
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1370(                                                                        ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

فـي �سـاأن قطـاع امليـاه وال�سـرف ال�سحـي .  مر�ســوم �سـلطانـي رقــم 2020/131 
اأوامــر �ســاميــة مبنــح اأو�سمــة

       ديوان البالط ال�سلطاين
       املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام .
قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة 

           وزارة الإعـــالم
قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم  2020/341    �ســادر فــــــي 2020/12/7 بتعديــــل بعـــ�ض اأحكـــام 
الالئحة التنفيذية لقانون املطبوعات والن�سر .
قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/342   �ســادر فــــــي 2020/12/7 بتعديل بعـــ�ض اأحكـــام 
اخلا�ســة  املن�ســاآت  لقانــون  التنفيذية  الالئحة 

لالإذاعــة والتلفزيــون  .
                                                          وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار

قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2020/209     �ســادر فـــي 2020/12/8 بتحديد قائمة الأن�سطة 
املحظور مزاولة ال�ستثمار الأجنبي فـيها .
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وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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مناطق  باإعالن   2009/31 رقم  الوزاري  القرار 

حجر زراعية .
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الزجاجيـة املقـواة .
قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/279    �سادر فــي 2020/12/1 بحظر ا�ستيــراد الطيور 
احلية من اإجنلرتا فـي اململكة املتحدة وحمافظة 

كاجاوا فـي اليابان .
قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/281     �ســــــادر فــي 2020/12/1 بتمديـــــد فتــــــرة حظــــر 

�سيـد وحيـازة وتـداول خيـار البحـر .
        وزارة العمـــل

قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/327    �ســــــادر فــي 2020/12/6 بتعديـــل بعــــ�ض اأحكــــام 
الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية .

احلـر�س ال�سلطانـي العمانـي 
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اإدارة �سندوق تقاعـد احلـر�ض ال�سلطانـي العمانـي  .

مكتـب وزيـر الدولـة وحمافـظ ظفـار
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اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
                                         وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

قـرار جلنة قبول املحامني رقم 2020/10/130 باإعــالن تاأ�سيــ�ض �سركة مدنية للمحاماة .
                                      وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية النماذج ال�سناعية .
الإعـــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ض بالنتفاع .
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اإعـــالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة .
ا�ستـــدراك .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو م�سعب املر�سودي - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عائ�سة �سليمان �سامل القم�سوعي - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوادي القرحة ال�ساملة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزكواين املتحدة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلط الف�سي لالأ�سماك �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النربا�ض لالإن�ساءات �ض.م.م .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/131

فـي �سـاأن قطـاع امليـاه وال�سـرف ال�سحـي

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة , 
وعلى قانون منح امتياز مرفق كهرباء �ساللة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/20 , 
وعلى قانون منح امتياز مرفق ال�سرف ال�سحي مبحافظة ظفار ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 2004/16 , 
وعلى قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 2004/78 , 
وعلى قانون منح امتياز مرفق ال�سرف ال�سحي مبحافظة م�سقط ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 2005/69 , 
وعلى نظام الهيئة العامة للمياه ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/58 , 

وعلى قانون التخ�سي�ص ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/51 , 
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/61 باإن�ساء جهاز ال�ستثمار العماين , 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/78 بتعديل م�سمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه 
املرتبطة به اإلى هيئة تنظيم اخلدمات العامة واإ�سناد بع�ص الخت�سا�سات اإليها , 

ال�سمكية  والرثوة  الزراعة  وزارة  م�سمى  بتعديل   2020/92 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى 
اإلى وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها 

التنظيمي , 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

تتولى وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه اقرتاح ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات 
واخلطط فـي �ساأن قطاع املياه وال�سرف ال�سحي , وعر�سها على جمل�ص الوزراء لالعتماد .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

املــادة الثانيــــة

تتولى هيئة تنظيم اخلدمات العامة ممار�سة الخت�سا�سات املتعلقة بتنظيم اأن�سطة قطاع 
املياه وال�سرف ال�سحي .

املــادة الثالثــــة

امليـــاه  باأن�سطـــة  القـــيام  ال�سحـــي )�ص.م.ع.م(  ال�ســـرف  العمانية خلدمــات  ال�سركة  تتولى 
وال�سرف ال�سحي فـي كافة حمافظات ال�سلطنة , عدا حمافظة ظفار , كما تتولى �سركة 

ظفار للطاقة )�ص.م.ع.م( القيام باأن�سطة املياه وال�سرف ال�سحي فـي حمافظة ظفار .

املــادة الرابعــــة

توؤول اإلى ال�سركة العمانية خلدمات ال�سرف ال�سحي )�ص.م.ع.م( كافة الأ�سول وال�سجالت 
واملوجودات واحلقوق واللتزامات اخلا�سة بالهيئة العامة للمياه .

وتوؤول اإلى �سركة ظفار للطاقة )�ص.م.ع.م( كافة الأ�سول وال�سجالت واملوجودات واحلقوق 
واللتزامات اخلا�سة باملديرية العامة للمياه فـي مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار .

كما توؤول اإلى ال�سركة العمانية خلدمات ال�سرف ال�سحي و�سركة ظفار للطاقة )�ص.م.ع.م( 
من وحدات اجلهاز الإداري للدولة الأخرى كافة الأ�سول وال�سجالت واملوجودات واحلقوق 
واللتزامات ذات ال�سلة بقطاع املياه وال�سرف ال�سحي , وذلك كل فـيما يخ�سه وفقا حلكمي 

الفقرتني الأولى والثانية من هذه املادة .
ول توؤثر تلك الأيلولة على املعاملة املقررة قانونا للت�سرفات والعقود املربمة قبل تاريخ 
العمل بهذا املر�سوم والتي يكون حملها اأيا من احلقوق واللتزامات امل�سار اإليها فـي الفقرات 

ال�سابقة من حيث ال�سرائب والر�سوم .

املــادة الخام�ســة

ينقــل موظــفو الهيئــة العامـــة للميـــاه اإلـــى ال�سركة العمانيـــة خلدمـــات الـــ�سرف ال�سحـــي 
)�ص.م.ع.م( , كما ينقل موظفو املديرية العامة للمياه فـي مكتب وزير الدولة وحمافظ 

ظفار اإلى �سركة ظفار للطاقة )�ص.م .ع.م( , وفقا لأحكام قانون التخ�سي�ص امل�سار اإليه .
كما ينقل العاملون فـي �سركة �ساللة خلدمات ال�سرف ال�سحي )�ص.م.ع.م( , اإلى �سركة 
ظفار للطاقة )�ص.م .ع.م( , وذلك وفقا ملنهاج التحويل املن�سو�ص عليه فـي املادة ال�ساد�سة 

من هذا املر�سوم دون الإخالل باملزايا التي قد تكون مقررة لهم مبوجب قانون اآخر .
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املــادة ال�ساد�ســـة

تتولى وزارة املالية بالتن�سيق مع جهاز ال�ستثمار العماين اإعداد وتنفـيذ منهاج التحويل 

خالل مدة ل تزيد على )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل بهذا املر�سوم .

املــادة ال�سابعـــة

يتولـــى جهــاز ال�ستثمـــار العمانــي اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفـيذ اأحكام هذا املر�سوم , 

وفقا لأحكام قانون ال�سركات التجارية .

املــادة الثامنـــة

ي�ستمر العمل بالقوانني , واملرا�سيم ال�سلطانية , واللوائح , والقرارات ذات ال�سلة بقطاع 

اأن ي�سدر  اإلى  , وذلك  اإ�سدار هذا املر�سوم  املياه وال�سرف ال�سحي املعمول بها فـي تاريخ 

القانون املنظم لقطاع املياه وال�سرف ال�سحي .

املــادة التا�سعـــة

تلغى الهيئة العامة للمياه من تاريخ النتهاء من تنفـيذ منهاج التحويل املن�سو�ص عليه 

فـــي املادة ال�ساد�ســـة مـــن هــذا املر�ســوم , كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم , اأو يتعار�ص 

مع اأحكامه .

املــادة العا�ســـرة

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

�سدر فـي  : 23 من ربيع الثاني �سنــة 1442هـ

املـوافــــق  :  9  من دي�سمبـــــــر �سنــة 2020م

       هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة
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ديــوان البــالط ال�سلطانـــي

املرا�ســـم ال�سلطانيـــة

اأمـــر منــــح و�ســـام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظـم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنــح اأو�سمــة لكل من :

اأول : و�سام ال�ستحقاق ) الدرجة الأولى ( :

 1 - املكرمة الدكتورة عائ�سة بنت حمد الدرمكية

2 - الباحث علي بن اأحمد بن حما�ش ال�سحــــــــري

3 - الدكتــــــــور علــــــــــــــــي بــــن فـــــــــــــــــــرج الكثيــــــــــــري

ثانيـا : و�سام التقدير للخدمة املدنية اجليدة ) الدرجة الثانية ( :

1 - الأ�ستـــــــاذة بيوبــــــــــــــا بنــــت علـــــــــــي ال�سابريــــــــة

2 - الدكتــــــــور هـــــــالل بــــن �سعيـــــــــــــد احلجـــــــــــــري 

3 - اإبراهيــــــــم بـــن علـــــي بـــــن قمبـــــــــــر العجمــــــــــي

وذلك تقديرا من لدن جاللته - اأعزه اللـه - جلهودهم واإ�سهاماتهم الطيبة فـي خمتلف املجالت .

وقـــد �سدر اأمر املنــح بتاريــخ 14 مـن ربيع الثاين 1442هـ ، املوافـــق 30 مـن نوفمرب 2020م .
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وزارة الإعـــالم
 قــــرار وزاري

 رقــم 2020/341
بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون املطبوعات والن�شر

ا�ستنادا اإلى قانون املطبوعات والن�سر ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/49 ، 

واإلى املر�ســـوم ال�سلطانـــي رقـــــم 2020/95 بتحديــــد اخت�سا�ســـات وزارة الإعـــالم واعتمـــاد 

هيكلها التنظيمي ، 

 واإلى الالئحة التنفيذية لقانون املطبوعات والن�سر ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 84/25 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون املطبوعات والن�سر ، امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة

يجب على املطابـع واملطبوعات الإلكرتونية ، ومزاولـي مهنة ا�سترياد اأو بيع اأو ن�سـر املطبوعات 

الإلكرتونيــــة ، ووكالت الأنبـــاء الإلكرتونية ، وال�سحـــف الإلكرتونيـــة ، ومهنـــة ال�سحافـــة 

الإلكرتونية ، والعاملني كمرا�سلني لوكالة الأنباء الإلكرتونية القائمة بتاريخ العمل بهذا 

القرار توفيق اأو�ساعهم وفقا لأحكامه خالل )3( ثالثة اأ�سهر .

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

�شـدر فـي  : 21/ 4  / 1442هـ

املـوافــــق  :   7 / 2020/12م
                                                                  د. عبداللـه بن نا�شر بن خليفة احلرا�شي

                                                                     وزيــــــــــــر الإعــــــــــالم
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تعديـــالت علـــى بعـــ�ض اأحكـــام 

الالئحــة التنفيذيـة لقانــون املطبوعـات والن�شــر

املــادة ) 1 (

 : اأرقامهــا  ، مواد  اإليها  امل�سار  والن�سر  املطبوعات  لقانون  التنفيذيـة  الالئحة  اإلى  ت�سـاف 

)10( مكررا ، )16( مكررا )2( ، )35( مكررا ، )39( مكررا ، )45( مكررا ، ن�سو�سها الآتية :

املـــادة )10( مكـــــررا 

" ت�سري اأحكام هذا الف�سل على الرتخي�ص باملطابع واملطبوعات الإلكرتونية ، ويجوز 

بقرار من الوزير ال�ستثناء من بع�ص اأحكامه " . 

املـــادة )16( مكــــــررا )2(

" ت�ســــري اأحكـــــام هذا الف�ســل على مزاولـــة مهنـــة ا�ستيــــراد اأو بيـــع اأو ن�ســــر املطبوعـــــات 

الإلكرتونية ، ويجوز بقرار من الوزير ال�ستثناء من بع�ص اأحكامه " .

املـــادة )35( مكــــــررا

" يقدم طلب الرتخي�ص بوكالة اأنباء اإلكرتونية وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة " . 

املـــادة )39( مكـــــــررا

" ت�ســـري اأحكــام هذا الف�ســل على ال�سحيفـــة الإلكرتونيــة ، ويجــوز بقـــرار مـــن الوزيـــر 

ال�ستثناء من بع�ص اأحكامه " .

املـــادة )45( مكـــــررا

" ت�سري اأحكام هذا الف�سل على مهنة ال�سحافة الإلكرتونية ، والعمل كمرا�سل لوكالة 

الأنباء الإلكرتونية " .
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 قــــرار وزاري
 رقــم 2020/342

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية 
لقانــون املن�شــاآت اخلا�شــة لالإذاعــة والتلفزيــون

ا�ستنـــادا اإلى قانـــون املن�ســاآت اخلا�ســة لالإذاعــــة والتلفزيــون ال�سادر باملر�ســـوم ال�سلطانـــــي 
رقم 2004/95 ،

واعتمـــاد  الإعـــالم  وزارة  اخت�سا�ســـات  بتحديــــد  رقــــم 2020/95  ال�سلطاين  املر�ســـوم  واإلى 
هيكلها التنظيمي ، 

واإلى الالئحـة التنفيذية لقانون املن�ســـاآت اخلا�ســة لالإذاعــة والتلفزيــون ال�سادرة بالقـــرار 
 الوزاري رقم 2005/39 ،

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

املــادة الأولـــــى 
ي�ستبـــدل بنـــ�ص املـــادة )11( من الالئحـــة التنفيذيــــة لقانـــون املن�ساآت اخلا�ســـة لالإذاعــــة 

والتلفزيون امل�سار اإليها ، الن�ص الآتي : 

" مع عدم الإخالل بقانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/18 
ت�سري اأحكام هذا الف�سل على طالب الرتخي�ص باملن�ساأة ، مبا فـي ذلك املن�ساأة الإذاعية 

اأو التلفزيونية الإلكرتونية " . 
املــادة الثانيــــة

يجب على املن�ساآت الإذاعية اأو التلفزيونية الإلكرتونية القائمة توفيق اأو�ساعها خالل )3( 
ثالثة اأ�سهر من تاريخ العمل بهذا القرار .

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

�شـدر فـي  : 21/ 4  / 1442هـ
املـوافــــق  :   7 / 2020/12م

                                                                  د. عبداللـه بن نا�شر بن خليفة احلرا�شي
                                                                     وزيــــــــــــر الإعــــــــــالم
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

 قــــرار وزاري
 رقــم  2020/209

بتحديد قائمة االأن�سطة املحظور مزاولة اال�ستثمار االأجنبي فـيها

ا�ستنادا اإلى قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/50 , 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

حتدد الأن�سطة املحظور مزاولة ال�ستثمار الأجنبي فـيها , وفقا للقائمة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

 , , امل�سروعات ال�ستثمارية القائمة وقت العمل به  اأحكام هذا القرار  ت�ستثنى من تطبيق 
ويحظر التنازل عنها اإلى الغري دون موافقة كتابية من وزير التجارة وال�سناعة وترويج 

ال�ستثمار اأو من يفو�سه .
املــادة الثالثــــة

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

املــادة الرابعــــة

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

�سـدر فـي  : 22 من ربيــع الثانـي 1442هـ

املـوافــــق  :  8  من دي�سمبـــــــــــر 2020م
قـيـ�س بـن مـحمـد بـن مـو�سـى اليو�سـف
وزير التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار
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قائمة االأن�سطة املحظور مزاولة اال�ستثمار االأجنبي فـيها

الرمــز نــوع الن�شــاط ت

107305 �سنع احللوى العمانية 1

141004 تف�سيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية العربية 2

141005 تف�سيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية غري العربية 3

141006 تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية 4

141007 تف�سيل وخياطة املالب�س الريا�سية 5

141008 تف�سيل وخياطة املالب�س الع�سكرية 6

141010 �سنع وتف�سيل الكمة العمانية 7

141011 تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية 8

259311 �سناعة اخلناجر العمانية 9

360003 نقل وبيع مياه ال�سرب 10

452003 اإ�سالح كهرباء املركبات و�سحن البطاريات 11

452004 اإ�سالح راديرت املركبات وتنظيفها 12

452005 اإ�سالح الإطارات والعجالت املعدنية 13

452006 اإ�سالح ميزان املركبات 14

452007 حمطات غ�سيل وت�سحيم املركبات 15

452008 تبديل زيوت املركبات 16

452009 اإ�سالح مكيفات ال�سيارات 17

452010 اإ�سالح عادم ال�سوت لل�سيارات واملركبات 18

452011 تنظيف وتلميع ال�سيارات 19

463001 البيع باجلملة للفواكه واخل�سراوات 20
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الرمــز نــوع الن�شــاط ت

466103 البيع باجلملة لغاز الطبخ 21

466104 حمطات تعبئة غاز البرتول امل�سال 22

472101 البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للفواكه 
واخل�سراوات الطازجة والتمور 23

472108 البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للع�سل 24

473001 حمطات بيع وقود املركبات 25

473005 حمطات تعبئة وقود الديزل 26

474101 البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للهواتف ولوازمها 27

474106
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

للهواتف النقالة وم�ستلزماتها
28

477304
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة

 للتذكاريات والتحف واللوحات
29

477305
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

للزهور والنباتات الطبيعية
30

477312
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للفخاريات 

وامل�سغولت اليدوية
31

477313 البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لبيع غاز الطبخ 32

477323 البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للف�سيات والهدايا 33

477324
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لبطاقات خدمات 

الت�سالت املرخ�سة فـي ال�سلطنة
34

477327 البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأ�سلحة التقليدية 35

477334 البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأعالف احليوانية 36

تابـــع : قائمة الأن�سطة املحظور مزاولة ال�ستثمار الأجنبي فـيها

-22-



اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

الرمــز نــوع الن�شــاط ت

477337 البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأكيا�س 37

477340 البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة مل�ستلزمات الأفراح 38

477347 البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالألعاب النارية 39

477348 البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للخناجر العمانية 40

477351
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

لأ�سطوانات الغاز الفارغة
41

477353 البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لبطاقات الأفراح 42

477355 البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمنتجات احلرفـية 43

477356 البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للوازم املناحل 44

492203 نقل احلجاج واملعتمرين 45

492306 النقل الربي بال�ساحنات لأ�سطوانات غاز الطبخ 46

522401 �سحن وتفريغ ال�سلع 47

522901 مكاتب التخلي�س اجلمركي 48

662102 تثمني املركبات امللغاة 49

662901 وكيل تاأمني بالعمولة 50

682001 الو�ساطة العقارية )مكاتب الدللني( 51

781001 مكاتب العمالة )ال�ستقدام( 52

781002 مكاتب التوظيف 53

812100 التنظيف العام للمباين 54

821902 خدمات الن�سخ وطباعة الوثائق وامل�ستندات 55

تابـــع : قائمة الأن�سطة املحظور مزاولة ال�ستثمار الأجنبي فـيها
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الرمــز نــوع الن�شــاط ت

829902 مكاتب تعقيب املعامالت 56

829906 تركيب وجتميع لوحات النيون 57

841304 اإدارة وت�سغيل حمطات تعبئة الوقود 58

854903 تعليم قيادة ال�سيارات 59

872001 مراكز تاأهيل متخ�س�سة 60

873002 دور اإيواء كبار ال�سن 61

879001 دور اإيواء الأيتام 62

879003 دور اإعادة التاأهيل 63

910199 اأن�سطة اأخرى خا�سة باملكتبات واملحفوظات 64

960101
غ�سيل جميع اأنواع املالب�س واملن�سوجات 

فـيما عدا ما يقام منها فـي املن�ساآت ال�سياحية
65

960103 كي املالب�س فـيما عدا ما يقام منها فـي املن�ساآت ال�سياحية 66

960104
غ�سيل املالب�س وكيها بالبخار)الغ�سيل اجلاف( 

فـيما عدا ما يقام منها فـي املن�ساآت ال�سياحية
67

960201
ق�س وت�سفـيف ال�سعر واحلالقة للرجال 

فـيما عدا ما يقام منها فـي املن�ساآت ال�سياحية
68

960202 ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء 69

960203
ق�س وت�سفـيف ال�سعر واحلالقة لالأطفال

فـيما عدا ما يقام منها فـي املن�ساآت ال�سياحية
70

تابـــع : قائمة الأن�سطة املحظور مزاولة ال�ستثمار الأجنبي فـيها
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 قــــرار وزاري

 رقــم 2020/210

بتحديد العائد مقابل احل�صول على قر�ض اأو دين جتاري

ا�ستنادا اإلى قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55 ،
واإلى خطاب غرفة جتارة و�سناعة عمان فـي �ساأن حتديد قيمة العائد وفقا لن�ص املادة )80( 

من قانون التجارة ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يحدد العائد مقابل احل�سول على قر�ص اأو دين جتاري بن�سبة )6%( �ستة باملائة ، ما مل 
يتفق على اأقل من ذلك ، ويجوز للوزير - فـي كل حالة على حدة - االتفاق مع غرفة جتارة 
و�سناعة عمان على جتاوز هذه الن�سبة ، فـي حال ما اإذا كانت مدة القر�ص طويلة ، اأو كان 
غر�سه متعلقا مب�سروعات ت�سهم فـي حتقيق التنمية االقت�سادية ، اأو كانت درجة املخاطرة عالية .

املــادة الثانيــــة

ال ي�سري حكم املادة ال�سابقة على القرو�ص املقدمة من قبل امل�سارف ، و�سركات التمويل ، 
وتاأجري االأ�سول املرخ�سة من قبل البنك املركزي العماين .

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به ملدة عام من تاريخ ن�سره .

�صـدر فـي  : 22 من ربيــع الثانـــي 1442هـ

املـوافــــق  :   8  من دي�صمبــــــــــــر 2020م
قـيـ�ض بـن مـحمـد بـن مـو�صـى اليو�صـف
وزير التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
قـــرار وزاري

رقـــم 2020/272
بتعديل بع�ض اأحكام القرار الوزاري رقم 2009/31

باإعالن مناطق حجر زراعية
 ا�ستنادا اإلى قانون احلجر الزراعي ال�سادر باملر�ســــوم ال�سلطاين رقم 2004/47 ،

واإلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر الزراعي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2006/32 ،
واإلى القرار الوزاري رقم 2009/31 باإعالن مناطق حجر زراعية ،

والية  عن  الزراعي  احلجــر  �سبب  بزوال  الزراعية  للتنمية  العامة  املديرية  تو�سية  واإلى 
جعالن بني بو ح�سن ،

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

املــادة الأولـــــى 
ي�ستبدل بن�ص املادة االأولى من القرار الوزاري رقم 2009/31 امل�سار اإليه الن�ص االآتي :

تعلن كل من الواليات االآتية مناطق حجر زراعية حلني زوال �سبب احلجر ، و�سدور 
قرار بهذا ال�ساأن :

 

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

�سـدر فـي  : 15/   4 / 1442هـ
                                      د . �سعــود بن حمــود بن اأحمــد احلب�ســياملـوافــــق  :   1 / 12 /2020م

                                      وزيـر الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه
 

الوليةاملحافظة
خ�سب ، دبا ، بخا ، مدحاءحمافظة م�سنـدم

الربميي ، حم�سةحمافظة الربميي
اأدم ، احلمراءحمافظة الداخلية

�سحار ، �سنا�ص ، لوى ، �سحم ، اخلابورة ، ال�سويقحمافظة �سمال الباطنة
الر�ستاق ، بركاءحمافظة جنوب الباطنة
نيابة �سمد ال�ساأنحمافظة �سمال ال�سرقية

عربي ، ينقل ، �سنكحمافظة الظاهرة
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قـــرار وزاري

رقـــم 2020/275

بحظر ا�سترياد احليوانات احلية من جمهوريتي ال�سنغال وموريتانيا

ا�ستنادا اإلى قانــــون احلجـــــر البيطـــــري ال�سادر باملر�ســـــــوم ال�سلطانـــــي رقــــم 2004/45 ،

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

واإلى تو�سية اجلهة البيطرية املخت�سة بحظر ا�سترياد احليوانات احلية من جمهوريتي 

ال�سنغال ، وموريتانيا ،

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

املــادة الأولـــــى 

يحظر ا�سترياد احليوانات احلية من جمهوريتي ال�سنغال ، وموريتانيا .

