�سلم و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن مكتـــب غانـــم الكثيـــري للمحامـــاة واال�ست�ســــارات القانونيــة اأنـه يقوم  بت�سفـيــة �سركة 
علي بن �سعيد بن م�سلم و�سريكه للتجارة  - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري 
بالرقـم 2074311 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/6/4م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بو�سر - غال - �سكة رقم : 5007 - مبنى رقم : 212 

بناية بن حايل - مكتب رقم : 13   
هاتف رقم : 92493335

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربيعي للم�ساريع احلديثة - تو�سية
بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  احل�سابات  وتدقيق  املالية  لال�ست�سارات  العاملية  اجلدوى  مكتب  يعلن 
الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لــدى  ، وامل�سجلــة  الربيعي للم�ساريع احلديثـــة - تو�سيـــة  �سركة 
بالرقـم 1143736 ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
ال�سيب - �سوق ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 556 ر.ب : 121 ال�سيب
هاتف رقم : 22368462

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب علي اأبو نورة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلديبية الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب علي اأبو نورة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية واالإدارية اأنـه يقوم  
بت�سفـيــة �سركة احلديبية الدولية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/8/25م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1079071
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ساللة - �سارع 23يوليو - بناية جممع الباز - الطابق ال�ساد�ش - مكتب رقم : 614

�ش.ب : 160 ر.ب : 211
هاتف رقم : 93634400

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حمود بن حممد بن خمي�ش البلو�سي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة حمود بن حممد بن خمي�ش البلو�سي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

بن  حممد  بن  حمود  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  البلو�سي  خمي�ش  بن  حممد  بن  حمود  يعلن 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لــدى  وامل�سجلـــة   ، �ش.م.م  واملقـــاوالت  للتجارة  البلو�سي  خميـــ�ش 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2018/3/21م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1181007 بالرقــــم 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 525  ر.ب : 320 
هاتف رقم : 94111780

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــي
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خمي�ش بن نا�سر بن خمي�ش الوهيبي  
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة �سداب الذهبية �ش.م.م

يعلن خمي�ش بن نا�سر بن خمي�ش الوهيبي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة جوهرة �سداب الذهبية 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1178189 ، وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
هاتف رقم : 99221313

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
                       امل�سفــي

عادل بن عبداللـه بن حمزة الع�سفور
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة في�ستا للديكور �ش.م.م

 ، �ش.م.م  للديكور  في�ستا  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  الع�سفور  بن عبداللـه بن حمزة  يعلن عادل 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1167863 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/19م ، 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 699 ر.ب : 111

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــي
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اإبراهيم بن حمود بن خالد الربواين 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأنظار العاملية املتحدة �ش.م.م
يعلن اإبراهيم بن حمود بن خالد الربواين اأنـه يقوم  بت�سفـيــة �سركة االأنظار العاملية املتحدة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1238718 ، وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
مرتفعات املطار - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 645 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99352224

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

خالد بن را�سد بن �سيف االأ�سخري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة خالد را�سد �سيف االأ�سخري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

�سيف  را�سد  خالد  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  االأ�سخري  �سيف  بن  را�سد  بن  خالد  يعلن 
االأ�سخري و�سريكـــه للتجـــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 
1069718 ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي :
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم : 99223573
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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م�سلم حديد عبد الوهاب بيت حديد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت �سم�سة للتجارة - ت�سامنية

 - اأنـه يقوم  بت�سفـيــة �سركة بيت �سم�سة للتجارة  الوهاب بيت حديد  يعلن م�سلم حديد عبد 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1232566 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/5/6م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي :
والية �ساللة - حمافظة ظفار 

هاتف رقم : 99093301
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مكتب بن مبارك لال�ست�سارات والتجارة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النمو للتجارة - ت�سامنية

يعلـن مكتب بن مبارك لال�ست�سارات والتجارة ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة النمو للتجارة - 
ت�سامنيــة ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 2032694 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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مكتب النخبة لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تقنية الغد احلديثة  �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�ســـارات املاليـــة واالقت�ساديـــة ب�سفـتـــــه 
امل�سفــــي ل�سركــــة تقنية الغد احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري 

بالرقـــم 1304786 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة هند�صة اخلليج للنقليات واملقاوالت �ش.م.م

ب�سفـتـــــه  واالقت�ساديــة  املاليـــة  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  النخبة  مكتب  يعلـن 
امل�سفــــي ل�سركــــة هند�سة اخلليج للنقليات واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة 
الكيــان  وزوال  الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،  1300375 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل 

القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النهائي للمقاوالت �ش.م.م

ب�سفـتـــــه  واالقت�سادية  املالية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  النخبة  مكتب  يعلـن 
امل�سفــــي ل�سركــــة النهائي للمقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري 

بالرقـــم 1083429 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دار نوران العاملية �ش.م.م