املــادة الثانيــــة
علـــى اجلهات املخت�سـة تنفيــذ هذا القـرار ، كـــل فــي جمال اخت�سا�سه .

املــادة الثالثــــة
ين�سـر هـــذا القـرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل بـه مـن تاريخ �سـدوره .

 

�سـدر فـي  : 15/   4 / 1442هـ

املـوافــــق  :   1 / 12 /2020م
                                      د . �سعــود بن حمــود بن اأحمــد احلب�ســي

                                      وزيـر الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه
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قـــرار وزاري
رقـــم 2020/278

باإ�صـدار الئحـة ال�صـروط واملوا�صفـات املنظمـة

 مل�صانـع وور�ش �صيانـة قـوارب و�صفـن ال�صيـد امل�صنعـة مـن االأليـاف الزجاجيـة املقـواة 

ا�ستنادا اإلى نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 95/46 ، 

واإلى قانـون حمايـة البيئة ومكــافحة التلوث ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقــــم 2001/114 ، 

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

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

واإلى قانون الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/20 ، 

واإلى املر�ســوم ال�ســــلطاين رقــم 2020/92 بتعديــل م�سمــى وزارة الزراعــة والثـروة ال�سمكيــة 

واعتمـاد  اخت�سا�ساتهــا  وحتديـــد  امليــاه  ومــوارد  وال�سمكيــة  الزراعيــة  الثــروة  وزارة  اإلــى 

هيكلهـا التنظيمـي ، 

ال�سادرة  احلية  املائية  الرثوة  وحماية  البحري  ال�سيد  لقانون  التنفيذية  الالئحة  واإلى 

بالقرار الوزاري رقم 94/4 ، 

واإلى القرار الوزاري رقم 2001/7 ب�ساأن ال�سوابط املنظمة لت�سنيع وبيع و�سراء وا�سترياد 

قوارب و�سفن ال�سيد ، 

واإلى موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يعمل فـي �ساأن ال�سروط واملوا�سفات املنظمة مل�سانع وور�س �سيانة قوارب و�سفن ال�سيد 

امل�سنعة من الألياف الزجاجية املقواة باأحكام الالئحة املرفقة .
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املــادة الثانيــــة

يجب على املوؤ�س�سات وال�سركات العاملة فـي جمال ت�سنيع و�سيانة قوارب و�سفن ال�سيد 

امل�سنعة من الألياف الزجاجية املقواة توفيق اأو�ساعها وفقا لأحكام هذه الالئحة خالل 

�سنة من تاريخ العمل بها .

املــادة الثالثــــة

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

�صـدر فـي : 15 / 4 / 1442هـ
املـوافــــق :  1  / 12 /2020م

                   
د . �صعــود بن حمــود بن اأحمــد احلب�صــي

                   وزيـر الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه
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الف�صــل االأول

تعريفـات واأحكـام عامـة 

املــادة ) 1 (

 فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�سو�س 
عليه فـي قانون الرثوة املائية احلية ، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�سح 

قرين كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

1 - ال�صلطـة املخت�صـة : 

املديريــات العامــة للثــروة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه فـي الوزارة واملحافظات ، 
كل ح�سب اخت�سا�سه .

2 - الن�صـــاط : 

 ، )FRB/GRB( ت�سنيع قوارب و�سفن ال�سيد امل�سنعة من الألياف الزجاجية املقواة
وور�س �سيانتها .

3 - املوافقـة : 

موافقة �سادرة من ال�سلطة املخت�سة قبل احل�سول على ترخي�س ممار�سة الن�ساط من 
وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار .

4 - املن�صـــاأة : 

م�سنع اأو ور�سة �سيانة قوارب و�سفن ال�سيد امل�سنعة من الأليــاف الزجاجيــة املقــواة 
. )FRB/GRB(

: )FRB/GRB(  5 - االأليـاف الزجاجيـة املقـواة

مركبات من اللدائن مدعمة باألياف رفيعة جدا من الزجاج .
6 - ال�صركة امل�صنعة : 

كل موؤ�س�سة اأو �سركة تقوم بت�سنيع وتوريد املواد اخلام امل�ستخدمة فـي ت�سنيع و�سيانة 
. )FRB/GRB( قوارب و�سفن ال�سيد امل�سنعة من الألياف الزجاجية املقواة
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7 - منطقة الرتقيق : 

واملحفز  البولي�سرت  با�ستعمال  الزجاجية  الألياف  جتميع  فيها  يتم  التي  املنطقة 
املنا�سب لت�سكيل القوالب .

8 - منطقة �صب القوالب : 

املحدد من  ال�سكل  على  للح�سول  الزجاجية  الألياف  ت�سكيل  فيها  يتم  التي  املنطقة 
القالب .

: )RESIN(  9 - الراتنــج

مع  الألياف  ت�سليب  عملية  فـي  ي�ستخدم   ، اللت�ساق  �سديد  عازل  كيميائي  مركب 
اإ�سافة محفز لت�سريع هذه العملية . 

10 - املحفـــز : 

ت�سكيله  عملية  لت�سريع   )RESIN( الراتنج  اإلى  اإ�سافتها  يتم  �سائلة  كيميائية  مادة 
وجفافه فـي الوقت املحدد .

: )STYRENE(  11 - اأبخــرة ال�صتايريــن

الألياف  وتركيب  جتميع  عملية  اأثناء  فـي   )RESIN( الراتنج  من  الناجتة  الأبخرة 
الزجاجية . 

املــادة ) 2 (

يجب ملمار�سة الن�ساط احل�سول على املوافقة ، وحتدد ال�سلطة املخت�سة بالتن�سيق مع وزارة 
التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار اإجمايل عدد الرتاخي�س لالأن�سطة املن�سو�س عليها 
فـي هذه الالئحة مبا يتنا�سب وحجم ال�ستثمار فـي هذه الأن�سطة على م�ستوى محافظات 

ووليات ال�سلطنة .
املــادة ) 3 (

املــقواة  الزجاجــية  الأليــاف  مــن  امل�سنــعة  ال�ســيد  و�سفـــن  قـــوارب  م�سانـــع  علــى  يحظــر 
)FRB/GRB( بيع القوارب اأو ال�سفن اإل بعد احل�سول على ت�سريح من ال�سلطة املخت�سة  .
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الف�صـل الثانـي

�صـروط واإجـراءات املوافقـة

املــادة ) 4 (

ي�سرتط للح�سول على املوافقة الآتي :

1 - اأن يكون مقدم الطلب موؤ�س�سة اأو �سركة حا�سلة على �سجل جتاري �ساري املفعول .

2 - توفر اأر�س مالئمة �سناعية اأو ا�ستثمارية لإقامة الن�ساط .

3 - �سداد الر�سوم املقررة .

املــادة ) 5 (

يقدم طلب احل�سول على املوافقة اإلى ال�سلطة املخت�سة على النموذج املعد لهذا الغر�س ، 

مرفقا به الآتي : 

1 - ما يثبت توفر اأر�س �سناعية اأو ا�ستثمارية لإقامة الن�ساط .

2 - درا�سة جدوى اقت�سادية للم�سنع .

3 - مقرتح عمل ور�سة ال�سيانة .

4 - الت�ساميم اخلا�سة باملن�ساأة .

5 - املوافقة البيئية ال�سادرة من هيئة البيئة .

املــادة ) 6 (

ثالثني   )30( تتجاوز  ل  فرتة  خالل  فيه  والبت  الطلب  درا�سة  املخت�سة  ال�سلطة  تتولى 

يوم عمل من تاريخ تقدمي الطلب م�ستوفيا لل�سروط وامل�ستندات املطلوبة ، ويعد م�سي 

الوزير  اإلى  الرف�س  التظلم من قرار  ، ويجوز  له  الطلب رف�سا  فـي  البت  املدة دون  هذه 

خالل )30( ثالثني يوم عمل من تاريخ اإخطار مقدم الطلب بالرف�س ، ويكون قرار الوزير 

ال�سادر فـي التظلم نهائيا .
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املــادة ) 7 (

ت�ستوفـي ال�سلطة املخت�سة الر�سوم الآتية :
1 - مبلغ ، وقدره )500( خم�سمائة ريال عماين للح�سول على املوافقة لإقامة م�سنع 

. )FRB/GRB( قوارب و�سفن ال�سيد امل�سنعة من الألياف الزجاجية املقواة
2 - مبلغ ، وقدره )300( ثالثمائة ريال عماين للح�سول على املوافقة لإقامة ور�سة 
�سيانة �سفن ال�سيد الكبرية )احلرفـي ، ال�ساحلي ، التجاري ( امل�سنعة من الألياف 

. )FRB/GRB( الزجاجية املقواة
3 - مبلغ ، وقدره )150( مائة وخم�سون ريال عمانيا للح�سول على املوافقة لإقامة 
املقواة  الزجاجية  الألياف  من  امل�سنعة  ال�سغرية  ال�سيد  قوارب  �سيانة  ور�سة 

. )FRB/GRB(

الف�صـل الثالـث

ال�صـروط واملوا�صفـات اخلا�صـة باملن�صـاأة

املــادة ) 8 (

يجب اأن تتوفر فـي املن�ساأة ال�سروط واملوا�سفات الآتية : 
 ، ال�سيانة مغطاة  اأو  الت�سنيع  التي يتم فيها تنفيذ مراحل  العمل  اأن تكون منطقة   -  1
واأن   ، والرطوبة  واحلرارة  والأمطار  والرياح  ال�سم�س  اأ�سعة  من  للحماية  وذلك 
 )styrene( تكون جافة ، وذات تهوية منا�سبة لإزالة الغبار واأبخرة ال�ستايرين
تلوث  اإلى  توؤدي  التي  العنا�سر  من  وغريها   ، الرتقيق  ومنطقة  القوالب  من 

الرقائق ، وتوؤثر على عملية الت�سنيع وجودة املنتج .
2 - اأن تكون جميع اأر�سيات اأماكن العمل من املواد اخلر�سانية .

3 - اأن تتم جميع مراحل الت�سنيع حتت �سقف ثابت على اأن يكون ذلك فـي ور�سة عمل 
مغلقة .

اأن تكون درجات احلرارة خالل عملية الرتقيق ما بني )15 - 25( درجة مئوية   - 4
ودرجة الرطوبة اأقل من )70 %( .
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الف�صل الرابع

�صروط وموا�صفات املواد امل�صتخدمة فـي ت�صنيع

 )FRB/GRB( قوارب و�صفن ال�صيد امل�صنعة من االألياف الزجاجية املقواة 

املــادة ) 9 (

يجب على املن�ساأة اللتزام بال�سرتاطات واملوا�سفات الآتية فـي املواد امل�ستخدمة فـي ت�سنيع 
: )FRB/GRB( قوارب و�سفن ال�سيد امل�سنعة من الألياف الزجاجية املقواة

اأن يكون الراتنج )RESIN( امل�ستخدم للت�سنيع من النوع املخ�س�س لالأغرا�س   - 1
اأن يخلط وي�ستخدم وفقا  ، واملعتمد من قبل ال�سركة امل�سنعة ، ويجب  البحرية 

لتو�سياتها .
2 - اأن يخزن املحفز والراتنج ومعجون احلماية )gelcoat( فـي مكان بارد وجاف )اأقل 

من 25 درجة مئوية( .
3 - اأن يخزن الراتنج )RESIN( واملحفز ب�سكل منف�سل .

معتمدة  املختلفة  باأ�سكالها   )FRB/GRB( املقواة  الزجاجية  الألياف  تكون  اأن   -  4
اأن تخزن  لال�ستخدام فـي الأغرا�س البحرية من قبل ال�سركة امل�سنعة ، ويجب 
فـي غرفة جافة ونظيفة وجيدة التهوية ، وعند ا�ستخدام هذه املواد فـي الت�سنيع 

يجب تغطيتها باأغلفة بال�ستيكية حلمايتها من الغبار والأمطار .
5 - اإ�سافة ال�سبغات امللونة بكمية كافية من معجون احلماية للح�سول على اللون 
، واأن تكون الكمية امل�ستخدمة وفقا لتو�سيات ال�سركة امل�سنعة ، ومينع  املطلوب 

. )RESIN( ا�ستعمال هذه ال�سبغات بني �سرائح الراتنج
6 - اأن تكــون القوالــب امل�ستخدمــة لت�سكيـــل التقويــات مــن مادة �سلبة مثل اخل�سب 
اأو املعدن اأو من اأي مادة اأخرى معتمدة لالأغرا�س البحرية ، وفـي حالة ا�ستخدام 

الأخ�ساب يجب األ يزيد محتوى الرطوبة على )15 %( .
املواد  امل�سنعة فيما يتعلق بتخزين وانتهاء �سالحية  ال�سركة  7 - اللتزام بتو�سيات 

امل�ستخدمة . 
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8 - اأن تتوفر بطاقة بيانات �سالمة املواد )MSDS( امل�ستعملة وفقا لتو�سيات ال�سركات 
امل�سنعة للمواد الكيميائية اخلطرة ، وو�سع البطاقة فـي اأي منطقة باملن�ساأة توزع 
فيها تلك املواد الكيميائية ، على اأن تت�سمن هذه البطاقة قائمة بخ�سائ�ص املواد 
الكيميائية وخماطرها ، والو�سائل املنا�سبة لتداولها ، والعالج الطبي املنا�سب فـي 
حالة التعر�ص لها ، وطرق تفادي احلرائق واالنفجارات والتفاعالت الكيميائية 
اخلطرة واملخاطر ال�سحية ، واإجراءات التخل�ص من هذه املواد فـي حالة احلوادث ، 
وكيفية جتنب التعر�ص لها ، وعالمات حتذر من املخاطر املحتملة عند التخل�ص 

من هذه املواد ، وا�سم وعنوان املنتج ، وامل�ستورد اأو املوزع . 
9 - اأن يتم تخزين مواد االألياف الزجاجية املقواة )FRB/GRB( فـي ظروف باردة 

ومعتمة ح�سب موا�سفات املنتج .
10 - التحكم فـي اإ�سافة املحفز ملنتجات املحفز/الراتنج )RESIN( لتكون وفق حدود 
وموا�سفات املنتج ، كما يجب توفري جداول اإر�سادية حتدد ن�سبة كميات املحفز/

. )RESIN( الراتنج
الف�صـل اخلامـ�س

التزامـات املن�صـاأة

املــادة ) 10 (

يجب على املن�ساأة االلتزام بجميع ا�سرتاطات االأمن وال�سالمة ، وعلى االأخ�ص االآتي :
1 - عدم ا�ستخدام املعدات ذات االأ�سالك الكهربائية التالفة اأو مل�ص االأدوات الكهربائية 

الرطبة واتخاذ االحتياطات الالزمة لل�سالمة . 
2 - و�سع العالمات املحددة ملوا�سع القطع عند ا�ستخدام االآالت اخلا�سة بالقطع .

نقاط  حول  ال�صحيح  مكانها  فـي  الواقية  والدروع  احلماية  اأدوات  جميع  و�صع   -  3
القطع وو�سع العالمات قبل ا�ستخدام االآالت .

ت�سبب  التي  املعدات  اأو  االآالت  ا�ستخدام  عند  لالأذن  الواقية  ال�سماعات  ارتداء   -  4
�سو�ساء تتجاوز )90( دي�سيبل لفرتة طويلة .
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�سظايا  تنتج  التي  املعدات  اأو  الآلت  ت�سغيل  عند  العيون  نظارات حلماية  ارتداء   -  5
متطايرة .

6 - ا�ستخدام جميع الأدوات الواقية من ال�سم�س وارتداء النظارات ال�سم�سية لتجنب 
الأ�سعة فوق البنف�سجية من النوعني )اأ( و )ب( عند العمل لفرتات طويلة فـي 
اأماكن مفتوحة بالقرب من امل�سطحات املائية التي ينعك�س منها الإ�سعاع ال�سم�سي .

املتحركة  بالقوارب  واملرتبطة  اخلا�سة  للمخاطر  الحرتازية  بالتدابري  الأخذ   -  7
ب�سواريها على مقربة من خطوط الطاقة الكهربائية العلوية . 

الرطبة  الأ�سطح  على  النزلقات  وواقية من  القدم  كامل  تغطي  اأحذية  ارتداء   -  8
وغري الثابتة .

9 - جتنب الت�سال املبا�سر مع املذيبات وكافة املواد اخلطرة مثل ال�ستايرين والأ�سيتون ، 
وذلك للحفاظ على �سالمة اجللد .

10 - و�سع لوائح اإر�سادية فـي حال وجود عمال اآخرين على ظهر ال�سفينة .

11 - اللتزام با�ستخدام معدات الوقاية ال�سخ�سية املنا�سبة )PPE( حلماية العاملني 
من الإ�سابات والأمرا�س واملخاطر الأخرى املحتمل حدوثها خالل فرتة العمل 

فـي املن�ساأة .

12 - منع التعامل باليد مبا�سرة مع الأعمال التي تتطلب ا�ستخدام الآلت .

13 - توفري معدات واأجهزة القطع واملنا�سري الكهربائية بحواجز حلماية اليدين . 

 ، مبا�سرة  ال�سنفرة  باآلة  مرتبط  بخرطوم  مو�سلة  مكان�س  اأو  مراوح  ا�ستخدام   -  14
هذه  تتم  اأن  على   ، اخل�سب  )�سقل(  �سنفرة  عملية  من  املتطاير  الغبار  لحتواء 

العملية فـي غرفة منف�سلة .

15 - التخل�س من بقايا الراتنج )RESIN( ال�سلب واملواد الكيميائية وفق الإجراءات 
. )MSDS( املبينة فـي بطاقة ال�سالمة

16 - املحافظة على النظافة العامة للمن�ساأة ل�سمان �سحة العمال ومنع تلوث الراتنج 
)RESIN( واملكونات الأخرى الداعمة .
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17 - توفري �سندوق اإ�سعافات اأولية مو�سوع فـي مواقع منا�سبة فـي املن�ساأة وخال من اأي 
نوع من الأقرا�ص اأو الأدوية على اأن يحتوي على الآتي :

اأ - �سمادات ل�سقة معقمة مغلفة ب�سكل فردي .

ب - قطن معقم لتنظيف العني .
ج - �سمادات مثلثة مغلفة ب�سكل فردي .

د - دبابي�ص الأمان . 
هـ - �سمادات جروح متو�سطة احلجم . 

و - �سمادات اجلروح الكبرية .
ز - القفازات ذات ال�ستخدام للمرة الواحدة .

املــادة ) 11 (

يجب على املن�ساأة اللتزام باملوا�سفات الآتية اخلا�سة مبعدات الرفع :
1 - اأن تكون قوية وثابتة ومنا�سبة لال�ستخدام املو�سى به .

2 - اأن تكون مثبتة باإحكام ملنع خطر الإ�سابة .

3 - اأن تكون مزودة مبعلومات اإر�سادية وا�سحة ل�ستخدامها ب�سكل اآمن .

اأ�سخا�ص  وتنفيذها من قبل   ، والإ�سراف عليها  الرفع  يتم تخطيط عمليات  اأن   -  4
موؤهلني ومدربني .

املــادة ) 12 (

يجب على املن�ساأة فـي اأثناء العمل على الأر�سفة البحرية اللتزام بالآتي :
1 - اإلزام العاملني بارتداء �سرتة جناة وحمل �سفارة اإنذار ، وتوفري حبل اإنقاذ و�سلم 

م�سنوع من احلبال ي�ستخدم فـي حالة ال�سقوط فـي املاء .

حالة  فـي  الدعم  لتقدمي  البحري  الر�سيف  من  بالقرب  م�ساند  �سخ�ص  وجود   -  2
الطوارئ .

3 - توفري التدريب الأ�سا�سي على الإنقاذ فـي امل�سطحات املائية ، مبا فـي ذلك اإجراءات 
ا�ستعمال ال�سفارة ، واإطالق �سفارات الإنذار ، وا�ستخدام طوق النجاة .
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املــادة ) 13 (

يجب على املن�ساأة اللتزام بالآتي :

1 - اإزالة النفايات والغبار والرمل وغريها من امللوثات من املن�ساأة ب�سكل فوري .

2 - عدم نقل القوالب املجهزة خارج ور�سة العمل اإل بعد م�سي )7( �سبعة اأيام من بدء 
اأن تكون محمية من  ، وعند نقلها للخارج بعد هذه الفرتة يجب  ال�سب  عملية 

الرطوبة والأمطار .

3 - املحافظة على نظافة منطقة �سب القوالب واإبقائها خالية من الغبار والنفايات 
التي ميكن اأن توؤدي اإلى تلوث القوالب .

�سب  منطقة  من  الناجتة   )styrene( ال�ستايرين  واأبخرة  الغبار  من  التخل�س   -  4
القوالب با�ستخدام نظم التهوية امليكانيكية .

5 - اإيقـــاف عمليــة �ســب القالــب اإذا كانــت درجــة احلــرارة اأقل من )13( درجة مئوية 
اأو اأكرث من )32( درجة مئوية اإذا بلغت الرطوبة اأكرث من )80 %( .

الف�صـل ال�صـاد�ش

املخالفـات واجلـزاءات االإداريـة 

املــادة ) 14 (

الرثوة  قانون  اأحكام  لتنفيذ  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  املخولني  املوظفني  على  يجب 
على  والـتـحفظ   ، الـمـخـالفني  �ســبـط   ، اإليهما  امل�سـار  التنفيذية  ولئحته  احلية  الـمائية 
القانونية  الإجراءات  واتـخـاذ   ، الالئـحـة  هذه  لأحكـام  املـخـالـفة  ال�سيد  و�سفن  قوارب 
الالزمة ، ويعد مخالفة لأحكام هذه الالئحة ، اعرتا�س اأو عرقلة عمل اأي من املوظفني 

امل�سار اإليهم .

املــادة ) 15 (

امللحق  فـي  الواردة  الإدارية  اجلزاءات  الالئحة  هذه  اأحكام  يخالف  من  كل  على  يفر�س 
املرفق بهذه الالئحة . 

-38-



اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

ملحـــق

املخالفـات واجلـزاءات االإداريـة

اجلــزاءات االإداريــةاملخالفـــةم

1
مخالفة املواد اأرقام 

)13 ، 10 ، 3 ، 2(
غرامــة ل تتجــاوز )300( ثالثمائــة ريـــال عمانــي ، 

وفـي حال تكرار املخالفة ت�ساعف الغرامة .

2
مخالفة املادتني

)9 ، 8 ( 
غرامــة مقدارهــا )100( مائــة ريــال عمانـــي ، 

وفـي حال تكرار املخالفة ت�ساعف الغرامة .

3
مخالفة املادتني

)12 ، 11(
غرامة مقدارهــا )50( خم�سون ريال عمانيا ، 

وفـي حال تكرار املخالفة ت�ساعف الغرامة .
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قـــرار وزاري

رقـــم 2020/279

بحظر ا�سترياد الطيور احلية 

من اإجنلرتا فـي اململكة املتحدة وحمافظة كاجاوا فـي اليابان

ا�ستنادا اإلى قانــــون احلجـــــر البيطـــــري ال�سادر باملر�ســـــــوم ال�سلطانـــــي رقــــم 2004/45 ،
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 ،
واإلى تو�سية اجلهة البيطرية املخت�سة ب�ساأن حظــــــر ا�سترياد الطيــور احلية ومنتجاتها 

وم�ستقاتها وخملفاتها من اإجنلرتا فـي اململكة املتحدة ، وحمافظة كاجاوا فـي اليابان ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يحظر ا�سترياد الطيور احلية ومنتجاتها وم�ستقاتها وخملفاتها من اإجنلرتا فـي اململكة 
قرار  و�سدور  احلظر  �سبب  زوال  حلني  وذلك   ، اليابان  فـي  كاجاوا  وحمافظة   ، املتحدة 
بهذا ال�ساأن ، وت�ستثنى من ذلك املنتجات املعاملة حراريا وفقا للقانون ال�سحي حليوانات 

. )OIE( الياب�سة ال�سادر من املنظمة العاملية ل�سحة احليوان

املــادة الثانيــــة
علـــى اجلهات املخت�سـة تنفيــذ هذا القـرار ، كـــل فــي جمال اخت�سا�سه .

املــادة الثالثــــة
ين�سـر هـــذا القـرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل بـه مـن تاريخ �سـدوره .

 
�سـدر فـي  : 15/   4 / 1442هـ
املـوافــــق  :   1 / 12 /2020م

                                      د . �سعــود بن حمــود بن اأحمــد احلب�ســي
                                      وزيـر الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه
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قـــرار وزاري

رقـــم 2020/281

بتمديـد فتـرة حظـر �سيـد وحيـازة وتـداول خيـار البحـر
 

ا�ستنادا اإلى قانون الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/20 ،

ال�سادرة  احلية  املائية  الرثوة  وحماية  البحري  ال�سيد  لقانون  التنفـيذية  الالئحة  واإلى 

بالقرار الوزاري رقم 94/4 ،

واإلى القرار الوزاري رقم 2019/25 بتمديد فرتة حظر �سيد وحيازة وتداول خيار البحر ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

متدد فرتة حظر �سيد وحيازة وتداول خيار البحر ملدة عام اعتبارا من 26 مار�ص 2021م .

املــادة الثانيــــة

ين�ســـــر هـــــذا القـــرار فـــــي اجلريـــــــدة الر�سميـــــــة .
 

�سـدر فـي  : 15/   4 / 1442هـ
املـوافــــق  :   1 / 12 /2020م

                                      د . �سعــود بن حمــود بن اأحمــد احلب�ســي

                                      وزيـر الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه
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وزارة العمـــل

قـــــرار وزاري

 رقـــم 2020/327

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية

ا�ستنادا اإلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ،
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/89 باإن�ساء وزارة العمل وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد 

هيكلها التنظيمي ،
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة بالقرار رقم 2010/9 ،

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

املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بقائمة الأمرا�ض والعمليات اجلراحية امل�ستثناة من العالج املجاين املرفقة بكل من : 
امللحــــق رقــــــم )10( عقـــــــد توظيــــف غيــــر العمانييــــن ل�سغـــل الوظائف الدائمة ، وامللحق 
 ، اإليها  امل�سار  املدنية  التنفيذية لقانون اخلدمة  رقم )11( عقد �سغل وظيفة موؤقتة من الالئحة 

القائمة املرفقة .
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 .

�صــدر فـي : 20 من ربيــع الثانـي 1442هـ

املـوافـــــق :   6  من دي�صمبــــــــــر 2020م 
د . محاد بن �صعيد بن علي باعوين

                                                                                                 وزيــــــــــــــــــر العمـــــــــــــــل
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قائمـــــة

الأمرا�ض والعمليات اجلراحية والأدوية امل�صتثناة من العالج املجاين

اأول : قائمة الأمرا�ض والعمليات اجلراحية امل�صتثناة من العالج املجاين :
1 - زراعة الأع�ساء .

2 - عمليات القلب املفتوح .

3 - الأورام ال�سرطانية .

4 - اللتهاب الكبدي الوبائي باأنواعه .

5 - العقم .

6 - اأمرا�ض الدم الوراثية وال�سرطانية .

7 - جراحة الرتميم .

8 - غ�سيل الكلى .

9 - ال�ستبدالت ال�سناعية )عظمية وغري عظمية( .

10 - الإدمان .

القلب  وعمليات   ، اأنواعها  بجميع  للقلب  والعالجية  الت�سخي�سية  الق�سطرة   -  11
اجلراحية .

12 - التليف الرئوي .

. )MS( 13 - الت�سلب املتعدد

14 - حب ال�سباب .

. )ADHD( 15 - ق�سور النتباه وفرط احلركة

16 - انف�سام ال�سخ�سية .

17 - الزهامير .

18 - الأمرا�ض ال�ستقالبية .

19 - كافة خدمات وعالجات الأ�سنان .
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ثانيا : قائمة الأدوية امل�صتثناة من العالج املجاين :

1 - الأدوية البيولوجية ملعاجلة الروماتيزم وال�سدفية .

2 - الأدوية البيولوجية ملعاجلة الربو .

3 - الأدوية البيولوجية لعالج العتالل ال�سبكي .

. )GLPI & DPP4 Inhibitor (4 - اأدوية ال�سكري من جمموعات �سبيهات الأن�سولني ، و

5 - اأدوية ما قبل الغ�سيل الكلوي فـي حالت الف�سل الكلوي .

6 - الدواء Botulinum لعالج ت�سنج الع�سب احلركي والتعرق .
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احلـر�س ال�سلطانـي العمانـي 
قـــرار 

رقـــم 2020/8
باإعـادة ت�سكيــل جملــ�س اإدارة �سندوق تقاعـد احلـر�س ال�سلطانـي العمانـي 

ا�ستنـــادا اإلـــى النظـــام الأ�سا�ســـي ل�سنـــــدوق تقاعـــــــد احلــــر�س ال�سلطانــــي العمانــــي ال�ســــادر 
بالقــــرار رقــــم 94/1 ،

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

املــادة الأولـــــى
يعـــــاد ت�سكيــــــل جملــــ�س اإدارة �سنــــــدوق تقاعـــــد احلــــــر�س ال�سلطانـــــــي العمانـــــــي برئا�ستنـــــــا 

وع�سويـــــة كـــــل مــــن :

1 -  ال�سابط املدين / �سعيــــــد بن حمــــــد بن جمعـــــة املالكــــــي                       نائبـا للرئيـ�س
2 - العقيد الركن / حميـد بن فا�ســـل بن �سليمـان القرينـــي                         ع�ســــــــــــــــــــــــــــــوا
3 - العقيد الركن / نا�ســــر بن �سعيــــد بن �سالــــم اخلرو�سـي                         ع�ســــــــــــــــــــــــــــــوا 
4 - العقيد الركن / حمـمـــد بـن �سالــــم بـــن ب�سيــــــر املعمــــري                           ع�ســــــــــــــــــــــــــــــوا
5 - العقيد الركن / علــي بــن حمــــد بــن حمــــــود اخلرو�ســــي                           ع�ســــــــــــــــــــــــــــــوا
6 - العقيد الركن / مبـــارك بــن �سعيـــد بــن م�سلـم امل�سـروري                          ع�ســــــــــــــــــــــــــــــوا
7 - الفا�سل /  عبدالعزيـز بن حممـد اخلرو�ســــي - ممثل وزارة املالية      ع�ســــــــــــــــــــــــــــــوا
ال�سنـــــدوق  مديــــر  املطيــــري  م�سبــــح  بـــن  �سيـــــف  بن  م�سبــــح   / املدين  ال�سابط  ويعــــني 

بالوكالــــة ع�ســـوا ، ومقـــــررا للمجلـــــ�س . 
املــادة الثانيــــة

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

�ســدر فـي : 21 من ربيع الثاين 1442هـ
املـوافـــــق :   7  من دي�سمــــــرب 2020م

اللواء الركن / خليفة بن عبداللـه بن �سعيد اجلنيبي 
قائـــــــــــــد احلــــــــر�س ال�سلطانــــــــي العمانـــــــــــي 

-45-



اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

مكتـب وزيـر الدولـة ومحافـظ ظفـار

قــــرار

رقــم 2020/1

 باإ�صـدار الئحــة اال�صرتاطــات اخلا�صـة

 برتاخيـ�ص ن�صــاط املقهـى املتنقـل واأن�صطـة الباعـة املتجوليـن 

ا�ستنادا اإلى نظام املحافظات وال�سوؤون البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/101 ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 
يعمـل فـــي �ســاأن اال�سرتاطـات اخلا�سـة برتاخيــ�ص ن�سـاط املقهــى املتنقـل واأن�سطــة الباعــة 

املتجولني ، باأحكام الالئحـــة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة

يجب على املرخ�ص لهم توفـيق اأو�ساعهم وفقا الأحكام الالئحة املرفقة خالل )90( ت�ســعني 
يوما من تاريخ العمـــــل بـها .

املــادة الثالثــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقــة ، اأو يتعار�ص مع اأحكامها .

املــادة الرابعــــة

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

�صــدر فـي : 2  من ربيع الثاين 1442هـ
املـوافـــــق : 18من نـــوفمــــــرب 2020م

محمد بن �صلطان بن حمود البو�صعيدي
وزيـــــــــــــــــر الدولــــــــــــــــة ومحافـــــــــــــــــظ ظفـــــــــــــار

-46-



اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

اال�صرتاطـــات اخلا�صــة

 برتاخي�ص ن�صـاط املقهـى املتنقـل واأن�صطـة الباعـة املتجوليـن 

الف�صـل االأول

تعريفـات 

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات االآتيــة املعنى املبني قرين كل منها ، 
ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر : 

1 - البلديــــــــة : 
بلديـــــــة ظفــــــــــــــار .

2 - الدائـرة املخت�صـــة : 
دائــرة ال�سـوؤون ال�سحــــية باملديريـة العامة لبلدية ظفار ، ودوائــر البلديات فـي الواليات 

والنيابات التابعة ملحافظة ظفار .
3 - الرتخيـ�ص البــلدي : 

موافقة من البلدية للعمانيني امل�سجلني فـي الهيئة العامة للموؤ�س�سات ال�سغرية 
واملتو�سطة ملمار�سة ن�سـاط املقهى املتنقل ، اأو اأن�سطـــة الباعـة املتجولني . 

4 - املقهـــى املتنقــل : 
املكان املخ�س�ص الإعداد ، وحت�سري ، وبيع املواد الغذائية ، بوا�سطة مركبة مخ�س�سة 

لهذا الغر�ص .
5 - البـائع املتجــول : 

كل �سخ�ص يتنقل من موقع اإلى اآخر بعد موافقة البلدية ، بق�سد بيع اأغذية اأو �سلع 
اأو ب�سائع ، بوا�سطة مركبة ، اأو عربة مخ�س�سة لذلك . 

6 - العــربــــة : 
اآلـة ب�سيطــة ذات عجـالت ت�ستــخدم الأن�سطــة الباعــة املتجولني ، الإعداد ، اأو لبيع 

االأغذية اأو ال�سلع اأو الب�سائع . 
7 - املركبـــة : 

مركبة ثابتة اأو متحركــــة م�ســـــنوعة خ�سي�سا ملمار�سة ن�سـاط جتاري محدد .
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الف�صل الثاين

اال�صرتاطـات اخلا�صـة ملمار�صـة ن�صـاط املقهـى املتنقــل

املــادة ) 2 (

ال يجوز ممار�سة ن�ساط املقهى املتنقل اإال بعد احل�سول على الرتخي�ص البلدي ، وا�ستيفاء 
اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بذلك ، وفقا الأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 3 (

، وذلك بعد  املتنقل بها  املقهى  التي يجوز ممار�سة ن�ساط  املواقع  الدائرة املخت�سة  حتدد 
موافقة رئي�ص البلدية .

املــادة ) 4 (

الدائرة  اإلى  املتنقل  املقهى  ن�ساط  ملمار�سة  البلدي  الرتخي�ص  على  احل�سول  طلب  يقدم 
فـي ممار�سة  الذي يرغب  املوقع  به  ، محددا  الغر�ص  لهذا  املعد  النموذج  ، على  املخت�سة 

الن�ساط به من بني املواقع املحددة من البلدية ، مرفقا به امل�ستندات االآتية : 

1 - ترخي�ص ممار�سة الن�ساط ال�سادر من وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار .

2 - موافقة الهيئة العامة للدفاع املدين واالإ�سعاف واجلهات املعنية .

3 - موافقة �سرطة عمان ال�سلطانية على املركبة .

4 - ن�سخ من البطاقة ال�سخ�سية ل�ساحب الن�ساط ، والعاملني معه .

5 - �سهادة قيد فـي الهيئة العامة للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة .

ويجوز ممار�سة ن�ساط املقهى املتنقل فـي املمتلكات اخلا�ســـــة ، بعد موافقة مالك االأر�ص ، 
ومبراعـــــــاة ا�ســــــتيفاء اال�ســـــرتاطات االأخرى املحددة من البلدية فـي هذا ال�ساأن .

املــادة ) 5 ( 

ي�سدر الرتخي�ص البلدي ملدة �سنة واحـدة ، ويجوز جتديده ملــدد اأخرى مماثلـة ، باالإجراءات 
وال�سروط ذاتها املن�سو�ص عليها فـي هذه الالئحة ، وبعد �سداد الر�سوم املقررة .
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املــادة ) 6 (

يلتزم املرخ�ص له مبمار�سة ن�ساط املقهى املتنقل باالآتي :

املفعول  �سارية  تظل  اأن  على   ، معه  وللعاملني  له  ال�سحية  البطاقات  ا�ستخراج   -  1
طوال مدة الرتخي�ص .

ال�سحية  والبطاقات  معه  العاملني  وبطاقات   ، البلدي  بالرتخي�ص  االحتفاظ   -  2
داخل املركبة ، واإبرازها للجهات املعنية عند الطلب .

3 - ممار�سة الن�ساط حتت اإ�سرافه املبا�سر .

4 - نقل املركبة بعد االنتهاء من العمل ، واإيواوؤها فـي مكان منا�سب . 

5 - االهتمام بالنظافة ال�سخ�سية ، وارتداء املالب�ص اخلا�سة بالعمل ، وفقا للمتطلبات 
التي حتددها البلدية . 

6 - املحافظة على نظافة املقهى املتنقل .

7 - عدم ممار�سة الن�ساط فـي غري ال�ساعات املحددة من قبل الدائرة املخت�سة .

8 - عدم ت�سغيل غري العمانيني .

9 - عدم التدخني فـي اأثناء ممار�سة الن�ساط . 

10 - اأي التزامات اأخرى حتددها الدائرة املخت�سة .

املــادة ) 7 (

يقت�سر ن�ساط املقهى املتنقل على جتهيز وبيع املواد الغذائية االآتية : 

1 - الكعك .

2 - احللويات .

3 - فطائر اجلنب . 

4 - قطـــع البيتزا .

5 - ال�سندوي�سات . 

6 - البيــــــــــــــ�ص .
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7 - النقـــــــــــــانق .

8 - البطاطـــــ�ص .

9 - الب�سكويت . 

10 - االآي�ص كرمي . 

11 - امل�سروبات املعباأة .

12 - املياه املعدنية اأو الغازية .

13 - امل�سروبات اأو الع�سائر اجلاهزة .

14 - اأي اأغذية اأو م�سروبات اأخرى ت�سرح بها البلدية .

املــادة ) 8 (

يلزم ملمار�سة ن�ساط املقهى املتنقل ا�ستيفاء اال�سرتاطات ال�سحية االآتية :

 اأوال : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة باملواد الغذائية :

1 - اإعــــداد البيـــــ�ص امل�ســـــلوق ، اأو البيـــ�ص املقلــــي ، اأو النقـــــانق ، اأو البطاط�ص ، اأو ال�ساي ، 
اأو القهوة فـي االأجهزة املخ�س�سة لذلك .

2 - التاأكد من �سالحية الزيت امل�ســــــتخدم فـي الطهي ، وفـي جميع االأحوال عدم 
االحتفــــاظ به لليوم التايل .

الن�سج  درجة  والتاأكـــــد من   ، واملطـــــبوخة  النيئة  االأغـذية  بني  اخللط  - عدم   3
التام فـي حالة الطهي .

4 - عدم ا�ستخدام اأوان واأدوات غري �ساحلة .

5 - عدم حت�سري الع�سائر الطازجة .

6 - حفظ املواد الغذائية فـي عبوات مخ�س�سة لذلك .

، ومعلومة  املعتمدة  القيا�سية  للموا�سفات  الغذائية مطابقة  املواد  تكون  اأن   -  7
امل�سدر ، ومدونا عليها املعلومات اخلا�سة بها .
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 ثانيا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة باملركبة :
ورقم   ، الرتخي�ص  ورقـم   ، لـه  املرخ�ص  ا�سـم  وا�سح  اأبوابها بخط  على  يكتب  اأن   -  1

ال�سجل التجاري ، وغريها من البيانات التي حتددها البلدية .
2 - اأن تكون مخ�س�سة لن�ساط املقهى املتنقل .

املخ�س�ص الإعداد وحت�سري وبيع  بال�سائق عن اجلزء  الكابينة اخلا�سة  اأن تف�سل   -  3
املواد الغذائية . 

4 - اأن تكون جمهزة بطاولة حت�سري من مادة غري قابلة لل�سداأ ، وطاولة اأخرى مماثلة 
لو�سع جهاز الت�سخني . 

5 - اأن تكون مزودة مبولد كهربائي .
6 - اأن تكون مزودة بخزان ماء �سالح لل�سرب ، ويلحق به جهاز ل�سغط املاء اإلى املغا�سل . 
7 - اأن تكون مزودة بخزان لتجميع مياه الت�سريف ، على اأن يزود بجهاز مينع عودة املياه . 
8 - اأن تكون مزودة بحـــاوية لتجميـــع الف�ســـالت ذات غطاء محكم يفتــــح عن طـريق 
القـــــدم ، واأن يتم توفـيـــر اأكـيـــا�ص ذات اال�ستعمـــال الواحد لتجميـــع الف�ســـالت ، 

والتخل�ص منها اأوال باأول .
9 - اأن تكون جمهزة باأجهزة التهوية املنا�سبة )اأجهزة التكييف ، واأجهزة �سفط الهواء( .

10 - اأن تكون مزودة باأجهزة االإنارة ال�سناعية املنا�سبة .
11 - اأن تكـــون مـــزودة باأغطيـــة واقيـــة فـي اأماكن عـــر�ص املواد الغذائية ملنـــع ت�ســـاقط 

اأي ملوثات ، اأو و�سول احل�سرات اإليها . 
12 - اأن تكون جمهزة بباب محكم الغلـــق ميكن فتحـه من الداخل واخلـــارج ، ونـــافذة 

اأو اأكرث ملناولة الزبائن .
13 - اأن تكون جمهـــزة بوحــــدات التربيد اأو التجمـــيد حلفظ االأغذية املربدة واملجمــــدة ، 
ومزودة بجهــــاز لقيا�ص درجـــــة احلـرارة ، ويتم ت�سغيلها عند حركة املركبة اأو توقفها .

اأن يكــون الهيكــــل اخلارجــــي لهــــا مغلــــقا من جمــــيع اجلهات وم�سنوعا من مادة   - 14
�سلبة قوية ، ال تتاأثر بالظـــروف اجلوية ومطليا باللون الذي توافق عليه البلدية .
الثقوب  وخالية من   ، )مل�ساء  منا�سب  ب�سكل  املركــــبة م�سممة  اأر�ســــية  تكـــون  اأن   -  15
و�سهلة التنظيف ، ومانعة لالنزالق ، وحتتوي على فتحة لت�سريف املياه الناجتة 

عن التنظيف ، ومت�سلة بخزان التفريغ( . 
16 - اأن تكون مرخ�سـة مـن اجلهـات املعنية .
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الف�صل الثالــث 

اال�صرتاطات اخلا�صـة ملمار�صة اأن�صطـة الباعـة املتجولني

املــادة ) 9 (

 ، البلدي  الرتخي�ص  على  احل�سول  بعـد  اإال  املتجولني  الباعة  اأن�سطة  ممار�سـة  يجوز  ال 
وا�ســـتيفاء اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�ســـــة بكل ن�ساط وفقا الأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 10 (

حتـــدد الدائرة املخت�ســــة املواقــــع التي يجـــوز ممار�ســــــة اأن�سطـــة البـــاعة املتجـــولـــني بها ، 
وذلك بعد موافقة رئي�ص البلدية .

املــادة ) 11 (

املتجـــــولـــــني  البـــــاعة  اأن�سطـــــة  ملمـــــار�سة  البلــــدي  يقـــدم طلــب احل�ســــول على الرتخي�ص 
اإلى الدائرة املخت�ســـــة ، على النمـــــوذج املعــــد لهـــذا الغر�ص ، محــــددا به املواقـــــع التي يرغب 

فـي ممار�سة االأن�سطة بها وفق املواقع املحددة من البلدية ، مرفقا به امل�ستندات االآتية : 

1 - ترخي�ص ممار�سة الن�ساط ال�سادر من وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار .

2 - موافقة الهيئة العامة للدفاع املدين واالإ�سعاف واجلهات املعنية .

3 - موافقة �سرطة عمان ال�سلطانية على املركبة ، اأو العربة .

4 - ن�سخ من البطاقة ال�سخ�سية ل�ساحب الن�ساط ، والعاملني معه . 

5 - �سهادة قيد فـي الهيئة العامة للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة .

6 - �ســـــورة فوتوغرافـيــــة ، والت�سميــــم الداخلي للعربــــة ، وذلك بالن�سبــــة لالأن�سطــــة 
التي تتطلب عربة .

املــادة ) 12 (

ي�سدر الرتخي�ص البلدي ملدة �سـنة واحدة ، ويجوز جتديده ملـدد اأخرى مماثلة ، باالإجراءات 
وال�سروط ذاتها املن�سو�ص عليها فـي هذه الالئحة ، وبعـد �سـداد الر�سوم املقررة .
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املــادة ) 13 (
يلتزم املرخ�ص له مبمار�سة اأن�سطة الباعة املتجولني باالآتي : 

املفعول  �سارية  اأن تظل  ، على  وللعاملــــني معه  له  ال�سحية  البطاقات  ا�ستخراج   -  1
طوال مدة الرتخي�ص .

ال�سحية  والبطاقات  معه  العاملني  وبطاقات   ، البلدي  بالرتخي�ص  االحتفاظ   -  2
داخل املركبة اأو العربة ، واإبرازها للجهات املعنية عند الطلب .

3 - ممار�سة االأن�سطة حتت اإ�سرافه املبا�سر .
4 - نقــــل املركــــبة اأو العـــربة بعد االنتهــاء من العمل ، واإيواوؤها فـي مكان منا�سب . 

5 - االهتمام بالنظافة ال�سخ�سية ، وارتداء املالب�ص اخلا�سة بالعمل ، وفقا للمتطلبات 
التي حتددها البلدية . 

6 - املحافظة على نظافة املركبة اأو العربة .
7 - عدم ممار�سة االأن�سطة فـي غري ال�ساعات املحددة من قبل الدائرة املخت�سة .

8 - عدم ت�سغيل غري العمانيني . 
9 - عدم التدخني فـي اأثناء ممار�سة الن�ساط . 

10 - اأي ا�سرتاطات اأخرى حتددها الدائرة املخت�سة .
املــادة ) 14 (

يلزم ملمار�سة اأن�سطة الباعة املتجولني ا�ســــتيفاء اال�ستـــــــراطات ال�سحية االآتية : 
 اأوال : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة ملمار�سة ن�ساط �سي اللحوم والدواجن : 

1 - اأن تكــون املعــــدات واالأدوات امل�ستخــــدمة فـي ال�ســـــي م�سنـــــوعة من مــــــواد منا�سبــــة 
غري قابلة لل�سداأ .