املاليـــة واالقت�ساديــة ب�سفـتـــــه  النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�ســارات  يعلـن مكتب 
امل�سفــــي ل�سركــــة دار نوران العاملية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري 

بالرقـــم 1250458 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة التن�صيق للخدمات الطبية والتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابــات واال�ست�ســارات املاليـــة واالقت�ساديــــة ب�سفـتـــــه 
امل�سفــــي ل�سركــــة التن�سيق للخدمات الطبية والتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة 
الكيــان  وزوال  الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،  1193578 بالرقـــــم  الـتجــاري  ال�سجــل 

القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

هاين بن �صعيد بن علي الوهيبي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العالمات الدولية للتجارة �ش.م.م

الدوليـــة  العالمــــات  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الوهيبي  علي  بن  �سعيد  بن  هاين  يعلـن 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1235492 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

اأحمد بن �صيف بن حممد املحاربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دجلة والفرات للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �سيف بن حممد املحاربي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة دجلة والفرات للتجارة 
واملقاوالت  �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 6053190 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

خالد بن �صعيد بن �صلطان امل�صلحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مناظر االإبداع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

االإبداع  ل�سركــــة مناظر  امل�سفــــي  امل�سلحـــي ب�سفـتـــــه  �سلـــطان  �سعيـــد بن  يعلـن خالـــد بن 
اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1101904 ،  للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي
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هالل بن �صبيل بن عي�صى البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خط جمان البحري �ش.م.م

يعلـن هالل بن �سبيل بن عي�سى البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة خط جمان البحري  
اأعــمال  ، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1318998  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

مرمي بنت نا�صر بن علي العمريية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العمريي احلديثة - تو�صية

تعلـن مرمي بنت نا�سر بن علي العمريية ب�سفـتــــها امل�سفـــية ل�سركــة العمريي احلديثة - 
اأعــمال  تو�سية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1020429 ، عـــن انتهاء 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــية

حممد بن اأحمد بن فتح امل�صكري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صخر للخدمات الهند�صية �ش.م.م

للخدمات  ال�سخر  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  امل�سكـــري  فتــح  بن  اأحمد  بن  حممد  يعلـن 
الهند�سية  �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1045869 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

يو�صف بن �صعيد بن �صامل ال�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قافلة االأ�صفار للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلـن يو�سف بن �سعيد بن �سامل ال�سعيدي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــة قافلة االأ�سفار للتجارة 
عـــن   ،  1120657 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، تو�سية   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

-325-



اجلريدة الر�سمية العدد )1362(

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ماء الذهب ال�صاملة للتجارة - تو�صية

يعلـن يو�سف بن �سعيد بن �سامل ال�سعيدي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ماء الذهب ال�ساملة 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1067038 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

حمود بن حمدان بن حارب الهنائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
ل�صركة حمود بن حمدان الهنائي و�صريكه للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

حمدان  بن  حمود  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الهنائي  حارب  بن  حمدان  بن  حمود  يعلـن 
الهنائي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري 

بالرقـــم 1027783 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مرهون ال�صعيدي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

ال�سعيدي  ل�سركــــة مرهون  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الهنائي  بن حارب  بن حمدان  يعلـن حمود 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1071591 ، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

عبداللـه وفهد اأبناء حممد بن �صامل العي�صائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
ل�صركة فهد وعبداللـه اأبناء حممد بن �صامل العي�صائي للتجارة �ش.م.م

يعلـن عبداللـه وفهــد اأبنــاء حممــد بــن �سالـم العي�سائي ب�سفـتــهما امل�سفــــيني ل�سركــــة فهد 
وعبداللـه اأبناء حممد بن �سامل العي�سائي للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل 
الـتجــاري بالرقـــم 1049436 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــيان
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حممد بن نا�صر بن حمود احلب�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صار امل�صيبي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن حممد بن نا�سر بن حمود احلب�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركة م�سار امل�سيبي للتجارة 
واملقاوالت  �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1167810 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

ثريا حاج �صم�صة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة �صروق الدائم للم�صاريع الذهبية - ت�صامنية

تعلـن ثريا حاج �سم�سة ب�سفتها امل�سفــــية ل�سركة �سروق الدائم للم�ساريع الذهبية - 
انتهاء  عـــن   ،  1314776 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــية

جناح بنت �صالم بن نا�صر اجلابرية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الفنجان العربي للتجارة �ش.م.م
تعلـن جناح بنت �سالم بن نا�سر اجلابرية ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة الفنجان العربي 
، عـــن  بالرقـــم 1178184  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  ، وامل�سجلـة  للتجارة  �ش.م.م 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العابر ال�صريع للتجارة �ش.م.م

تعلـن جناح بنت �سالم بن نا�سر اجلابرية ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة العابر ال�سريع 
، عـــن  بالرقـــم 1140064  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  ، وامل�سجلـة  للتجارة  �ش.م.م 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــية
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