2 - اأن يكون املوقع مزودا باملاء وال�سابون ال�سائل لغ�سل اأيدي القائم بالعمل با�ستمرار .
3 - اأن يتم �سراء اللحوم والدواجن من املحالت املرخ�سة من البلدية ، على اأن يتم 

اإبراز فواتري ال�سراء للجهات املعنية . 
4 - اأن يتــــم توفـيــــر احلافظـــة احلرارية لنقـــــل وحفظ اللحـــــوم والدواجـــــن فـي درجــــة 

احلرارة املنا�سبة .
5 - اأن ت�ستخدم االأ�سياخ اخل�ســـــبية ذات اال�ســــتخدام الواحد فقط ، ويحظر ا�ستخدام 

االأ�سياخ املعدنية .
6 - اأن يتم �سي اللحوم والدواجن عند الطلب وفـي وجود الزبون . 

جتهيزهـــا  بعــد  والــــدواجن   ، اللحــــوم  لتغلـــــيف  الق�سدير  لفائف  ت�ســــتخــدم  اأن   -  7
وت�سليمهــا للزبائــن . 
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8 - اأن حتفــظ البهــــارات وال�سل�ســــات فـي اأوان نظيفــــة محكمــــة االإغـــــالق ، م�سنعـــــة 
من الزجاج اأو معدن غري قابل لل�سداأ . 

9 - اأن يكون اخلبز من اأحد املخابز املرخ�سة من قبل البلدية .
10 - ال ي�سمح ب�سي اأي مادة غــــــذائية اأخرى غري اللحــــوم الطـــــازجة ، والدواجن ، كما 

يحظر �سي املاأكوالت البحرية .

ثانيا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة ملمار�سة ن�ساط بيع الذرة : 
1 - اأن يتم توفـري طاولة اأو عربة خا�سة للعر�ص ، تتكون من جزاأين :

 ، امل�ستخدمة  االأدوات  لتخزين  يحـــــتوي على مكان  دوالب  عــــبارة عن   : �سفلي   - اأ   
وو�سع احلافظة احلراريـة لتخزين الذرة امل�ستخدمة ، والزبدة ، وغريها من املواد 

التي حتتاج اإلى احلفظ فـي درجة حرارة منا�سبة لطبيعة املادة الغذائية .
 ، واالأعلى   ، واجلانبني   ، االأمام  مـن  �سفاف  مـن حاجـز زجاجـي  يتكـون   : علـوي   -  ب 
الزبائــــن  مالم�ســــــة  ملـــــنع   ، للبائـــع  املقابــــل  اخللفــــي  اجلـــــانب  من  ومفتوح 
وتقليل  ولتفــــــادي   ، التح�سري  وجهــــاز   ، املعرو�سة  املـواد  اإلى  وو�ســـــــولهـــــم 

تلويث االأتربـة ، واالأدخنـة للماأكوالت .
2 - اأن يكون جهاز التح�سري واالأدوات امل�ستخدمة فـي االإعداد من معدن غري قابل 

لل�سداأ ، ومواد منا�سبة غري قابلة للت�سقق . 
3 - اأن يتم حت�سري الذرة عند الطلب ، واأمام الزبون .

4- التخل�ص يوميا من الذرة املح�سرة املتبقيــــة عند االنتهـــــــاء من العمل ، ويحظر 
ا�ستعمالها فـي اليوم التايل .

5 - اأن تكون املياه امل�ســــتخدمة فـي عملـــــية االإعـــــداد من العبوات املنتجة من امل�سانع 
املعتمدة ، ومطابقة للموا�سفات القيا�سية ملياه ال�سرب املعباأة .

امل�سدر  االإعداد غري جمهولة  امل�ســــــتخدمة فـي عملـــــية  الغذائية  املواد  اأن تكون   -  6
مدونا عليـــــها جمـــــيع البيانات اخلا�سة بها ، و�ساحلة لال�ستهالك االآدمي .

7 - اأن تكون كميات الزبدة باملوقـــــع فـي احلـــــدود التي تكفـي لال�ستخدام اليومي ، وعــــــدم 
تركـــــها فرتات طــــويلة معر�سة للحرارة والهواء اخلارجي ، ويحظر ا�ستخدام املتبقي 

منها فـي اليوم التايل .
8 - تنظيف وتطهري االأدوات فـي نهاية اال�ستخدام اليومي ، وحفظها فـي مكان منا�سب 

بعيدا عن امللوثات ، واالأتربة . 
9 - عدم ا�ستخدام العبوات امل�ستخدمة فـي عمليتي احلفظ ، والعر�ص .
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واخل�ســراوات  الفواكـــــه  بيع  ن�ســـــاط  ملمار�ســــــة  اخلا�ســـــة  ال�سحية  اال�سرتاطات   : ثالثا 

الطازجة والتمور : 

1 - اأن يتم بيع وعر�ص املنتجــــات على مركبة اأو عـــــربة ، وتتوفر بها اال�سرتاطات ال�سحية 

، والبيع  ، ويحظر العر�ص  التلف  الب�ساعة من  ، وحلفظ  ال�سلعة  الالزمة لتقدمي 

على االأر�ص .

2 - اأن تكون اأر�سيات ، وجدران حاوية املركبة اأو العربة ، من مادة �سلبة غري قابلة 

لل�ســــداأ والتاآكــــل ، ومانعة من االنزالق ، و�سهلة التنظيف .

3 - التـــاأكد من �ســــالحية و�ســــالمة الفـــواكه واخل�ســـراوات ، والعمــــل على تنقيتهـــــا 

والتخل�ص من الفا�سد والتالف با�ستمرار .

رابعا : اال�سرتاطات اخلا�سة ملمار�سة ن�ساط بيع الع�سل :

اأو عــــــربة تتوفر بها اال�سرتاطات   ، اأن يتم عــــر�ص وبيــــع الع�ســـــــل على طــــــاولة   - 1

ال�سحية الالزمة حلفظ الع�سل .

2 - اأن يبعد املوقع م�سافة )100( مائة مرت على االأقل عن اأقرب مبنى �سكني ، اأو حكومي ، 

اأو خا�ص ، اأو م�ست�سفى عام ، اأو خا�ص  اأو جامع .

 ، ونظــــيفة   ، وجافة   ، معقمـة  الع�سل  فـيها  واملعباأ  امل�ستخدمة  القناين  تكون  اأن   -  3

ومحكمــــــة الغلــــق بطريقة تكفل حمايته من التلوث ، ويحظر ا�ستخدام القنينة 

اأكرث من مرة . 

4 - و�سـع بطاقــــــة بيـــــان على كـل قنينة حتـــــتـوي على نـوع الع�ســـــل ، وم�سدره ، وتاريخ ، 

ومكان اإنتاجه ، ووزن الكمية فـي كل قنينة وفقا للموا�سفة القيا�سية اخلليجية 

. GSO 147 : 2008 رقم

5 - عدم تعبئة الع�سل فـي املواقع .

6 - عدم عر�ص وبيع الع�سل حتت تاأثري اأ�سعة ال�سم�ص املبا�سرة .
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خام�سا : اال�سرتاطات اخلا�سة ملمار�سة ن�ساط بيع املرطبات وامل�سروبات : 

1 - توفـري مركــــبة اأو عـــــــربة مزودة بحافظـــــات حــــــرارية حلفظ املرطبات وامل�سروبات 

فـي درجـة حرارة ال تزيـد على )+4 م( اأربع درجات مئوية لل�سائلـة منها ، وال تزيـد 

على )-18( ثماين ع�سـرة درجة مئوية حتت ال�سفـر للمجمدة منها . 

2 - اأن يبعد املوقع م�سافة )100( مائة مرت على االأقل عن اأقرب مبنى �سكني ، اأو حكومي ، 

اأو خـا�ص ، اأو م�ست�ســـــفى عام ، اأو خا�ص اأو جامــع .

والثالجــات   البــرادات  لت�ســــــغيـــل  منا�ســــبـــة  بطاقــــة  كهربائيـــة  مولـــدات  توفـيــر   -  3

واحلافظات احلرارية امل�ستخدمة ، وي�سرتط وجود مر�سح للعادم وكامت لل�سوت بها .

4 - ال ي�سمح اإال ببيع املرطبات اجلاهزة ، وامل�سروبات املعباأة م�سبقا كامل�ســـروبات الغازية ، 

والع�ســــائر املعلبة ، واملياه املعدنية املعباأة ، واالآي�ص كرمي املعلب .

5 - اأن تكــــون املنتجــــات من م�ســـانع معتمـــدة وحتتــــــوي على بطـــاقة بيــــان م�ستوفـيـــة 

للموا�سفات القيا�سـية املعتمدة .

الف�صـل الثالـث

اجلــزاءات االإداريــــة 

املــادة ) 15 (

اإدارية ال تزيد على )100( مائة  يفر�ص على كل من يخالف اأحكام هذه الالئحة غرامة 

ريال عماين عن املخالفتني االأولى والثانية ، وبغرامة ال تزيد على )300( ثالثمائة ريال 

عماين عن كل  مخالفة تالية ، وفـي حال املخالفة امل�ستمرة تفر�ص غرامة اإدارية بحد اأق�سى 

)50( خم�سني رياال عمانيا عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة على اأال تزيد الغرامة فـي جمموعها 

على )1000( األف ريال عماين ، وفـي حال ا�ستمرارها يلغى الرتخي�ص البلدي مع عدم ال�سماح 

للمخالف باإ�سدار ترخي�ص جديد اإال بعد انق�ساء )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ االإلغاء .
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وزارة العــدل وال�شــوؤون القانونيــة

قــرار جلنــة قبــول املحامـــني

رقـــــم 2020/10/130

باإعــالن تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيـــة للمحامـــاة 

ا�ستنادا اإلى قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108 ،

واإلــى القــرار الــوزاري رقم 99/70 ب�شــاأن ال�شــروط والإجــراءات الالزمة لتاأ�شيـ�س ال�شركــات 

املدنيــة للمحامــاة ،

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2020/6 بتاريخ 2020/10/15م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــى

املوافقـــــة علـــى تاأ�سيـــ�س �سركـــــة / الكــــاف والـــروا�س حمامـــون وم�ست�ســـارون فـــي القانــون 

)�سركـــــة مدنيـــــة للمحامـــــاة ( .

املــادة الثانيـــة

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

�شـدر فـي :  27/ 2 / 1442هـ 
املـوافــــق :  15 / 10 / 2020م

                                           د . يحيــى بـــن نا�شــــر اخل�شيبــــي                                                                               
وكيــل وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

                                                                                        رئيــــــ�س جلنـــــــة قبـــــول املحاميــــــــــن
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عقــد تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامـــاة

اإنه فــي يوم الأحد 4 من جمادى الثاين 1441هـ املوافق 29 من يناير 2020م اتفق املحامون 
لهــا �سخ�سيــة  تكــون   ، �سركــة مدنيــة للمحامـاة  تاأ�سيــ�س  اأدناه علــى  املذكورون  "ال�سركاء" 
 96/108 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املحاماة  قانون  لأحكام  وفقا  م�ستقلة  معنوية 
واأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 ال�شادر فـي �شاأن ال�شروط والإجراءات الالزمة لتاأ�شي�س 

ال�سركات املدنية للمحاماة . 

ا�شـــــم ال�شركــــــة 

املــادة ) 1 (

يكـــــون ا�ســــــم ال�سركــــة : الكاف والروا�س حمامون وم�ست�سارون قانونيون )�سركة مدنية 
للمحاماة ( .

مركــز ال�شركــة الرئي�شــي 

املــادة ) 2 (

يكـون مركـــز ال�سركــــــة الرئي�ســـــي فـي حمافظة ظفار )�سلطنة عمان( ، ويجـــوز لل�سركــــة اأن 
تن�سئ فروعــــا اأخرى داخل ال�سلطنــة وخارجهــا ، وذلك وفق ما يقــرره ال�سركاء .

اأ�شماء ال�شركاء وجن�شياتهم وحمال اإقامتهم وعناوينهم

املــادة ) 3 (

تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتني :

 حمل الإقامةاجلن�شيةال�شــــــــــمم

منطقــــــة الـــــوادي / �ساللـــــةعماينح�ســني عبداللـــــه حم�ســن الكــــاف1

منطقة �ساللة الغربية / �ساللةعماينعبدالعزيــز حممد رام�س الـروا�س2
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غـــر�س ال�شركــــة 

املــادة ) 4 (

 يتحدد غر�س ال�سركة فـي القيام باأعمال املحاماة وال�ست�سارات القانونية واأعمال الوكالة عن 
الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى الكفيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق موكليهم 
والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية اأو معنوية ، والعمل فـي جمال احلقوق اخلا�سة 
املحاماة  مبهنة  املرتبطة  الأعمال  وكل  وت�سجيلها  وحمايتها  وال�سناعية  الفكرية  بامللكية 
من احل�سور مع اأو عن ذوي ال�ساأن اأمام الهيئات الق�سائية وهيئات التحكيم والدعاء العام 
واللجان الإدارية ذات الخت�سا�س الق�سائي وجهات التحقيق الر�سمية الأخرى والدفاع عنهم 
فـي الدعاوى التي ترفع منهم اأو عليهم واإبداء الراأي وامل�سورة القانونية لطالبيها و�سياغة 
العقود املدنية والتجارية واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنها وحل املنازعات التجارية عرب 

املحاكم والتحكيم .
مـــدة ال�شركــــة

املــادة ) 5 (

تبــداأ ال�سركــة اأعمالهــا فـــي 2021/1/3م وت�ستمر اإلى اأن يتم حلها اأو ت�سفيتها طبقا للقواعد 
املقررة لذلك .

راأ�س مــال ال�شركـــة

املــادة ) 6 (

راأ�س مــال ال�سركــة )14.000( اأربعة ع�سر األــف ريـــال عمانـــي ، مق�سم اإلـــى 50% ح�سة بقيمة 
ا�سمية قدرها )7.000( �سبعة اآلف ريال عماين للح�ســـة الواحدة ، )يرفق جدول باأ�سماء 

ال�سركاء وعدد احل�س�س التي ميلكها كل �سريك( :

الن�شبة عدد احل�ش�س ا�شم ال�شريك م

%50 7.000 ح�سني عبداللــه حم�سـن الكـاف 1

%50 7.000 عبدالعزيــز حممد رام�س الـروا�س 2
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كيفـية توزيــع الأربــاح واخل�شائــر 

املــادة ) 7 (

توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي راأ�س مال ال�سركة .
وفـي حالة وجود خ�سارة فـي اإحدى ال�سنوات ترحل اإلى ال�سنة التالية ، ول توزع الأرباح اإل 

بعد تغطية خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة . 
مديــر ال�شركـــة

املــادة ) 8 (

ال�سركاء  هم  بالتوقيع  واملفو�سون   ) الكاف  عبداللـه  بن  )ح�سني  هو  ال�سركة  مدير   - اأ 
كليهما )ح�سني بن عبداهلل الكاف ( و)عبدالعزيز بن حممد الروا�س ( .

ب - يتولى اإدارة ال�سركة مدير يعينه ال�سركاء بالإجماع ، وميكن اأن يكون من بني ال�سركاء 
اأو غريهم من املحامني املرخ�س لهم مبزاولة مهنة املحاماة .

ج - يتولى املدير اإدارة وت�سيري اأعمال ال�سركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات 
الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة . 

د - يعمل املدير على حتقيق اأغرا�س ال�سركة ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات 
والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي : 

1 - ال�سيا�سة العامة لأن�سطة ال�سركة والربامج املتعلقة بها .

وامليزانيات  الربامج  اإطار  فـي  وذلك  ال�سراء  اأوامر  واإ�سدار  واحل�سابات  امليزانيات   -  2
املعتمدة . 

3 - اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية . 

4 - تنظيم اأوجه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة .

5 - القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني وامل�ست�سارين . 

6 - اختيار وتعيني واإنهاء خدمات موظفي ال�سركة من غري املحامني وامل�ست�سارين 
وذلك ح�سب مقت�سيات العمل . 
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هــ - ي�ســاأل املديـــر ب�سفـــة �سخ�سيــة جتاه ال�سركــة اأو الغيــر عــن خمالفــة الأنظمة واللوائح 
اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة . 

و - ل يجــوز لل�سريــك غيــر املديــر اأن يتدخــل فـــي اإدارة ال�سركــة ولكن له اأن يطلع بنف�سه 
يوجه  واأن  وم�ستنداتها  دفاترها  يفح�س  واأن  اأعمالهـا  �سيـر  على  ال�سركة  مركز  فـي 
الن�سح ملديرها وله اأن يطلب من املحكمة املخت�سة اإلغاء اأي قرار ي�سدر عن ال�سركة 

ب�سورة خمالفة للقانون اأو لعقد ال�سركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك . 

ز - يجب على املدير فـي حال رغبته اعتزال الإدارة اأن يخطر ال�سركاء بذلك قبل �سهرين 
على الأقل من تاريخ العتزال واإل كان م�سوؤول عن كل �سرر يلحق بال�سركة نتيجة 
اعتزاله وتلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة والتي تدخل �سمن 

�سالحياته .

حقــوق وواجبــات ال�شركـــاء

املــادة ) 9 ( 

اأ - ميار�س ال�سركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزموا باأ�سول املهنة .

ب - ل يجوز لل�سريك دون موافقة باقي ال�سركاء اأن ميار�س حل�سابه اخلا�س اأو حل�ساب 
الغري ن�شاطا م�شابها لن�شاط ال�شركة , اأو يكون �شريكا فـي �شركة تناف�شها .

ج - يجوز لأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون 
التنازل للغري  اإذا كان  , وب�شرط موافقة ال�شركاء الآخرين  عو�س لأي من ال�شركاء 

ويجوز لكل �شريك اأن يطلب ا�شرتداد احل�شة املتنازل عنها بنف�س �شروط التنازل .
د - ل يكت�سب ورثة ال�سريك املتوفى �سفة ال�سريك ، ويجوز لهم خالل )6( �ستة اأ�سهر من 

تاريخ الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم وفقا ملا يق�سي به هذا العقد . 
مال  راأ�س  زيادة  اأو  �سركاء جدد  اإدخال  اأو  ال�سركة  بتعديل عقد  ال�سركاء  قرارات  كل   - هـ 
اأن  يجب  ال�سركة  وخ�سائر  اأرباح  فـي  امل�ساركة  فـي  ال�سريك  ح�سة  تعديل  اأو  ال�سركة 

يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع .
و - ل يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإل بح�سورهم جميعا .
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قيــود علـــى ال�شركــاء

املــادة ) 10 (

ل يحق لأي �سريك اأن يقوم - بدون موافقة ال�سركاء الآخرين - باأي من الأعمال الآتية :
1 - اقرتا�س اأموال با�سم ال�سركة اأو ا�ستغالل �سمان خا�س بها اأو ال�ستفادة منه .

اأن يتنازل اأو يحول اأو يرهن اأو ي�سوي اأو يعفي من اأي مطالبات اأو ديون م�ستحقة   -2
لل�سركة .

اأن يعقد اأو ينفذ اأو ي�سلم اأي تنازل ل�سالح الدائنني اأو �سند اعرتاف بحكم اأو �سمان ،   - 3
اأو �سند تعوي�س اأو كفالة اأو عقد بيع اأو �سك رهن اأو اإبراء يتعلق باأي جزء جوهري 

من اأ�سول ال�سركة .

كيفـية حــل ال�شركــة وت�شفـيتهــا 

املــادة ) 11 (

اأ - تنق�ســــي ال�سركــــة باأحــــد الأ�سبـــاب الآتية : 
1 - انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها .

2 - اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني .
3 - اإجماع ال�سركاء على حلها .

4 - اإذا نقـــ�س عـــــدد ال�سركــــاء عـــــن احلــــــد الأدنــــى املن�ســــــو�س عليـــــــه باملـــــــادة )2( مـن 
القرار الوزاري رقم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل )6( �ستـة اأ�سهر من تاريخ النق�س .

5 -  �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها .
عن  توقفها  اأو   ، تاأ�سي�سها  على  �سنة  مرور  رغم  ن�ساطها  ال�سركة  ممار�سة  عــدم   -  6
ممار�سة ن�ساطها مدة تزيد على )6( �ستة اأ�سهر ما مل تقرر جلنة قبول املحامني 

منحها مهلة ل تزيد على )6( �ستة اأ�سهر وذلك لت�سحيح اأو�ساعها .
7 -  اأي اأ�سباب اأخرى ين�س عليها القرار الوزاري رقم 99/70 ب�شاأن ال�شروط والإجراءات 

الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة .
ب - تدخل ال�سركـة مبجـرد انق�سائهـا فـي دور الت�سفـية ، وحتتفظ بال�سخ�سية العتباريـة 
بالقـــــدر الــــالزم للت�سفـية ، وي�ســـاف اإلــى ا�ســم ال�سركـــة خـــالل مـــدة الت�سفـية عبـــــارة 

) حتت الت�سفـية ( .
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ج - تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة ، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة ، ويعترب 
بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفي اإلى اأن يتم تعيني جلنة الت�سفية ، ويجب على املدير 
اإبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق اأي  �سبب من اأ�سباب انق�ساء ال�سركة وذلك 

خالل مدة ل تزيد على اأ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب . 

د - تتم ت�سفية ال�سركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 .

كافة  اإنهاء  يتعني   ، اأعمالهـا  وت�سفـيـة  ال�سركـة  اأعمال  اإنهـاء   - �سبـب  لأي   - تقـرر  اإذا  هـ - 
 ، اإنهائهـا  ال�سركـاء علـى كيفـية  بـني  ، والتفـــاق  فـيهـــا  العمـــل  التـــي يجـــري  الق�سايــا 

وميكن ا�ستخدام اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء .

القانـون الواجـب التطبيـق

املــادة ) 12 (

 فيما مل يرد به ن�س فـي هذا العقد يطبق اأحكام قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
لتاأ�شي�س  الالزمة  والإجراءات  ال�شروط  ب�شاأن  رقم 99/70  الوزاري  والقرار  رقم 96/108 

ال�سركات املدنية للمحاماة  .

املــادة ) 13 (

فـي حالة اخلالف فـي تف�سري اأو تنفيذ بنود ون�سو�س هذا العقد ي�سعى ال�سركاء اإلى حله 
وديا فاإذا مل يتم التفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل )30(  ثالثني يوما من تاريخ اإر�سال 

اإ�سعار الت�سوية الودية اأن يلجاأ للمحكمة املخت�سة .

 

توقيـــع ال�شركــــاء

1 - ح�ســني عبدالـلـــه حم�ســن الكــــــاف                       التوقيع

2 - عبدالعزيز حممد رام�س الروا�س                       التوقيع
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعــــــالن

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 النماذج ال�سناعية 

امل�سجلة املذكورة باجلدول املرفق ملدة )5( خم�س �سنوات اأخرى .

تاريـخ الت�سجيـلا�ســــم ال�سركــــةرقم النموذج ال�سناعيم

1OM/ID/2010/000042010/12/1�سو�ستيه دي برودوي ن�ستله ا�س ايه

2OM/ID/2015/000212015/12/22تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا

3OM/ID/2015/000142015/10/22ماريكو ليمتد

4OM/ID/2015/000152015/10/22ماريكو ليمتد
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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 .

 ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138189

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع ال�ساعات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأزد العربية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/8/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138386

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�س )غ�سيل جميع اأنواع املالب�س واملن�سوجات/كي املالب�س( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اآفاق الرقمية احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/8/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138634

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأرز .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مدينة الأزهار الطيبة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138704

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر والتذكارات 

والتحف واللوحات والعطور والهدايا والكماليات وم�ستح�سرات التجميل ومواد غذائية 

متنوعة والبقالة واملالب�س اجلاهزة ومالب�س واأدوات ولوازم الأطفال .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سواق هدايا املعمورة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138708

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع اأجهزة ومعدات الطاقة ال�سم�سية واملعدات الكهربائية والإلكرتونية وقطع غيار املعدات 

الثقيلة ذات املحركات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نظام الطاقة ال�سم�سية والأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138821

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة �ساحل دار�سيت احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138918

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عيادة للطب ال�سعبي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اخلط املتزن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138934

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�س .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع ال�سالح الوطنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139175

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، �سوكولتة ، فطائر محالة بانكيك ، م�سروبات كاكاو باحلليب ، م�سروبات  ، �ساي  قهوة 

قهوة باحلليب ، م�سروبات �سوكولتة باحلليب ، تورتات كيك بالفواكه ، م�سروبات اأ�سا�سها 

ال�ساي ، كيك مغطى بال�سكر جممد ، مربى احلليب ، حلويات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عبداللـه بن بخيت احل�سيني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139179

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات املطاعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نب�س �سحار الراقي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان   

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139401

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�س .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سما اجلبيل الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139428

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطور ، خال�سات زهور عطور ، م�ستح�سرات تبخري عطور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأحمد ومحمد للعطور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139579

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع وتن�سيق الباقات املتعلقة بالزهور والورود والهدايا( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مالذ الأمل املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139679

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم ، املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : باتو�س الدولية للتقنية والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139786

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأن�سطة تخطيط وت�سميم املناظر الطبيعية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زهرة الأقحوان الربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139892

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع اللحوم )ملحمة( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هالل ال�سيذاين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140070

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم امل�سروبات( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سعيد بن علي بن حميد الها�سمي واأولده للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140183

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات الكافترييات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سامة اخلرو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140184

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ملح .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع التجارة اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : القرم ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140185

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�س جاهزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يا�سمني بدبد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25

-76-



اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140186

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سل املركبات ، تلميع املركبات ، التلميع بالورني�س .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة �سلطان بن حمد بن �سامل املحروقي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140188

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق ، خدمات ت�سجيل لوائح الهدايا .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بن نا�سر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140190

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة كهرومانة الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140191

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع العطور والبخور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سحر العرب للخدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 55 ر.ب : 400 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140193

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الع�سور احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140197

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعبايات الن�سائية وال�سيل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الحتاد لال�ستثمار والتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140198

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تلميع املركبات ، تنظيف املركبات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأوتار الغرام

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140200

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع مرا�سي اخلليج الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140201

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايرب ماركت .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سما الغربية العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140203

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الأ�سرطة والأقوا�س ، غري ورقية ، للف الهدايا ، بيع احللي ال�سغرية بخالف املجوهرات 

اأو حلقات املفاتيح اأو حلقات ال�سال�سل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سفار الواحة التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140206

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حم�سيات طازجة ، توت - فواكه طازجة ، فطر طازج ، ك�ستنة طازجة ، ليمون  ، طازج ، جوز 

الهند ، خيار ، طازج ، خ�سراوات طازجة ، كو�سا طازجة ، بقول طازجة ، فواكه طازجة ، 

خ�س  ، طازج ، الب�سل ، زيتون طازج ، برتقال طازج ، كراث  ، طازجة ، بازلء طازجة ، بطاطا 

طازجة ، عنب طازج ، كماأة طازجة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة الحتياج اليومي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140207

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع الألعاب واللعب بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة واإ�سالح و�سيانة الأجهزة الإلكرتونية( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قوافل �سحار الع�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140209

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مباخر للطيب اأو العطور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نفحة طيب للخدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140210

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة واآلت جتليد الكتب معدات مكتبية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : األوان اخلليج العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140211

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التنظيف .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة اأبو عقيل للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140212

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ب�سكويت ، حلويات �سكرية ، كعك ، �سوكولتة ، حلويات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : وجه الأ�سيل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140213

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم )تو�سيل وجبات الطعام( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : روابط املجتمع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140215

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري العقارات ، اإدارة العقارات ، حت�سيل الإيجارات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأ�سطورة للم�ساريع املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140216

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�س جاهزة ، اأحذية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأحالم بات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140217

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم ، حلوم محفوظة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مزن بدية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25

 

-86-



اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140218

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�ساحنات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأركان م�سقط للعقارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140231

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بقالة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع قرطبة التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140232

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات طب الأ�سنان .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نقاء ال�سعادة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140233

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  ولوزامها  للهواتف  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

املتخ�س�سة للهواتف النقالة وم�ستلزماتها .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حمد بن �سعيد بن جميع امل�سروري للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140234

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

محالت البقاله ، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للفواكه واخل�سراوات الطازجة 

والتمور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفاخر لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140235

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم امل�سروبات( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سه رائد علي نا�سر اليافعى للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140236

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع ال�سجاد .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ركن الفخامة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140239

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�س ال�سلع ، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات ، 

ت�سويق ، الت�سويق ال�ستهدافـي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة الغافري لالأعمال احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140240

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دروب ال�سعادة الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140243

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم واملقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة بوابة العرب املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/26

-91-



اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140244

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع فـي�سل بن جالل الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140245

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات احلمامات الرتكية ، امل�ساج التدليك .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : احلجاوي و�سركاه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140247

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التموين بالطعام وال�سراب )ع�سائر واملثلجات( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حبة اللوؤلوؤ اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140248

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

محالت البوظة والآي�س كرمي وبيع الع�سائر .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز اأنوار العنود للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140249

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : روائع اجلمال لالأعمال احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140250

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مك�سرات مح�سرة )للمك�سرات والتوابل والنب( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ن�سيج للخدمات املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140254

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تركيب الأبواب والنوافذ )ور�سة حدادة لالأملنيوم( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفنار الأولى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140256

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة محمد بن �سعيد بن ن�سيب ال�سحري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140257

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، لوز  ، حلوى  نودلز  �سعريية   ، �سو�س حلويات   ، �سكاكر  كارميل   ، ، كعك  �سكرية  حلويات 

حلويات فول �سوداين ، �سعريية معكرونة ، �سوبا .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مرتفعات اللحمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140259

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات لتنعيم ال�سعر )ت�سفـيف ال�سعر والتجميل( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الوعد اخلالد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140260

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فردو�س امل�ستقبل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140261

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مخبز  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإ�سحاق و�سوكت علي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/26
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140262

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�س ال�سلع .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة اأنوار احلافر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140263

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لوحــــات   ، كهربـــاء  ، مو�ســـالت  ، محولت كهربائية  الكهربائية  البطاريات  �سحن  اأجهزة 

مفاتيح كهربائية ، اأجهزة تنظيم كهربائية ، اأجهزة تلفزيونية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفائق للخدمات اللوج�ستية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140264

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيدلنية  م�ستح�سرات   ، مطهـــر  �سابــــون   ، للجراثيم  م�ساد  �سابون   ، ال�سابون  مرهم 

للعناية بالب�سرة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأفراح ال�سيابي لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140265

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عيادة اأ�سنان . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة دانة ال�ساطئ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140268

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع العطور والبخور واللبان .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عامل املعايل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140272

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإ�سالح ميكانيكي املركبات واإ�سالح و�سمكرة ودهان املركبات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بوادي املنظرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140273

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سالون جتميل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مل�سات �سهى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140275

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�س .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سواء م�سقط الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140276

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيدلية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الو�سيلة ال�سريعة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140278

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سفـيف ال�سعر والتجميل للن�ساء .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موزه بنت �سيف بن را�سد اجلابرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140279

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة ، حلويات ، كرو�سان )نوع من املعجنات( ، فطائر محالة بانكيك ، 

فطائر ، �سندوي�سات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زينة البحار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140280

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي وامل�ساوي ، املطاعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع ماجد البلو�سي لالأعمال ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140281

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات والأجهزة الزجاجية والفولذية املقاومة 

لل�سداأ .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اآمني للخدمات الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140282

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع امل�ستلزمات الن�سائية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة املناعة ال�ساملة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140283

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الطلي باملعادن ، تاأجري الأعمال الفنية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املحرتفون املتميزون خلدمات النفط والغاز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140284

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأكادميية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو دميا العلوي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140285

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)البيع بالتجزئة مالب�س ، عبايات ، بخور و عطور ، م�ستح�سرات جتميل( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة احل�سن البحري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140286

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات تهذيب ت�ستخدم فـي �سناعة الفولذ .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الهناء لل�سناعة والهند�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140287

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

دقيق ال�سمك لال�ستهالك احليواين .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الزعنفة الذهبية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140288

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سايل املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140289

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات مع�سكرات العطالت للرتفـيه ، )النزل اخل�سراء ، ا�سرتاحة( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيت البتكار لال�ست�سارات واإدارة امل�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140290

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأ�سمدة )اأ�سمدة زراعية وم�ستقاتها( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الزاهد للخدمات الزراعية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140291

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التاجر ال�ساطر اجلديد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140292

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الرتبية والتعليم )تعليم الأ�سا�سي( ، مدار�س احل�سانة )ريا�س اأطفال( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البوابة الذهبية اخلا�سة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140293

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�س .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيف بن حمود الهنائي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140295

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خم�سة اأ�سواء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140297

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الهند�سة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الفعال للهند�سة والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140298

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تركيب معدات املطابخ )تركيب معدات املطابخ( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الروؤيا الثاقبة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140299

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات مطاعم واملقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اخلن�سوري احلديثة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140300

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو دعائية )تركيب معدات املطابخ والفنادق واملطابخ( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركه الرواحي الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140313

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم ، خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأجواء ال�سام للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140314

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : احللبو�سي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140315

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بن مقدم لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140316

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خياطة املالب�س )خياطة املالب�س الن�سائية وبيع الك�س�سوارات( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رانيا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140317

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�س ، عباءات ن�سائية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأناقة حواء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140318

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

األعاب  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عادل بن �سليمان بن علي الناعبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140319

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : روؤية ال�سعادة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140320

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خالد بن م�سعود بن خلفان الكلباين للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140327

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة العقارات ، ال�سوؤون العقارية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املدينة الزرقاء الكربى للتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140328

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير ، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال ، خدمات وكالت املعلومات 

التجارية ، ن�سر مواد الدعاية والإعالن ، خدمات ن�سخ ال�سور ، خدمات وكالت التوظيف ، 

تاأجري الآلت واملعدات املكتبية ، خدمات وكالت الدعاية والإعالن ، خدمات امل�سورة فـي 

 ، الت�سويق  اأبحاث   ، املبيعات  اأو ترويج  ، خدمات اعداد مناذج الدعاية والإعالن  اإدارة الأعمال 

 ، لل�سركات  الإداري  للت�سيري  خارجية  بجهات  ا�ستعانة   ، الهاتف  عبــر  الت�سويـــق  خدمـــات 

خدمات التجزئة لالأعمال الفنية التي تقدمها املعار�س الفنية ، الت�سويق فـي اإطار ن�سر 

الربجميات ، خدمات التوا�سل مع املوؤ�س�سات ، خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز ، 

تنميط امل�ستهلك لأغرا�س جتارية اأو ت�سويقية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زهور البلة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140329
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

القرو�س املق�سطة ، ال�سم�سرة ، خدمات مكاتب الئتمان ، خدمات وكالت حت�سيل الديون 
تثمني العقارات ، التمويل التباديل ، ا�ستثمار الموال ، املقا�سة املالية ، تنظيم التح�سيل 
 ، الئتمان   ، الديون  بيع   ، والعقارات  امل�سرفـية  والأعمال  التاأمني  املايل  التقييم   ، املايل 
ا�ست�سارات   ، ، التحليل املايل  املالية  ، �سم�سرة الوراق  املالية  ، الإدارة  اخلدمات التمويلية 
مالية ، معاجلة عمليات الدفع ببطاقات الئتمان ، معاجلة عمليات الدفع ببطاقات اخل�سم 
حتويل الموال الكرتونياً ، املعلومات املالية ، تثمني القطع النقدية ، حت�سيل الإيجارات ، 
تثمني الطوابع ، خدمات ت�سفـية الأعمال املالية ، خدمات �سم�سرة الأوراق املالية ، خدمات 
ا�ست�سارية ب�ساأن الديون ، ترتيب التمويل مل�ساريع البناء ، توفـري معلومات مالية عن طريق 
مواقع الإنرتنت ، اإدارة مالية ملدفوعات ال�سداد للغري ، ا�ستثمار اأموال ، خدمات التقييم 
املايل ا�ستجابة لنداءات العطاءات ، تقييم مايل لتكاليف التطوير املتعلقة ب�سناعات النفط 
التقييم   ، الفرتا�سية  للعمالت  الإلكرتوين  التحويل   ، مالية  اأبحاث   ، والتعدين  والغاز 
متويل   ، التكلفة  تقدير  لأغرا�س  الأ�سعار  عرو�س  اإعداد   ، الفكرية  امللكية  لأ�سول  املايل 

اجلماعي ، خدمات دفع املحفظة الإلكرتونية ، التبادل املايل للعملة الفرتا�سية .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الروؤية الذكيه العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140335
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة و تاأجري العقارات ) مكاتب ( .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مزايا الدقم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140336

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خياطة املالب�س )تف�سيل وخياطة املالب�س الرجالية( ، اخلياطة ، تف�سيل املالب�س )املالب�س 

الرجالية( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرنيم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140337

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اخلطوط اخل�سراء املميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140338

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأبواب دوارة من معدن .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دار العزائم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140340

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قمة احلجر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : القرم ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140341

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإ�سالح احلا�سب الآيل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأر�س الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140342

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

كي   ، املالب�س  كب�س   ، الغ�سيل   ، البيا�سات  غ�سل   ، املالب�س  تنظيف   ، املالب�س  وكي  غ�سيل 

البيا�سات ، التنظيف اجلاف .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع منى الدرمكي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140343

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مثلجات �ساحلة لالأكل )اآي�س كرمي( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مملكة امل�ساريع املتحدة للتجارة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140344

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع   ( بالتجزئة  البيع  لغايات  العالم  و�سائل  على  �سلع  عر�س 

املتخ�س�سة للفواكه واخل�سراوات الطازجه والتمور - واملك�سرات و النب والتوابل والعطارة 

و الع�سل ( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عبدالعزيز بن �سلطان بن علي املقبايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140346

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، ت�سويق   ، الإعالنية  الأفالم  اإنتاج   ، والإعالن  الدعاية  وكالت  خدمات   ، واإعالن  دعاية 

ت�سميم مواد دعائية ، الت�سويق ال�ستهدافـي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عرو�س ال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140347

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم واملقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : روافد ال�سويق املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140349

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�س ال�سلع .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سامل بن �سعيد بن محمد اجلابري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140350

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم واملقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ريف م�سايق للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140351

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الأثاث .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة �سامل بن حميد بن محمد البحري للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140352

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 : اأحمد بن را�سد بن عبيد املعمري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140353

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 : قهوة �سباب بدية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140362

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع الأقم�سة واملن�سوجات باأنواعها( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سعيد بن عبداللـه بن �سعيد ال�سام�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140363

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأركان ال�سرقية للتطوير وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140364

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طريق املوج للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140365

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املذهل للم�ساريع ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140366

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزية متاجر متخ�س�س باملواد الغذائية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سماء عمان املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140367

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيم واإدارة احلفالت املو�سيقية ، تنظيم العرو�س خدمات متعهدي احلفالت .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سهد امل�ساء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140368

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع م�ستح�سرات جتميل ، م�ستح�سرات تبخري عطور ، زيوت للعطور والروائح ، عطور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة بروازة ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140369

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملواد البناء .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خطوط الأحالم املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140371

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الت�سوير الفوتوغرافـي )خلدمات الت�سوير ، الن�سائي ، احلفالت والأفراح( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حلول التقنية الذكية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140372

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تغليف الب�سائع )اأن�سطة تعبئة والتغليف( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة املتميزة للتغليف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140376

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات حدائق املالهي)املالهي واألعاب الت�سلية واألعاب التعليمية( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرتفـيه الكربى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140378

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

طب  )عيادات  الأ�سنان  تقومي  خدمات   ، الأ�سنان(  طب  )عيادات  الأ�سنان  طب  خدمات 

الأ�سنان( ، خدمات العيادات الطبية )عيادات طب الأ�سنان( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز محمد لتقومي الأ�سنان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140379

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب ، )خدمات تدريب( ، اإر�ساد التدريب ، )معاهد التدريب( ، 

اأو  املعار�س لغايات ثقافـية  ، تنظيم  ، تنظيم واإدارة الجتماعات  املوؤمترات  تنظيـــم واإدارة 

تعليمية ، التدريب العملي عر�س ، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية ، الأكادمييات للرتبية 

والتعليم ، )خدمات التعليم العايل( ، خدمات الرتبية والتعليم )كليات( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأكادميية الت�سالت والتكنولوجيا الرقمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140380

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النقل اللوجي�ستي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأر�س للب�سائع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140381

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خ�سراوات محفوظة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الغذاء احلقيقي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140383

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأقرا�س دواء لغايات �سيدلنية )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملواد ال�سيدلنية 

)ال�سيدليات(( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جممع الب�سرى للتخ�س�سات الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140385

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم  خدمات   ، الكافترييات  خدمات   ، املقاهي  خدمات   ، وال�سراب  بالطعام  التموين 

املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات ، خدمات املطاعم ، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ، 

خدمات مطاعم وا�سوكو .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الدولية لإدارة املطاعم واملرافق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140387

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ركن الهيف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140388

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�س )غ�سيل وكي املالب�س بالبخار  الغ�سيل ال�سريع( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الداخلية للخدمات املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140390

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فحم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طيب اجلزيرة للعود والبخور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املعبيلة اجلنوبية ، ولية ال�سيب ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140391

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زهور طبيعية ، اأكاليل من زهور طبيعية ، زهور جمففة للتزيني ، نباتات جمففة للتزيني .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زهر لالأعمال املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140448

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع باجلملة ملواد بناء متنوعة ، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأبواب والنوافذ .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سفدر وومينج للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140519

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع �سمرية املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140529
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�س الريا�سية .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عنا�سر جمهولة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140558
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الفـيديو  اأ�سرطة  ت�سجيل   ، الفوتوغرافـي  الت�سوير   ، والتلفزيون  الراديو  برامج  اإنتاج 
عرو�س   ، ال�سينمائية  الأفالم  �سناعة  �ستوديوهات  خدمات   ، بامليكروفـيلم  الت�سوير 
الت�سوير  معدات  تاأجري   ، وال�سينمائية  التلفزيونية  ال�سيناريوهات  كتابة   ، �سينمائية 
ال�سينمائي ، تاأجري م�سجالت ال�سوت ، تاأجري الأفالم ال�سينمائية ، تاأجري معدات الغط�س 
اأو �ستوديوهات  اأجهزة الإ�ساءة للم�سارح  ، تاأجري  اإر�سال وا�ستقبال ال�سوت  تاأجري معدات 
التلفزيون ، تاأجري كامريات الفـيديو ، الإنتاج امل�سرحي ، اإنتاج العرو�س امل�سرحية ، خدمات 
�ستديوهات الت�سجيل ، خدمات العرو�س بخالف ما كان منها لغايات الدعاية والإعالن ، 
خدمات هند�سية �سوتية للمنا�سبات ، خدمات حترير الفـيديو للمنا�سبات ، خدمات فني 

اإ�ساءة للمنا�سبات .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مرفع دار�س للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

 تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140568

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات املخابز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خلفان بن �سامل بن عبيد ال�سرقي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140570

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم الوجبات وامل�سروبات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الروافد الراقية للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140571

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ع�سل نحل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الثالثي املميز للتجارة والإعمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140574

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التموين بالطعام وال�سراب .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفرتا�سية املبتكرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140575
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة   ، املركبات  تلميع   ، املركبات  غ�سل   ، املركبات  ت�سحيم   ، ال�سيارات  واإ�سالح  �سيانة 
املركبات ، التلميع بالورني�س ، تنظيف املركبات ، م�ساعدات اإ�سالح املركبات املعطلة ت�سليح 

فلكنة الإطارات باملطاط اإ�سالح ، خدمات الكهربائيني ، �سحن املركبات الكهربائية .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جابر احلكماين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140580
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سفر  ووثائق  ال�سفر  تاأ�سريات  ترتيب   ، ال�سفر(  وكالت  ال�سفر)ت�سغيل  مقاعد  حجز 
لالأ�سخا�س امل�سافرين اإلى اخلارج )ت�سغيل وكالت ال�سفر( ، خدمات النقل لرتياد الأماكن 
ال�سياحية )اأن�سطة وكالت ال�سفر( ، ترتيب الرحالت ال�سياحية )اأن�سطة م�سغلي اجلولت 
م�سغلي  )اأن�سطة  بال�سيارات  النقل   ، ال�سفر(  وكالت  )اأن�سطة  اجلوي  النقل   ، ال�سياحية( 
تنظيم   ، ال�سياحية(  اجلولت  م�سغلي  )اأن�سطة  باحلافالت  النقل   ، ال�سياحية(  اجلولت 
وكالت  )اأن�سطة  لل�سفر  احلجز   ، ال�سياحية(  اجلولت  م�سغلي  )اأن�سطة  بحرية  رحالت 

ال�سفر( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مو�س�سة اللواء الأخ�سر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140586

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بذور حبوب غري معاجلة ، غالل بذور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سه ن�سر ال�سيابي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140587

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حمد بن �سالح للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140588

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، الن�سيج  لتن�سيع  �سابون   ، �سابون   ، عطر  كهرمان   ، اللوز  زيت   ، جلخ  م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام ، �سابون حالقة ، اأعواد قطن لغرا�س التجميل ، زيت 

م�ستح�سرات   ، الب�سرة  تبيي�س  كرميات   ، للتجميل  نقي  طبا�سري  م�سحوق   ، الربغموت 

ق�سر اجللد املدبوغ ، غ�سولت للفم لي�ست لغايات طبية ، ملمع اظافر ، م�ستح�سرات مكياج  

 ، ، رماد بركاين للتنظيف    ، املعادن مواد �سحج �سنفرة  ، كربيدات  ، لل�سعر  غ�سول لو�سن 

م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر ، رمو�س م�ستعارة ، م�ستح�سرات تلميع ملمعات ، �سمع لل�سوارب  

�سمع �سقل ، م�ستح�سرات جتميل للحيوانات ، اطقم جتميل ، م�ستح�سرات جتميل ، غزل 

 ، املكياج  اإزالة  ، م�ستح�سرات  ، كرميات �سقل  البقع  ، مزيالت  التجميل  قطني لغرا�س 

م�سادة  م�ستح�سرات   ، املنزلية  للغايات  الق�سور  لإزالة  م�ستح�سرات   ، اأ�سنان  منظفات 

�سحج  م�سحوق   ، �سنفرة  قما�س   ، الالكيه  اإزالة  م�ستح�سرات   ، املنزلية  للغايات  لل�سوا�س 

�سنفرة ، مزيالت �سعر ، �سمع اإزالة ال�سعر ، م�ستح�سرات نقع الغ�سيل والكي ، م�ستح�سرات 

تنظيف ، زيوت لغايات التجميل ، غ�سولت لو�سن ، لغرا�س التجميل ، م�ستح�سرات تنعيم 

، م�ستح�سرات  العناية بالظافر  ، م�ستح�سرات  ، م�ستح�سرات جتميل احلواجب  تن�سية 

جتميل للعناية بالب�سرة ، م�ساحيق مكياج ، م�ستح�سرات حالقة ، م�ستح�سرات لالإ�سمرار 

م�ستح�سرات جتميل ، ا�سباغ اللحى ، م�ستح�سرات جتميل لغايات التنحيف ، م�ستح�سرات 

ق�سر مزيالت األوان ، لغايات التجميل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة الزركون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140593

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع األعاب الأطفال وعربات الأطفال .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : براعم الكامل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140600

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ع�سل نحل )تربية النحل واإنتاج وبيع الع�سل( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الذهبية للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140617

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : احلياة حلوة للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140654

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املواد الغذائية واخل�سراوات والفواكه ، هايرب ماركت ، محالت بقالة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة بريق الأفق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140743

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع   ، واخل�سراوات  للفواكه  والتجزئة  باجلملـــة  البيع   ، والت�سديـــر  ال�سترياد  مكاتب 

باجلملة ملواد غذائية متنوعة ومك�سرات والتوابل والعطارة والنب والبقوليات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الروح اخل�سراء للتجارة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 42 ر.ب : 111 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140745

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع   ، واخل�سراوات  للفواكـــه  والتجزئـــة  باجلملة  البيع   ، والت�سدير  ال�سترياد  مكاتب 

باجلملة ملواد غذائية متنوعة ومك�سرات والتوابل والعطارة والنب والبقوليات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الروح اخل�سراء للتجارة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 42 ر.ب : 111 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140850

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمة اإر�سال الر�سائل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العاملية لالأعمال والت�سالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 128755

فـي الفئة  19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مثل  الأحجار  منتجات  �سنع   ، الطرق  وت�سييد  بناء  فـي  الأحجار  وجتهيز  وت�سكيل  قطع 

التماثيل واللوحات واأ�سناف الزينة وما�سابهها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة القنوت احلديثة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 223 ر.ب : 319 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/5/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138664

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الأرز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املدينة لل�سناعات الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138720

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم واملقاهي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع حمود ال�سيذاين ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138883

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تقدمي الكنافة واحللويات ، مقاهي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع العا�سمي الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139313

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عزم الإجادة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139436

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأو  خدمات الكافترييات ، خدمات املقاهي ، خدمات املطاعم املوؤقتة 

املتنقلة الكانتينات ، خدمات املطاعم ، تزيني الكيك )الكاتو( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة فاطمه �سامل حممد غوا�ص بيت كثري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140400

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات التجميل وبيع العطور . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مالمح عربية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140402

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�ساعدة البيطرية)بيع الأدوات البيطرية( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اخلليج العامر لالأدوية البيطرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140405

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مياه �سرب م�سروبات ، ماء معدين فوار . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سفاء الوطنية للمياه املعدنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140406

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم  خدمات   ، الكافترييات  خدمات   ، املقاهي  خدمات   ، وال�سراب  بالطعام  التموين 

 ، وامل�سروبات(  الوجبات  تقدمي  املطاعم )خدمات  ، خدمات  الكانتينات  املتنقلة  اأو  املوؤقتة 

خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية )خدمات تقدمي الوجبات وامل�سروبات( ، خدمات مطاعم 

تقدمي الوجبات اخلفـيفة )خدمات تقدمي الوجبات وامل�سروبات( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حـلول الأعمال العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140407

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الطباعة ، طباعة الوف�ست ، الطباعة احلرارية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفريق اجلديد للدعايه والإعالن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140408

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تعليمات الريا�سة البدنية )مراكز اللياقة البدنية ي�سمل مراكز كمال الأج�سام( ، خدمات 

ي�سمل  البدنية  اللياقة  )مراكز   ، ال�سحية  و  البدنية  اللياقة  تدريبات  ال�سحية  النوادي 

مراكز كمال الأج�سام( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حـلول الأعمال العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140409

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مياه �سرب م�سروبات ، ماء معدين فوار . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سفاء الوطنية للمياه املعدنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140410

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رونق الأماين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140412

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ف�صة مغزولة اأ�صالك ف�صية ، خيوط ف�صية جموهرات ، اأ�صاور جموهرات ، حلي �صغرية 

للمجوهرات ، قالئد جموهرات ، جموهرات ، خيوط ذهبية جموهرات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جموهرات نزوى امللكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140413

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة )بيع القهوة بجميع اأنواعها( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة �سما الإمارات للتجارة واخلدمات 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140414

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكالت العقارات ، وكالء الإ�سكـــان ، تثمني العقــــارات ، مكاتب العقارات وال�سقق 

ال�سكنية ، ال�سوؤون العقارية ، اإعداد عرو�ص الأ�سعار لأغرا�ص تقدير التكلفة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عقارات الفن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140415

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرزين للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140417

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري املالعب الريا�سية ، تنظيم املباريات الريا�سية ، توفـري ت�سهيالت ريا�سية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سق�سي والنعماين املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140418

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سموخ الزرقاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140420

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم )املطاعم( ، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية )املطاعم( ، تزيني الطعام 

)املطاعم( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ربوع �سحلنوت للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2

-157-



اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140422

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)البيع بالتجزئة للزهور والنباتات الطبيعية واحللويات( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �ساطئ البلد الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140423

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم امل�سروبات ، مطاعم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ن�سيم املدرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140424

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع املفرو�سات والبطانيات( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الري�سة العالية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140425

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املتاجر  فـي  بالتجزئة  )البيع  ، حلوم  ، حلوم مطبوخة  اللحم  م�ستح�سرات لعداد مرق 

املتخ�س�سة للحوم ومنتجات اللحوم( ، حلم جمفد )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

للحوم ومنتجات اللحوم( ، خال�سات حلوم )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحوم 

املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  الكبد )البيع  ، حلم  ، حلوم مملحة  اللحوم(  ومنتجات 

للحوم ومنتجات اللحوم( ، حلوم حمفوظة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اللبان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140426

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

و�سائد )ق�ص وتف�سيل املفرو�سات( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الري�سة العالية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140427

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التموين بالطعام وال�سراب ، خدمات املقاهي ، خدمات الكافترييات ، نحت على الأغذية ، 

تزيني الطعام . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ن�سمات �سور العفـية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140429

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم )ماأكولت وع�سائر ومثلجات عامة( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نربا�ص عبداللـه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140430

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ست�سفـيات ، الرعاية ال�سحية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ست�سفى ومركز �سحي �سحم للعالج الإيروفـيدي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140431

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري مالب�ص ال�سهرة ، تاأجري املالب�ص . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأم مهرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140432

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع الأدوات املنزلية( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هوت باك العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140433

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سالت ريا�سية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سالة الذئب الريا�سي للياقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140434

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تلميع وتنظيف ال�سيارات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : امليث لالأعمال املتطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140436

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأ�سمنت . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سنع اأ�سمنت �سحار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140437

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الغ�سيل )غ�سيل ال�سجاد( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع وادي امل�سفاة احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140438

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأ�سمنت . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سنع اأ�سمنت �سحار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140441

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )بيع امل�سروبات الباردة وال�ساخنة واحللويات )الدونات(( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سعاع الفجرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140442

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�ص ال�سلع وخدمات البيع . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حممد بن عبيد بن مبارك بن حممد القائدي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140443

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأ�سمنت . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سنع اأ�سمنت �سحار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140444

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )كافـيه( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : روا�سي بدية لالأعمال املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140446

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)مطعم ومقهى وجبات �سريعة( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عبري ال�سرق املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140447

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأ�صاور   ، جموهرات  ف�صية  خيوط   ، ف�صية  اأ�صالك  مغزولة  ف�صة   ، جموهرات  متائم 

جموهرات ، �ساعات يد ، احزمة ل�ساعات اليد ، حلي �سغرية للمجوهرات ، دبابي�ص للزينة 

م�سابك   ، جموهرات  قالئد   ، �ساعات  �سال�سل   ، جموهرات  �سل�سلية  قالئد   ، جموهرات 

 ، جموهرات   ، عاجية  جموهرات   ، جموهرات  نفـي�صة  معادن  من  خيوط   ، العنق  ربطات 

ميداليات كبرية جموهرات ، ميداليات ، معادن نفـي�سة غري م�سغولة اأو ن�سف م�سغولة ، 

�ساعات ، نواب�ص �ساعات ، ذهب غري م�سغول اأو مطّرق ، ن�سب من معادن نفـي�سة ، خوامت 

جموهرات ، دبابي�ص جموهرات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع يا�سرحممد �ساهد و�سركاه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140449

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع الزهور والنباتات ال�سناعية والنباتات الطبيعية وتغليف الطرود ولف الهدايا( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جنوم احلياة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140451

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تركيب واإ�سالح الإطارات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ركن امل�ستقبل لالإطارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140453

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)البيع  زهور  من  باقات   ، وتغليفا(  والهدايا  للف�سيات  املتخ�س�سة  فـي  بالتجزئة  )البيع 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للزهور والنباتات( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع ماريا الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140454

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم الوجبات ب�سكل اأ�سا�سي( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سليمان بن نا�سر احلب�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140456

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي واملطاعم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : احلافة العربية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140458

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�ص ، كعوب لالأحذية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع يو�سف اللمكي التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140459

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العلوي والغاربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140460

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حجر م�سقط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140464

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سخانات للحمام ، فواني�ص لالإ�ساءة ، فوهات مانعة لإنتثار ماء احلنفـيات ، مراوح لتكييف 

الهواء ، مراجل ت�سخني ، مراحي�ص دورات مياه ، اأ�سواء ال�سقف ، مغا�سل لليدين اأجزاء 

من اأدوات �سحية ، اأنابيب م�سيئة لالإ�ساءة ، حنفـيات ، اأجهزة لتجفـيف اليدين عند املغا�سل ، 

LED ، فواني�ص �سمع ،  اإنارة بثنائيات �سوئية م�سعة  اأجهزة   ، اأحــوا�ص تواليـــت ، مغا�ســل 

حمامات الد�ص ، مقاعد تواليت . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العالمة الواحدة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140466

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة عن طريق الإنرتنت . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرموز العربية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140467

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التموين بالطعام وال�سراب ، خدمات املقاهي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سعاع ال�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140470

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تطبيقات برجميات احلا�سوب ، قابلة للتنزيل . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سهالت تكنولوجية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140489

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع العطور وم�ستح�سرات التجميل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع حممد البلو�سي لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4

-174-



اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140492

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ص اجلاهزة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نبيهة قطن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140500

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النقل اجلوي ، خدمات قطر املركبات املعطلة ، تاأجري ال�سيارات ، النقل بال�سيارات ، النقل 

باحلافالت ، النقل مبراكب التنزه ، النقل بعربات اجلر اأو الدفع ، ت�سليم الطرود ، ت�سليم 

الب�سائع ، التخزين ، النقل بوا�سطة العبارات ، تاأجري املركبات ، تاأجري احلافالت ، ا�ستئجار 

ال�ساحنات ، النقل ، نقل ركاب ، قطر اأو جر ، النقل ب�سيارات الأجرة ، النقل بالرتام ، النقل 

البحري ، النقل بالعربات امل�سفحة ، ال�سم�سرة فـي النقل ، خدمات النقل نقل الر�سائل اأو 

الب�سائع ، معلومات النقل ، تاأجري حاويات التخزين ، خدمات التعبئة ، النقل اللوجي�ستي ، 

تاأجري حافالت ، رتيب خدمات نقل الركاب لالآخرين عرب تطبيق عرب الإنرتنت . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جنيب اآدم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 107 ر.ب : 600 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140504

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خملالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات )خملل( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيت ال�سفاء احلديث

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140506

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري معدات الريا�سة عد املركبات ، خدمات الت�سلية ، تاأجري اللعب )معدات الريا�سة البحرية( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خزامى املعبيلة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140508

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )مقاهي تقدم م�سروبات( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأحمد للم�ساريع الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140509

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تقدم  التي  املقاهي   ، اأ�سا�سي  ب�سكل  الطعام  تقــدم وجبــات  التـــي  )املقاهي  املقاهي  خدمات 

امل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مالذ املدينة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4

-177-



اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140510

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع عهد بهالء الذهبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140512

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع �سماعات هواتف ، اأجهزة راديو ، ميكروفونات هواتف ، اأ�سرطة فـيديو ، م�سجالت فـيديو ، 

اأ�صـــالك هواتـــف ، اأقرا�ص مدجمة �صمعية - ب�صرية ، اأقرا�ص ب�صرية ، كامريات فـيديو ، 

اأجهزة ت�سغيل الأقرا�ص املدجمة ، م�سغالت الأقرا�ص لأجهزة احلا�سوب ، لفافات تخزين 

ت�سغيل  اأجهزة   ، األعاب حا�سوب  برامج   ، فـيديو  ، هواتف  فـيديو  �سا�سات   ، الفـيديو  األعاب 

األعاب  ذاكرة لأجهزة  بطاقات   ، بالفـيديو  الأطفال  ، جهاز مراقبة  رقمية  فـيديو  اأقرا�ص 

خم�س�سة  واقية  اأغ�سية   ، الذكية  للهواتف  حافظات   ، الذكية  للهواتف  اأغلفة   ، الفـيديو 

الفـيديو عــــر�ص  اأجهــــزة   ، ارتداوؤهــــا  ميكن  الفـيديو  لعر�ص  �سا�سات   ، الذكية   للهواتف 

بيع جميع الأجهزة الإلكرتونية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة حامد بن فا�سل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140513

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حتديث و�سيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ما وراء التكنولوجيا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140515

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مياه معدنية م�سروبات ، ماء معدين فوار . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سفاء الوطنية للمياه املعدنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140516

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات طب الأ�سنان . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز حكيم العامرات لطب الأ�سنان التخ�س�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140517

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات لال�سمرار م�ستح�سرات جتميل . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الدانة للم�ساريع واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140518

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الإ�سراف على اإن�ساأء املباين ، هدم املباين ، اإن�ساأء واإ�سالح امل�ستودعات ، البناء ، اإن�ساأء و�سيانة 

خطوط الأنابيب ، �صباكة املوا�صري ، اإ�صالح امل�صخات ، معلومات عن الإن�صاأء ، معلومات عن 

الإ�سالح ، تنظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين ، تاأجري الرافعات معدات اإن�ساأء ، خدمات 

النجارة ، خدمة التمديدات حتت الأر�ص ، خدمات الكهربائيني ، تركيب واإ�سالح الأجهزة 

الكهربائية ، تركيب واإ�سالح امل�ساعد ، تنظيف املباين من الداخل ، تاأجري معدات الإن�ساأء ، 

تركيب واإ�سالح معدات الت�سخني ، تركيب واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء ، الإن�ساأء . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املطرقة احلجرية للتجارة والإن�ساأءات العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140521

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مواد بناء معدنية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع فهد املع�سري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140522

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فحم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : را�سد بن حمد بن حمود العامري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140523

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سحايب الرمي�ص

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140524

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق )التجارة الإلكرتونية( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زوينه �سامل املنظرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140525

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سابون ، م�ستح�سرات جتميل ، بخور ، عطور ، عطور زيوت طيارة ، اأعواد البخور . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة القو�ص الف�سية ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140526
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة فـي الكميم وامل�سار والعطور والبخور . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بوابة بهالء امللكية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140527
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة ملحقة   ، احلا�سوب  لت�سغيل  برامج م�سجلة   ، للكامريات  القوائم  منا�سب ثالثية 
، اأجهزة املودم ،  ، اأجهزة بينية لأجهزة احلا�سوب  باحلا�سوب ، برجميات حا�سوب م�سجلة 
اأجهزة اإ�ساءة وم�سية للت�سوير الفوتوغرافـي ، لوحات اإعالنات اإلكرتونية ، �ساعات الدوام 
اأدوات ت�سجيل الزمن ، �سا�سات فـيديو ، هواتف فـيديو ، نظارات واقية لالألعاب الريا�سية ، 
برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ، هواتف حممولة ، برامج األعاب حا�سوب ، �سماعات 
الراأ�ص ، كوابح اإ�ساءة ، هواتف ل�سلكية ، منظمات اإ�ساءة امل�سرح ، اأكمام للحوا�سب املحمولة ، 
هواتـــف ذكيـــة ، اأغطية عد�سات ، حوا�سيب لوحية ، نظارات ثالثية الأبعاد ، لفتات رقمية ، 
اأغلفة للهواتف الذكية ، نظارات ذكية ، �ساعات ذكية ، كامريات الت�سوير احلراري ، واجهات 
�سمعية ، معادلت اأجهزة �سوتية ، مكرب ال�سوت الفرعي ، �سماعات الت�سالت عن بعد ، 
 ، الزرقاء  والت�ساميم  املخططات  لطباعة  اأجهزة   ، حا�سبة  اآلت   ، الفـيديو  عر�ص  اأجهزة 
اأجهزة   ، اأجهزة �سحن البطاريات   ، اأجهزة عر�ص ال�سور التو�سيحية   ، �سماعــــات هواتـــف 
 ، اأجهزة تعليمية   ، اأجهزة هاتف   ، واأدوات وزن  اأجهزة   ، ، برامج حا�سوب م�سجلة  حا�سوب 

ميكروفونات هواتف ، لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : منيف ال�ساملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140530

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اآفاق امللدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140531

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : النزهة للم�ساريع املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140532

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سميم الأزياء . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دار اأميمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140533

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مك�سرات حم�سرة ، مك�سرات منَكهة ، مك�سرات م�َسكرة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع ابن علي اأمبو�سعيدي لالأعمال الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140534

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حمل تف�سيل وخياطة املالب�ص الن�سائية العربية وغري العربية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع زهر الرمان التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140537

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سد اخلو�ص للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140538

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات   ، الطبيعي  العالج   ، ال�سحية  الرعاية   ، م�ست�سفـيات   ، الطبية  العيادات  خدمات 

امل�سحات ، امل�ساعدة البيطرية ، خدمات طب الأ�سنان ، خدمات دور التمري�ص ، التمري�ص 

الطبي ، الن�سائح ال�سيدلنية ، خدمات العناية باجلمال ، خدمات العالج ، خدمات مراكز 

ال�سحة ، الفح�ص الطبي )خا�سة للك�سف عن ومعاجلة الأمرا�ص املهنية فـي وقت مبكر 

من م�سارها . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة الأمريكية ملا وراء البحار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140539

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نداء اآل مو�سى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140540

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لالأدوات ال�صحية ومتديداتها ، البيع بالتجزئة فـي 

املتاجر املتخ�ص�صة لالأدوات الكهربائية ومتديداتها . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو املوؤيد للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140541

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لب   ، متور   ، مثلجة  فواكه   ، جمففة  خ�صراوات   ، حمفوظة  خ�صراوات   ، جممدة  فواكه 

فواكه ، حلوم ، �سلطات خ�سراوات ، �سلطات فواكه ، فواكه مطبوخة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأنهار الفـيحاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140542

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مثبتات ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد ، �ساعات يد . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأعز الرجال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140543

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سميم بطاقة عمل )الت�سميم على ال�سا�سات( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الت�سميم الرائد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140544

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سالونات التجميل )�سبا و�سالون للرجال( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة ح�سن علي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140599

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

كرات معجنات مملـــوءة بالكرميــــة املخفوقـــة اأو الكا�ستــــرد مزينـــة ب�سل�ســـة ال�سوكولتـــة 

اأو غريها ، )خمبز( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دائرة الزمن الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140601

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

رقائق ذرة ، ف�سار حب الذرة ، رقائق منتجات حبوب ، م�سنع للبطاط�ص . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة امناء الدارلل�سناعات الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140602

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للزيوت وم�ستقاتها( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الغيث للتجارة والت�سويق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140603

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 : الغطاء الربونزي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140604

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ب�سمة مبدع احلديثة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140605

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)البيع بالتجزئة للزهور والنباتات( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مرتفعات اجلبال ال�ساخمة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140606

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإبر خياطة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأركاز للم�ساريع التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140607

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار ، حجارة تنعيم ، م�ستح�سرات جلخ ، حجارة حالقة مطهرة 

، ملمع ن�سوي للغ�سيل والكي   ، كهرمان عطر  اللوز  ، �سابون  اللوز  ، زيت  الأدوية القاب�سة 

ال�سبغة  للغ�سيل  نيلة   ، الن�سيج  لتن�سيع  �سابون   ، �سابــــون   ، �سقل  اأحمر   ، الغ�ســـيل  ن�ساأ 

الزرقاء ، عطر باديان ، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام ، �سابون حالقة ، طالء ال�سفاه 

اأعـــواد قطـــــن لأغرا�ص التجميل ، اأقنعة جتميلية ، زيت الربغموت ، م�سحوق طبا�سري نقي 

للتجميل ، كرميات تبيي�ص الب�سرة ، م�ستح�سرات ق�سر اجللد املدبوغ ، اأمالح ق�سارة  �سودا 

ق�سارة ، قا�سر للغ�سيل والكي ، ملمع للغ�سيل والكي ، خ�سب معطر ، غ�سولت للفم لي�ست 

لغايات طبية ، ملمع اأظافر ، م�ستح�سرات مكياج ، غ�سول لو�سن، لل�سعر* ، كربيدات املعادن 

مواد �سحج �سنفرة، ، كربيد ال�سليكون مادة �سحج �سنفرة، ، زيوت عطرية من خ�سب الأرز ، 

رماد بركاين للتنظيف ، كرميات لالأحذية ، ملونات لل�سعر ، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر  

رمو�ص م�ستعارة ، م�ستح�سرات جتميل للرمو�ص ، م�ستح�سرات �سقل ، �سمع لالأحذية ، 

ملمع لالثاث والر�سيات ، م�ستح�سرات تلميع ملمعات ، �سمع احلذائني ، �سمع ال�سكافـي  

�سمع لل�سوارب ، �سمع الأر�سيات اخل�سبية املزخرفة ، �سمع �سقل ، �سمع اخلياطني ، زيوت 

املدبوغ  ، مواد حافظة للجلد  الزينة  ، ملونات لغايات  الكولونيا  ، ماء  الكباد  عطرية من 

ملمعات ، كوراندم مادة �سحج �سنفرة، ، م�ستح�سرات جتميل للحيوانات ، اأطقم جتميل ، 

م�ستح�سرات جتميل ، غزل قطني لأغرا�ص التجميل ، طبا�سري تنظيف ، مزيالت البقع  

اأقالم جتميلية ، كرميات �سقل ، �سودا الغ�سيل للتنظيف ، ماء اخلزامى  ماء معطر ، كولونيا 

حلاء الكالجة للغ�سيل ، م�سحوق �سحج �سنفرة ، بخور ، مزيالت �سعر ، �سمع اإزالة ال�سعر  

اأ�سا�سية لعطور الزهور  م�ستح�سرات  خال�سات اثريية ، زيوت عطرية ، مكياج ، عنا�سر 

تبخري عطور ، منكهات للكعك زيوت عطرية ، زيت الغلتريية ، فازلني لأغرا�ص التجميل  

زيوت  التنظيف   لغايات  زيوت   ، اخلزامى  زيت   ، اليا�سمني  زيت   ، التجميل  لغايات  زيوت 

، غ�سولت لو�سن،  ايونون عطر   ، الزينة  ، زيوت لأغرا�ص  الورد  ، زيت  للعطور والروائح 

-195-



اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

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 

مبطالت   ، العطور  ل�سناعة  م�سك   ، احلواجب  جتميل  م�ستح�سرات   ، العطور  ل�سناعة 

جتعيد ال�سعر الدائم ، �سامبو* ، عطور ، اأظافر م�ستعارة ، م�ستح�سرات العناية بالأظافر  

اأ�سباغ  الزينة   �سابون  من  قطع   ، عطور  �سناعة   ، اجلدران  ورق  تنظيف  م�ستح�سرات 

جتميلية ، زيت الرتبنتني لإزالة الدهون ، تربينات زيوت عطرية ، م�ستح�سرات لتلميع 

الوقاية من  ، م�ستح�سرات  الهواء  ، م�ستح�سرات تعطري  البخور  اأعواد   ، النباتات  اوراق 

ال�سم�ص ، معطر هواء مع اأعواد )عيدان( خ�سبية ، طالء اجل�سم لأغرا�ص التجميل . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اخلنجر لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140609

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز ال�سفق التجاري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140610

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سعري  من  ب�سكويت   ، ب�سكويت   ، للقهوة  منكهات   ، امليالد  عيد  ا�سجار  لتزيني  حلويات 

، قهوة ،  ، كاكاو  املنبت امللت ، حلويات بالنعناع ، حلويات �سكرية ، كعك الوفل ، خبز بان 

بن غري حمم�ص ، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة ، كعك ، كارميل �سكاكر، 

 ، بانكيك  حمالة  فطائر   ، املخفوقة  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات   ، حلويات  �سوكولتة 

طحني قمح، ن�ســـاأ للطعـــام ، خمائر للعجني ، اأقرا�ص �سكرية حلويات ، بتي فور كعك ، �سكر 

منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية ، م�سحوق كعك ، عجينة كعك ، م�سروبات كاكاو 

 ، ، مالتوز �سكر امللت  ، م�سروبات �سوكولتة باحلليب  باحلليب ،م�سروبات قهوة باحلليب 

قطر ال�سكر  نعناع للحلويات ، ب�سكويت بالزبدة ، مهلبية ، زعفران توابل ، �سميد ، منكهات 

الفانيال لغايات مطبخية ، فانيلني بديل للفانيال ، معجنات مقطعة ، حلوى لوز ، حلويات 

الزيوت  للم�سروبات بخالف  ، منكهات  العطرية  الزيوت  ، منكهات بخالف  �سوداين  فول 

 ، القهوة  اأ�سا�سها  م�سروبات   ، �سوفان  رقائق   ، مق�سر  �سوفان   ، مطحون  �سوفان  العطرية 

م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو ، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة ، ب�سكويت رقيق ه�ص ، كعك ذرة  

بال�سوكولتة  ، حلي  بال�سكر جممد  ، كيك مغطى  ال�ساي  اأ�سا�سها  ، م�سروبات  �ساي مثلج 

لتزيني الكعك ، حلي باحللويات لتزيني الكعك ، جوز مطلي بال�سوكولتة ، باوزي كعكات 

حم�سية ، كرو�سان )نوع من املعجنات( ، خبز بال�سوكولتة ، كرميا حمروقة ، كرات جوز 

لال�ستعمال  الربتقال  زهر  ماء   ، اململوءة  القهوة  كب�سولت   ، احللويات(  من  )نوع  الهند 

الغذائي ، النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سهد املمدود للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140611

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املا العاملية خلدمات املطاعم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140612

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات   ، اأ�سا�سي(  ب�سكل  وامل�سروبات  الطعام  وجبات  تقدم  التي  املقاهي)املقاهي  خدمات 

املطاعم)مطاعم( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإ�سراقة النور للم�ساريع املتطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140614

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سروح الدار الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140616

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلويات �سكرية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابن �سامل الهديفـي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140618

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ص ، الأثواب الف�سفا�سة ، بيع املالب�ص اجلاهزة ، املالب�ص 

الن�سائية الداخلية ، املالب�ص املطرزة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة رملة خيلة الوطنية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140679

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم )لتقدمي الوجبات العمانية والعربية( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ردهة اجلنوب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84265

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع امل�سربية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 385 ر.ب : 114 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/11/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 100217

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع النظارات الطبية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ح�سني بن علي حممد العجمي للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 233 ر.ب : 315 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/1/19
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 112205

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

العيادات الطبية املتخ�س�سة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز االأيداي ال�سافية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 249 ر.ب : 131 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/8/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 112607

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع زينة واك�س�سوارات املركبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مفتاح االأداء للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 915 ر.ب :  114 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/9/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 113285

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيدلية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مو�س�سة اأم مي�سون للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 481 ر.ب : 423 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 116922

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع وتركيب االأبواب والنوافذ واملطابخ .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ربوع جمان الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/2/19
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 119633

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة وتاأجري العقارات اململوكة اأو املوؤجرة )ال�سكنية وغري ال�سكنية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : امتياز اخلليج الع�سرية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اخلوير اجلنوبية , بو�سر , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/5/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 121134

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الر�سم على الزجاج وور�ش االأملنيوم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابن �سالح للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 79 ر.ب : 620 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/8/5
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 121867

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الف�سيات والتحف والهدايا .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة �سامل بن حماد م�سلم بيت �سعيد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 40 ر.ب : 211 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/9/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 123513

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تنظيف املركبات فـي املواقع املحددة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ح�سون جرنان �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1515 ر.ب : 133 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/11/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 126666

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اخلدمات املت�سلة با�ستخراج النفط والغاز با�ستثناء خدمات امل�سح .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع رميا الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/3/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 128778

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع و�سراء و اإ�سالح االأجهزة االإلكرتونية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأرزاق اخلليج املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1286 ر.ب :611 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/5/22

-206-



اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129193

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زينة و اإك�س�سوارات املركبات وتنجيد املقاعد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الرولة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش ب : 465 ر.ب : 318 بركاء , حمافظة جنوب الباطنة , �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/6/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129839

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم م�سروبات ووجبات طعام ب�سكل اأ�سا�سي )املاأكوالت العربية واالأجنبية( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قرين املجد �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اخلوير , بو�سر , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/7/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 130765

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ب�سمة �سحار للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 335 ر.ب : 311 �سحار , حمافظة �سمال الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131539

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املوارد العربية املا�سية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 415 ر.ب : 112 , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131641

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برادات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ربوع ف�سح للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 176 ر.ب : 329  الر�ستاق , حمافظة جنوب الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132904

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذكريات الفزاري للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سحار , حمافظة �سمال الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/11/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133473

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املن�سوجات وامللبو�سات واالأحذية بالتجزئة فـي االأك�ساك واالأ�سواق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العالمة لالأزياء الع�سرية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر , حمافظة م�سقط  , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134045

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سالح بن �سيف بن حممد العي�سري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الربميي , حمافظة الربميي , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134393

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للذهب واملجوهرات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأبناء �سديق للتجارة �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 96 ر.ب : 316 القرم , بو�سر , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/1/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134636

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكاتب اال�سترياد والت�سدير, مكتب اإداري , بيع بالتجزئة الأجهزة القيا�ش والرقابة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املوجة الذكية لتكنولوجيا الكا�سفات �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 120 ر.ب : 130 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/1/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134683

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم م�سروبات ووجبات ب�سكل اأ�سا�سي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املحور لل�سيافة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 21 ر.ب : 102 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134703

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات واالأجهزة الطبية واأجهزة تقومي االأع�ساء 

واملواد الطبية وال�سيدالنية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإ�سراقات للتجارة �ش.م. م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1287ر.ب : 611 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/1/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134719

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سفيف ال�سعر والتجميل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عهود احلكمانية للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1189 ر.ب : 111 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/1/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135685

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة وتاأجري العقارات اململوكة اأو املوؤجرة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : امتياز اخلليج الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اخلوير اجلنوبية , بو�سر , حمافظة م�سقط  , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135840
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة واجلملة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالألعاب والهدايا والف�سيات , مواد البناء 
ومنتجات الديكور والطابوق والرخــام الطبيعــي , واالأدوات ال�سحيـــة ومتديداتــــها  اأدوات 
واالأواين  االأدوات   , والتحف  والرثيات  املنزيل  واالأثاث   , ال�سباحة  حمامات  وم�ستلزمات 
للعطور  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع   , والنوافذ  االأبواب   , املتنوعة  املنزلية 

وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البهجة لالبتكار واالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 593 ر.ب : 122 بركاء , حمافظة جنوب الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135841
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة واجلملة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالألعاب والهدايا والف�سيات , مواد البناء 
اأدوات   , ال�سحية ومتديداتها  واالأدوات   , الطبيعي  والرخام  الديكور والطابوق  ومنتجات 
واالأواين  االأدوات   , والتحف  والرثيات  املنزيل  واالأثاث   , ال�سباحة  حمامات  وم�ستلزمات 
للعطور  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع   , والنوافذ  االأبواب   , املتنوعة  املنزلية 

وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البهجة لالبتكار واالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 593 ر.ب : 122 بركاء , حمافظة جنوب الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136178

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سفري الباطنة للم�ساريع املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحم , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136210

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل املالب�ش وكيها بالبخار .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سقر الغوي�سة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحم , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136792

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

االأندية الريا�سية تنظيم الفعاليات الريا�سية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تعزيز العاملية �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اخلابورة ,  حمافظة �سمال الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136930

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة الأدوات ومعدات اإطفاء احلريق واالأمن وال�سالمة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع �سعيد املتطورة �ش.�ش.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار , حمافظة �سمال الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136953

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زينة االأر�ش املتحدة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سنا�ش , حمافظة �سمال الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136972

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز ت�سوق  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة تطوير �سنا�ش �ش.م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سنا�ش , حمافظة �سمال الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137159

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مغ�سلة �سيارات  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مدخل ال�سالم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 907 ر.ب : 320 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137618

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقاوالت البناء والت�سييد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مزايا العاملية لالإن�ساء والتعمري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية العوابي , حمافظة جنوب الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138041

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مرتفعات القمر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1963 ر.ب : 133 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138112

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم وجبات ب�سكل اأ�سا�سي املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة خالد بن را�سد بن �سيف ال�سبلي وولده للتجارة  - تو�سية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الربميي , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138235

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سنع اخلبز ومنتجاته .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حمد بن حمدان احلب�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138385

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تغليف الطرود ولف الهدايا وبيع ال�سوكوالتة والورود .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طارق اأحمد خلف �سيف ال�سيدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الربميي , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 127321

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات التجميل وم�ستح�سرات العناية باالأيدي واالأرجل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قزوين للتجميل 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2011 ر.ب  : 130 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/3/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131164

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سفيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء واالأندية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رقية لالأعمال احلديثة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

 , م�سقط  حمافظة   , اجلنوبية  املعبيلة   122  : ر.ب   958  : �ش.ب   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139545

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التنظيف  م�ستح�سرات   ، والك�سط  واجللي  والتلميع  والتنظيف  الغ�سيل  م�ستح�سرات 

الروائح  اإزالة  بخ�سائ�ص  الأغرا�ص  جلميع  التنظيف  م�ستح�سرات   ، الأغرا�ص  جلميع 

ال�سيارات  تنظيف  م�ستح�سرات   ، واملفرو�سات  ال�سجاد  تنظيف  م�ستح�سرات   ، الكريهة 

اأدوات تنظيف لتنظيف الأ�سطح ال�سلبة والناعمة ، م�ستح�سرات التنظيف لال�ستخدام فـي 

اأماكن الرعاية ال�سحية وال�سكنية والتجارية وال�سناعية ، اأقم�سة م�سربة مب�ستح�سرات 

التنظيف ، منظفات ال�سجاد واملفرو�سات مع مزيل الروائح الكريهة ، غ�سول تنظيف اليدين 

م�ستح�سرات تنظيف اليد ، �سابون اليد ، �سابون �سائل لليدين والوجه واجل�سم ، مناديل 

قما�ص م�سربة مبنظف للتنظيف ، منظفات الغ�سيل ، منظفات غ�سالة ال�سحون منظفات 

ال�سحون منظفات املرحا�ص . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ميكروبان برودكت�ص كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

 ،  28078 كارولينا  نورث  هانرت�سيفيلي  درايف  فان�ستوري   11400  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�ص.ب : 2366 ر.ب  : 112 روي ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139548

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

للفطريات  م�سادة   ، للبكترييا  م�سادة  م�ستح�سرات   ، للجراثيم  م�سادة  م�ستح�سرات 

مطهرات   ، طبية  لأغرا�ص  �سحية  م�ستح�سرات   ، الكريهة  الروائح  اإزالة  م�ستح�سرات 

مبيــدات   ، تعقــيم  م�ستحــ�سرات   ، املطهــرات   ، النظافة  لأغرا�ص  و  الطبية  لالأغرا�ص 

 ، ، مواد �سيدلنية  ، غ�سيل يدوي  ، �سابون  ، جل  ، بخاخات م�سادة للجراثيم  اجلراثيم 

مواد م�سادة للبكترييا لال�ستخدام الطبي ، مطهرات ، مطهرات ، مطهرات لال�ستخدام 

فـي مرافق الرعاية ال�سحية ، ال�سناعية ، ال�سكنية والتجارية ، مطهرات لال�ستخدام على 

املعدات الطبية والأر�سيات واجلدران وتركيبات احلمامات ، مطهرات لالأغرا�ص ال�سحية. 

واجلدران  والأر�سيات  الطبية  املعدات  على  لال�ستخدام   ، ال�سحية  لالأغرا�ص  مطهرات 

م�سادة  مطهرة  مناديل  منها  التخلــ�ص  ميــكن  مطهــرة  مناديـــل  احلمامــات  وتركيبـــات 

للجراثيم لغ�سيل اليدين م�ستح�سرات مطهرة م�سادة للجراثيم طالء م�ساد للميكروبات 

لعالج منو العفن والعفن والبكترييا والفطريات على الأ�سطح املختلفة. العفن الفطري 

الدقيقة م�سربة  الألياف  الكائنات منا�سف من  تلك  والطحالب واخلمرية ولتثبيط منو 

مبعاجلة م�سادة للميكروبات مواد كيميائية مثبطة للعفن ملعاجلة منو العفن داخل املباين 

واملركبات وحولها �سابون م�ساد للبكترييا .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ميكروبان برودكت�ص كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

 ،  28078 كارولينا  نورث  هانرت�سيفيلي  درايف  فان�ستوري   11400  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�ص.ب : 2366 ر.ب  : 112 روي ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139550
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

والعلوم  ال�سناعة  فـي  امل�ستخدمــة  والبكترييا  للميكروبــات  امل�سادة  الكيميائية  املواد 
الكيميائية  املواد   ، والغابات  والب�ستنة  الزراعة  فـي  وكذلك  الفوتوغرافـي  والت�سوير 
امل�ستخدمة كمثبطات منو امليكروبات ، املواد الكيميائية امل�ستخدمة كمواد م�سافة لإ�سفاء 
اخلوا�ص امل�سادة للبكترييا والفطريات وامليكروبات على ال�سلع امل�سنوعة من البال�ستيك اأو 
الراتنجات البال�ستيكية اأو الألياف اأو املن�سوجات ، لقاحات جرثومية ، بخالف ال�ستخدامات 
الطبية ، املنظفات التي لها خ�سائ�ص م�سادة للبكترييا ل�ستخدامها فـي عمليات الت�سنيع  

املواد الكيميائية ال�سناعية ، الكيماويات امل�ستخدمة فـي �سناعة املن�سوجات اأو الن�سيج . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ميكروبان برودكت�ص كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

 ،  28078 كارولينا  نورث  هانرت�سيفيلي  درايف  فان�ستوري   11400  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�ص.ب : 2366 ر.ب  : 112 روي ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139552
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الت�سالت ، حتديدا ، ار�سال الت�سجيالت ال�سوتية وال�سوتية ، ال�سمعية املتدفقة 
عن طريق النرتنت ، اأو ال�سبكات الكبلية ، اأو ال�سبكات الال�سلكية ، اأو القمار ال�سناعية ، اأو 
�سبكات الو�سائط املتعددة التفاعلية ، خدمات بث ال�سوت والفيديو عرب النرتنت ، ار�سال 
، البث التلفزيوين عن  ، املرئي ، خدمات البث التلفزيوين  املعلومات فـي املجال ال�سمعي 
طريق الكابل ، البث التلفزيوين عن طريق القمار ال�سناعية ، خدمات الو�سائط املتحركة 
على �سكل اإر�سال وبث وتو�سيل اإلكرتوين ملحتوى و�سائط الت�سلية والرتفيه ، خدمات البث 
 ، اأو غريها من امل�سغالت  ام بي 3  ال�سوتي مللفات �سوتية ميكن ت�سغيلها بوا�سطة م�سغل 
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خدمات بث الحداث اأو الت�سجيالت عرب العامل على مواقع الويب ، خدمات ار�سال الفيديو 
ح�سب الطلب ، منتديات على الإنرتنت لنقل الر�سائل بني م�ستخدمي احلا�سوب ، توفري 
غرف درد�سة اآنية ولوحات جمالت الكرتونية لإر�سال الر�سائل بني امل�ستخدمني فـي جمال 
الإن�سانية  امل�سلحة  فـي جمال  املجمع  املحتوى  اإلى  الو�سول  توفري   ، العامة  الهتمامات 
العامة من خالل الإنرتنت ، �سبكات الكابل ، ال�سبكات الال�سلكية ، الأقمار ال�سناعية ، اأو 

ال�سبكات متعددة الو�سائط التفاعلية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دي�سكوفري كوميونيكي�سنز ، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ون دي�سكوفوري بلي�ص ، �سيلفر �سربينج ، ماريالند 20910 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�ص.ب : 2366 ر.ب  : 112 روي ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139558
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات ال�سوكولته ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف اأنواعه والكيك 
والفريمي�سلي  وال�سباغيتي  التح�سري  �سريعة  والنودلز  والنودلز  ومعكرونة  والبا�ستاء 
واخلمرية و م�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  والأي�ص  املجمدة  والباراتا 
والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  والقهوة  املجمدة  املجمدة واحللويات  الفواكه 
وال�ساغو و القهوة ال�سناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية وامللح واخلردل والدقيق املح�سر 
من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�سروبات الأغذية )امل�ستملة فـي الأ�سا�ص على احلبوب 

والأع�ساب( والغريفيز )املرق( و�ساي الأع�ساب والع�سل و الف�سار . 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ص.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية الأولى ، خلف �سارع الوحدة ، ملك الأنا�سرياز عبد الرزاق 
�ص.ب : 4115 ، ال�سارقة ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب  : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139559
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات ال�سوكولته ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف اأنواعه والكيك 
والفريمي�سلي  وال�سباغيتي  التح�سري  �سريعة  والنودلز  والنودلز  ومعكرونة  والبا�ستاء 
واخلمرية و م�سحوق اخلبز وغريها من مكونات اخلبازة وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل 
املجمد  والعجني  للطبخ  اجلاهــزة  العجيــن  ومنتجــات  )بهارات(  وال�سل�سات  والكات�ساب 
وحلويات  اللنب  م�ستقات  من  لي�ست  املجمدة  واحللويات  كرمي  والأي�ص  املجمدة  والباراتا 
والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  والقهوة  املجمدة  املجمدة واحللويات  الفواكه 
وال�ساغو و القهوة ال�سناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية وامللح واخلردل والدقيق املح�سر 
من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�سروبات الأغذية )امل�ستملة فـي الأ�سا�ص على احلبوب 

والأع�ساب( والغريفيز )املرق( و�ساي الأع�ساب والع�سل و الف�سار . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ص.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية الأولى ، خلف �سارع الوحدة ، ملك الأنا�سرياز عبد الرزاق 
�ص.ب : 4115 ، ال�سارقة ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب  : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139568

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كالدي كوفـي ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بحرينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سقة 21 مبني 29 ، طريق 18 ، جممع 518 ، باربار ، البحرين

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب  : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139974

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأقنعة الوجه التي ت�ستخدم ملرة واحدة لأغرا�ص �سحية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كيمربيل - كالرك وورلدوايد ، انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : نيناه وي�سكون�سني 54956 ، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب  : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139975

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مناديل اأو مناديل م�سربة مب�ستح�سرات م�سادة للجراثيم ، معقم اليدين والأ�سطح امل�ساد 

للبكترييا . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كيمربيل - كالرك وورلدوايد ، انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : نيناه وي�سكون�سني 54956 ، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب  : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139976

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مناديل م�سربة مب�ستح�سر تنظيف ، مناديل جتميل مبللة م�سبقا ، مناديل تنظيف مبللة 

م�سبقا ، مناديل مبللة لتنظيف اليدين والوجه . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كيمربيل - كالرك وورلدوايد ، انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : نيناه وي�سكون�سني 54956 ، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب  : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137802
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التبغ واأدوات املدخنني والثقاب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لينك موري�ص انرتنا�سونال م.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دبي ، المارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20

الطرق الفنية للملكية الفكرية �ص.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 828 ر.ب :  112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138639
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سخات )اآلت( ، م�سخات الطرد املركزي ، �سمامات )اأجزاء من الآلت( ، م�سخات تفريغ 
تهوية  م�سخات   ، كهربائية  مولدات   ، )اآلت(  �ساغطات   ، كهربائية  حلام  اآلت   ، )اآلت( 
لي�ست  الديزل  حمركات   ، غ�سيل  اأجهزة   ، زراعية  اآلت   ، املائية  الأحياء  تربية  لأحوا�ص 

للمركبات الربية ، حمركات ت�سغيل بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية ، اآلت نفخ .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيورتي بامب كو ، ال تي دي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : رقم 2 ، مبنى 4 ، املرجلة 1 ، ويفينج اأند�سرتيال بارك ، ديك�سي تاون ، 

 ، ال�سني   ، بروفين�ص  زهيجياجن   ، �سيتي  هو  تاهز   ، �سيتي  وينلينج 
ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/27

اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3746 ، ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 120242
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة للتنقل باملاء ، القوارب وال�سفن )ال�سفن البحرية( وال�سفن املائية الأخرى ، اأجزاء 
من الب�سائع املذكورة اأعاله )طاملا اأنها واردة فـي الفئة 12( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كاتربيلر موتورين جي ام بي ات�ش اند كو. كي جي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فالكين�ستيرن �سرتا�سي 2 ، 24159 كييل اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/6/26

التميمي والربواين وم�ساركوهم       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 120245
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة للتنقل باملاء ، القوارب وال�سفن )ال�سفن البحرية( وال�سفن املائية الأخرى ، اأجزاء 
من الب�سائع املذكورة اأعاله )طاملا اأنها واردة فـي الفئة 12( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كاتربيلر موتورين جي ام بي ات�ش اند كو. كي جي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فالكين�ستيرن �سرتا�سي 2 ، 24159 كييل اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/6/26

التميمي والربواين وم�ساركوهم       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�ش.ب : 109 ر.ب  : 136 العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129363
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكمالت تغذوية وحمية وغذائية لل�سحة العامة والعافية ولتعزيز الأداء البدين والعقلي 
مكمالت تغذوية على هيئة جل ، مكمالت حمية بروتني القنب ، مكمالت معدنية ، مكمالت 
فيتامينية ، فيتامينات ، مزيج �سراب مكمالت احلمية ، مزيج مخفوق املكمالت الربوتينية 
والتغذوية ، مزيج �سراب املكمالت التغذوية التي على هيئة م�ساحيق ، م�ساحيق وكب�سولت 

واأقرا�ش وزيوت و�سوائل وجل بديل للوجبات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : وايتوايف �سريفي�سز ، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

الوليات   ،  80021 كولورادو   ، برومفيلد   ، واي  اإيربورت   12002  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/6/17
التميمي والربواين وم�ساركوهم       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129364
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، ، م�سروبات ريا�سية  ، مزيج الع�سائر )�سموذي(  ، ع�سائر )�سموذي(  م�سروبات الطاقة 
م�سروبات بديلة للوجبات جاهزة لل�سرب حتديدا ع�سائر )�سموذي( ومخفوق �سا�سا ان�سي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : وايتوايف �سريفي�سز ، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

الوليات   ،  80021 كولورادو   ، برومفيلد   ، واي  اإيربورت   12002  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/6/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان 

-231-



اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131013
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة ، جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة ، ال�سناديق 
واحلقائب ال�سفرية ، املظالت وال�سما�سي ، الع�سي ، ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/8/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131014
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املالب�ش ، لبا�ش القدم ، اأغطية الراأ�ش .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/8/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131015

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، زينة ل�سجرة عيد  اأدوات الريا�سة اجلمنازية والأدوات الريا�سية   ، اللعب واأدوات اللعب 

امليالد . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/8/28

التميمي والربواين وم�ساركوهم       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131016

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�سطة الريا�سية والثقافية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/8/28

التميمي والربواين وم�ساركوهم       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131017

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�ساط املكتبي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/8/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131018

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�سطة الريا�سية والثقافية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/8/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131019

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�ساط املكتبي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/8/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131020

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، زينة ل�سجرة عيد  اأدوات الريا�سة اجلمنازية والأدوات الريا�سية   ، اللعب واأدوات اللعب 

امليالد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/8/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131021

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة ، جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة ، ال�سناديق 

واحلقائب ال�سفرية ، املظالت وال�سما�سي ، الع�سي ، ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/8/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131022

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املالب�ش ، لبا�ش القدم ، اأغطية الراأ�ش . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/8/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131139
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

توفري املعلومات الطبية والرعاية ال�سحية ، توفري املعلومات الطبية فـي جمال الأدوية 
والعالج اخللوي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كايت فارما ، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 2400 برودواي �سانتا مونيكا ، كاليفورنيا 90404 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131140
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات �سيدلنية لال�ستخدام فـي عالج ال�سرطان ، م�ستح�سرات �سيدلنية للعالج 
لعالج  بيولوجية  م�ستح�سرات  اجليني  والعالج  باخلاليا  العالج  ذلك  فـي  مبا  املناعي 

ال�سرطان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كايت فارما ، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 2400 برودواي �سانتا مونيكا ، كاليفورنيا 90404 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131663

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، زينة ل�سجرة عيد  اأدوات الريا�سة اجلمنازية والأدوات الريا�سية   ، اللعب واأدوات اللعب 

امليالد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131664

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املالب�ش ، لبا�ش القدم ، اأغطية الراأ�ش . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان     
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131667

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�سطة الريا�سية والثقافية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان  

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131668

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�ساط املكتبي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان  
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131671

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�سطة الريا�سية والثقافية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان  

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131672

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�ساط املكتبي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان  
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131673

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، زينة ل�سجرة عيد  اأدوات الريا�سة اجلمنازية والأدوات الريا�سية   ، اللعب واأدوات اللعب 

امليالد . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان  

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131674

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املالب�ش ، لبا�ش القدم ، اأغطية الراأ�ش . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان  
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131675

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تطبيقات برامج قابلة للتنزيل لتنزيل وم�ساهدة الفيديوهات وال�سور ومحتوى الو�سائط 

قابلة  فيديو  ت�سجيالت   ، وال�سحة  ال�سخ�سي  والتدريب  التمارين  جمالت  فـي  املتعددة 

 ، وال�سحة  ال�سخ�سي  والتدريب  التمارين  جمالت  فـي  محتوى  على  ت�ستمل  للتنزيل 

تطبيقات برامج قابلة للتنزيل تعمل على توفري الو�سول اإلى املعلومات وامل�سورة واأدوات 

، تطبيقات  وال�سحة  ال�سخ�سي  والتدريب  التمارين  فـي جمالت  واأدوات احل�ساب  التتبع 

جمالت  فـي  ال�سور  م�ساركة  من  امل�ستخدمني  متكني  على  تعمل  للتنزيل  قابلة  برامج 

التمارين والتدريب ال�سخ�سي وال�سحة ، تطبيقات برامج قابلة تعمل على ت�سهيل �سراء 

ال�سخــ�سي  والتدريــب  التماريــن  فـــي جمــالت  املتعددة  الو�سائط  ومحـتوى  الفيديوهــات 

وال�سحة ، برامج الألعاب اللكرتونية ، برامج األعاب .  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 109 ر.ب  : 136 ، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135318
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الفوتوغرافـي  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
واملراقبة  والإ�سارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي 
)الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم 
 ، اأو ال�سور  اأو ن�سخ ال�سوت  اإر�سال  اأو  اأجهزة ت�سجيل   ، اأو التحكم فـي الطاقة الكهربائية 
حامالت بيانات مغناطي�سية ، اأقرا�س ت�سجيل ، اأقرا�س مدجمة ، اأقرا�س فيديوية رقمية 
اآلت   ، النقد  التي تعمل بقطع  اآليات لالأجهزة   ، الرقمية  الت�سجيل  وغريها من و�سائط 
ت�سجيل النقد ، اآلت حا�سبة ، معدات معاجلة البيانات ، اأجهزة الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر 
وهواتف  ل�سلكية  هواتف   ، الت�سال  واأدوات  واأجهزة  والهاتف  الت�سالت  واأدوات  اأجهزة 
متحركة وثابتة ، هواتف متحركة ، اأجهزة ات�سالت حممولة ، هواتف ذكية ، علب للهواتف 
ات�سالت  اأجهزة   ، ولوحية  ومتحركة  كمبيوتر حممولة  اأجهزة   ، للهواتف  راأ�س  �سماعات 
معاجلة  اأنظمة   ، بالبيانات  الت�سال  واأدوات  اأجهزة   ، للب�س  قابلة  اإلكرتونية  وكمبيوتر 
لالت�سال  متحركة  اأجهزة   ، بالبيانات  والت�سال  الكمبيوتر  �سبكات  معدات   ، ال�سوت 
بالبيانات ، اأنظمة معاجلة البيانات ، قواعد بيانات اإلكرتونية ، برامج وبرجميات الهواتف 
الرقمية ، اأجهزة كمبيوتر لالت�سالت ، �سبكات الت�سالت ، اأجهزة مودم ، موجهات �سبكات 
فك  اأجهزة   ، الت�سفري  اإزالة  اأجهزة   ، النطاق  وا�سعة  البيانات  لربط  كمبيوتر  تركيبات 
برامج  لت�سجيل  و/اأو م�سجالت  تفاعلية  اأدلة م�ساهدة  لها  اأجهزة  فـي ذلك  الت�سفري مبا 
التلفزيون والربامج ال�سوتية ، اأجهزة كهربائية واإلكرتونية لال�ستخدام فـي ا�ستقبال بث 
الأقمار ال�سناعية اأو البث الأر�سي اأو البث بالكبالت ، اأجهزة واأدوات ملعاجلة ونقل وتخزين 
واإدخال وا�ستقبال وا�سرتجاع البيانات التي تكون على �سكل بيانات اأو ن�سو�س اأو �سوت اأو 
ل�سلكية  واأجهزة  وحدات   ، ال�سيغ  هذه  من  تركيبة  اأو  م�سفرة  فيديوات  اأو  بيانية  �سور 
والهواتف  املتحركة  والهواتف  الال�سلكية  والهواتف  اللوحية  الأجهزة  حتديدا  حممولة 
الذكية واأجهزة الكمبيوتر والهواتف املحمولة وهواتف الفيديو واأجهزة الراديو وال�ساعات 
الذكية ومنافذ الناقل الت�سل�سلي العاملي )يو ا�س بي( واأجهزة تتبع حتديد املواقع العاملية 
)جي بيه ا�س( واأجهزة تتبع الأن�سطة قابلة للب�س وكامريات فيديو وكامريات وم�ساعدات 
وت�سجيل  ونقل  لتزامن  ولوحية  ومتنقلة  حممولة  كمبيوتر  واأجهزة  �سخ�سية  رقمية 
وتخزين ومعاجلة البيانات و/اأو ال�سوت ، اأجهزة حتكم عن بعد فـي الأجهزة الكهربائية 
عدادات  ذلك  فـي  مبا  اإلكرتونية  ح�سا�سات   ، �سخ�سية  رقمية  م�ساعدات   ، والإلكرتونية 
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اخلطى ومقايي�س الرتفاع واملوازين ، قارئات الباركود ورمز ال�ستجابة ال�سريعة واملا�سحات 
والبيانات  املعلومات  لتخزين  اإلكرتونية  و�سائط   ، ت�سجيالت �سوتية ومرئية   ، ال�سوئية 
وال�سور وال�سوت ، حمتوى و�سائط رقمية )قابلة للتنزيل( مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج 
التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات وال�سور واملو�سيقى والن�سو�س والبيانات وال�سور 
من  اأو  كمبيوتر  بيانات  قواعد  من  تقدميها  يتم  التي  الرنني  ونغمات  البيانية  وال�سور 
الإنرتنت اأو غريها من ال�سبكات الإلكرتونية ، اأجهزة واأدوات ال�ستقبال والإر�سال بالأقمار 
 ، للتنزيل  القابلة  الألعاب  ذلك  فـي  مبا  والفيديو  الكمبيوتر  األعاب  برامج   ، ال�سناعية 
من�سورات اإلكرتونية )قابلة للتنزيل( مقدمة عرب ال�سبكة من قواعد بيانات كمبيوتر اأو 
اآلية قابلة للقراءة ،  اأو غريها من ال�سبكات الإلكرتونية ، حامالت بيانات  من الإنرتنت 
من  اأو  كمبيوتر  بيانات  قاعدة  من  مقدمة  للتنزيل  قابلة  رقمية  وبيانات  وفيديو  �سوت 
اأجهزة �سحن البطاريات لال�ستخدام مع   ، ال�سبكات الإلكرتونية  اأو غريها من  الإنرتنت 
معدات   ، الحتياطية  بالطاقة  البطاريات  تزويد  معدات   ، بطاريات   ، الت�سالت  اأجهزة 
ملحقة لأجهزة التلفزيون واأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة كمبيوتر مبا فـي ذلك اأجهزة كمبيوتر 
�سخ�سية �سغرية واأجهزة كمبيوتر حممولة ، مفكرات �سخ�سية اإلكرتونية ، اأجهزة واأدوات 
اإلكرتونية واأجهزة واأدوات مالحية بالأقمار ال�سناعية واأجهزة واأدوات حتديد املواقع مبا 
فـي ذلك اأنظمة حتديد املواقع العاملية ، وحدات مركبة على املكتب اأو ال�سيارة ت�ستمل على 
مكرب �سوت ي�سمح بال�ستخدام ل�سماعة الهاتف بدون ا�ستعمال اليدين ، حامالت �سماعات 
الهاتف فـي ال�سيارة ، اأجهزة واأدوات التدري�س ، اأجهزة قيا�س ، اأجهزة قيا�س ذكية ، بطاقات 
ممغنطة فارغة اأو م�سجلة م�سبقا ، بطاقات حمتوية على معاجلات دقيقة ، بطاقات هاتف  
بطاقات ائتمان ودين ودفع م�سفرة ، بطاقات ائتمان عرب الهاتف ، بطاقات م�سفرة ، برامج 
كمبيوتر مبا فـي ذلك برامج كمبيوتر مقدمة من قاعدة بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت 
اأو غريها من ال�سبكات الإلكرتونية ، برامج الت�سال بالبيانات ، برامج تطبيقات مبا فـي 
ذلك برامج تطبيقات لالأجهزة املتحركة ، تطبيقات برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل ، برامج 
كمبيوتر لالت�سال الال�سلكي بالبيانات ، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات ملزامنة ونقل 
الأجهزة  من  اأكرث  اأو  واحد  بني  واملحتويات  والتقاومي  والبيانات  ال�سوت  وم�ساركة 
ال�سراء  عمليات  ولتاأمني  املحمولة  الإلكرتونية  الأجهزة  تطبيقات  ول�سراء  الإلكرتونية 
امل�سفرة ، برامج الأنظمة الت�سغيلية ، برامج كمبيوتر للنقل والت�سفري والتخزين املتدفق 
، برامج  �سبكات الت�سال  والبيانات على  والن�سو�س  البيانية  والر�سوم  لل�سوت والفيديو 
كمبيوتر لتمكني التوا�سل وتبادل امللفات من واحد لواحد ، برامج حمركات البحث ، برامج 
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كمبيوتر لإجراء وتن�سيق الت�سال بني م�ستخدمي الكمبيوتر مل�ساركة املعلومات والبيانات 
ال�سوتية عرب �سبكات الت�سال الإلكرتونية ، برامج لأجهزة التلفزيون التفاعلية ، برامج 
الهواتف  اأجهزة  حترير ال�سور والفيديو مبا فـي ذلك تطبيقات برامج لال�ستخدام على 
املتحركة ، برامج لتعريف هوية الأ�سخا�س ، برامج للتحكم بالو�سول والتحكم بالفيديو 
م�سادات  ذلك  فـي  مبا  الكمبيوتر  اأجهزة  حلماية  برامج   ، الأ�سخا�س  ح�سور  وك�سف 
التج�س�س  وم�سادات  املزعج  الربيد  وم�سادات  )فايروول(  احلماية  وجدران  للفريو�سات 
وت�سفية �سبكة الإنرتنت ، برامج ك�سف الخرتاق ، برامج ال�سبكات اخلا�سة الفرتا�سية ، 
البدنية  باللياقة  املتعلقة  املعلومات  وعر�س  ونقل  ومعاجلة  ل�ستقبال  كمبيوتر  برامج 
ودهون اجل�سم وموؤ�سر كتلة اجل�سم واأمناط النوم واملواقع وال�سلوك وحالة اجلو ودرجة 
احلرارة ، برامج كمبيوتر لإدارة املعلومات املتعلقة بتتبع واللتزام والتحفيز عرب برنامج 
ال�سحي واللياقة البدنية ، اأجهزة �سد ال�سرقة لي�ست للمركبات ، ح�سا�سات م�سادة للت�سادم 
للمركبات بخالف قطع املركبات ، اأدوات واأجهزة لتحديد امللكيات املتحركة ، اأجهزة لإر�سال 
بالأجهزة  بعد  عن  للتحكم  واأجهزة  اأدوات   ، املتحركة  امللكيات  من  املعلومات  وا�ستقبال 
الكهربائية والأدوات املنزلية ، اأجهزة ومن�ساآت اإنذار بخالف قطع املركبات ، اأنظمة حتديد 
الكمبيوتر من  برامج  لتنزيل وحتديث  اأنظمة   ، ال�سناعية  الأقمار  املواقع ومالحة عرب 
 ، بالو�سول  للتحكم  وبيومرتية  اإلكرتونية  ومن�ساآت  اأجهزة   ، الإلكرتونية  الأجهزة  واإلى 
 ، املغلقة  الدوائر  ذات  التلفزيون  اأنظمة   ، الأ�سخا�س  هوية  لتعريف  اإلكرتونية  اأجهزة 
 ، املغلقة  الدوائر  التلفزيون ذات  كامريات وكامريات تلفزيون وم�سجالت فيديو لأجهزة 
 ، اإلكرتونية  م�سافات  عدادات   ، اإلكرتونية  �سرعة  عدادات   ، وفوتوغرافية  ب�سرية  اأجهزة 
اأجهزة قيا�س �سرعة الدوران اإلكرتونية ، اأجهزة التحقق من ال�سرعة للمركبات ، م�سجالت 
الكيلومرتات للمركبات ، ح�سا�سات كهربائية اأو اإلكرتونية للمركبات بخالف قطع املركبات 
ح�سا�سات اإلكرتونية ، �سفارات الإنذار ، اأقفال اإلكرتونية للمركبات ، اأجهزة حتكم عن بعد 
مفاتيح اإلكرتونية للمركبات ، اأجهزة اإلكرتونية للدخول اإلى للمركبات بدون مفتاح من 
خالل التحكم عن بعد ، اأنظمة مفتاح الت�سغيل عن بعد للمركبات ، اأنظمة حتكم عن بعد 
للت�سغيل الوتوماتيكي لأقفال املركبات والأبواب و�سندوق ال�سيارة وغطاء حمرك ال�سيارة 
املواقع  حتديد  اأجهزة   ، النارية  الدراجات  خوذات  فـي  مدجمة  ات�سال  اأجهزة   ، وال�سقف 
العاملية ، اأجهزة للمركبات لتحديد موقع املركبة اأو اإعطاء اإ�سارة عنها واأماكن املوقع وطرق 
ال�سفر والوقت وحالت املرور ووجود مركبات الطوارئ واحلالت اخلطرة ، اأنظمة ل�سبكات 
الت�سال بني املركبات والبنى التحتية للطرق ، اأجهزة ك�سف العالمات على الطرق ، اأنظمة 
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واأدوات توجيه عن بعد للمركبات ، اأنظمة مراقبة بالكمبيوتر للنقطة العمياء وللم�ساعدة 
فـي تغيري احلارة ، اأجهزة كمبيوتر مركبة فـي املركبات ، معدات كهربائية اأو اإلكرتونية اأو 
واأجهزة  الأميال  وم�سجالت  الكهربائية  البطاريات  حتديدا  املركبات  فـي  مركبة  ب�سرية 
فـي  املركبة  الإلكرتونية  والأنظمة  املركبات  فـي  املركبة  والكامريات  للمركبات  الراديو 
املركبات الربية لتوفري امل�ساعدة فـي القيادة و�سف املركبات واأدوات التحكم فـي ال�سرعة 
للمركبات و�سا�سات للمركبات واأنظمة مكربات ال�سوت للمركبات وموؤ�سرات اأوتوماتيكية 
املركبات  ب�سرعة  للتحكم  اأوتوماتيكية  واأجهزة  املركبات  اإطارات  فـي  املنخف�س  لل�سغط 
واأنظمة التحكم بالقيادة الذاتية للمركبات مبا فـي ذلك املركبات الربية ، معدات كهربائية 
اأجهزة  حتديدا  الربية  املركبات  ذلك  فـي  مبا  املركبات  فـي  مركبة  وب�سرية  واإلكرتونية 
التحكم بالقيادة الآلية واأجهزة �سحن بطاريات الهواتف الذكية لال�ستخدام فـي املركبات 
الكامريات  واأنظمة  للمركبات  املتحركة  الهواتف  ومو�سالت  للمركبات  الت�سال  واأجهزة 
املتعددة للمركبات واأنظمة املالحة للمركبات امل�ستملة على �سا�سات تفاعلية واأجهزة راديو 
كهربائية  معدات   ، للمركبات  )ثريمو�ستات(  احلرارة  بدرجة  التحكم  واأجهزة  للمركبات 
كوا�سف  الربية حتديدا  املركبات  ذلك  فـي  املركبات مبا  فـي  وب�سرية مركبة  واإلكرتونية 
املركبات  فـي  املركبة  التعقب  واأجهزة  املركبات  فـي  لال�ستخدام  ال�سوتية  فوق  الأ�سياء 
وال�سناديق ال�سوداء )م�سجالت البيانات( للمركبات الربية ، اأجهزة كمبيوتر ت�سخي�سية 
واأجهزة كمبيوتر ت�سخي�سية يتم التحكم بها عن بعد مركبة فـي املركبات ، اأنظمة كمبيوتر 
لتنزيل وحتديث برامج الكمبيوتر من واإلى املركبات ، اأجهزة اإلكرتونية لك�سف و/اأو تبادل 
البيانات بني مركبة ووحدة حتكم عن بعد لأغرا�س الأمن وال�سالمة ، الأجهزة امل�ساعدة 
فـي �سف ال�سيارات وح�سا�سات اأجهزة ك�سف العوائق ، امل�ساعدة فـي �سف ال�سيارات حتديدا 
ح�سا�سات ك�سف النقطة العمياء ، اأجهزة اإلكرتونية للتحكم ب�سف ال�سيارات ، اأنظمة الك�سف 
اأنظمة   ، املركبات  فـي  مركبة  كمبيوتر  اأجهزة  حتديدا  الت�سادم  وجتنب  الت�سادم  قبل  ما 
كمبيوتر مزودة ب�سا�سة تعمل باللم�س فـي املركبات ، اأجهزة لتحديد موقع املركبات عن بعد 
قابلة  برامج   ، الذكية  الهواتف  اإلى  البيانات  نقل  ميكنها  اأ�ساور  �سكل  على  ذكية  �ساعات 
 ، الت�سالت  اأجهزة  على  اخلا�سة  العر�س  ل�سا�سات  والعر�س  الرتويج  لأغرا�س  للتنزيل 
البطاقات الذكية ، اأجهزة تقنيات املعلومات ، برامج تقنيات املعلومات ، ح�سا�سات مل�سية ، 
اإلكرتونية تعمل  اأجهزة ومعدات مل�سية حتديدا �سا�سات مراقبة و�سا�سات عر�س و�سا�سات 
راأ�س  و�سماعات  املعزز  اأو  الفرتا�سي  الواقع  ونظارات  ذكية  ونظارات  وح�سا�سات  باللم�س 
واأجهزة عر�س )بروجكرت( جم�سمة ، برامج لال�ستخدام مع احل�سا�سات واملعدات والأجهزة 
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اللم�سية ، برامج واأجهزة الواقع الفرتا�سي ، برامج واأجهزة الواقع املعزز ، وحدات اأجهزة 
الكمبيوتر  اأجهزة  وحدات   ، تي(  اأو  )اآي  الأ�سياء  اإنرتنت  مع  لال�ستخدام  الكمبيوتر 
برامج   ، تي(  اأو  )اآي  الأ�سياء  اإنرتنت  با�ستخدام  الإلكرتونية  الأجهزة  فـي  لال�ستخدام 
تطبيقات  وبرامج  كمبيوتر  برامج   ، تي(  اأو  )اآي  الأ�سياء  اإنرتنت  تنفيذ  فـي  لال�ستخدام 
لتو�سيل وت�سغيل واإدارة الأجهزة والأدوات والآلت والأنظمة املت�سلة بال�سبكة فـي اإنرتنت 
الأ�سياء )اآي اأو تي( ، برامج الت�سالت ، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات لعمليات ال�سراء 
للفريو�سات  م�سادات  ذلك  فـي  مبا  الكمبيوتر  اأجهزة  حلماية  برامج   ، وامل�سفرة  الآمنة 
وجدران احلماية )فايروول( وم�سادات الربيد املزعج وم�سادات التج�س�س وت�سفية �سبكة 
العمالء  لدعم  تطبيقات  وبرامج  كمبيوتر  برامج   ، الخرتاق  ك�سف  وبرامج  الإنرتنت 
وخدمة العمالء ، برامج الأمر ال�سوتي والتعرف على ال�سوت وبرامج حتويل الكالم اإلى 
ن�س وتطبيقات برامج تدعم ال�سوت ، برامج اإر�سال الر�سائل ، برامج امل�ساعدات ال�سخ�سية 
تو�سيل  فـي  لال�ستخدام  كمبيوتر  برامج   ، ال�سخ�سية  املعلومات  لإدارة  كمبيوتر  برامج 
برامج كمبيوتر   ، تي(  اأو  )اآي  الأ�سياء  باإنرتنت  الإلكرتونية اخلا�سة  بالأجهزة  والتحكم 
وبرامج  كمبيوتر  برامج   ، بوت(  )ت�سات  الدرد�سة  بروبوتات  خا�سة  برامج  وتطبيقات 
تطبيقات فـي جمال الذكاء ال�سطناعي )اإيه اآي( ، برامج الكمبيوتر وتطبيقات الربامج 
للعمالء  الدعم  لتوفري  ا�سطناعيا  الذكية  بوت(  )ت�سات  الدرد�سة  بروبوتات  اخلا�سة 
وخدمة العمالء ، برامج روبوتات الدرد�سة اخلا�سة بخدمة العمالء ، روبوتات ذات بنية 
ب�سرية مزودة بالذكاء ال�سطناعي ، اأجهزة اإلكرتونية تتميز بالذكاء ال�سطناعي ، اأدوات 
التحكم الإلكرتونية ، اأدوات التحكم الإلكرتونية لإ�سفاء التغذية الراجعة احل�سية حتديدا 
، برامج كمبيوتر لال�ستخدام فيما  اإدراكها  الأ�سوات والهتزازات التي ميكن للم�ستخدم 
للربجمة  بالكمبيوتر  ملحقة  واأجهزة  كمبيوتر  برامج   ، والبيانات  ال�سوت  بنقل  يتعلق 
املرئية  ال�سخ�سية والتفاعلية للتلفزيون ولال�ستخدام فـي العر�س والتالعب بالو�سائط 
والر�سوم  التو�سيحية  والر�سوم  الفوتوغرافية  وال�سور  والن�سو�س  البيانية  والر�سوم 
املتحركة الرقمية ومقاطع الفيديو وت�سوير الأفالم والبيانات ال�سوتية وللتوا�سل عرب 
ال�سبكات الجتماعية ، اأدوات حتكم ل�سلكية ملراقبة والتحكم بوظائف الأجهزة الإلكرتونية 
الأخرى ، ال�سا�سات التي تعمل باللم�س ، برامج الرقابة الأبوية ، اأجهزة �سبكات الت�سال ، 
اأجهزة ال�سبكات ، اأدوات ال�سبكات ، برامج التجارة الإلكرتونية ، ال�ساعات التي تنقل البيانات 
اإلى الهواتف الذكية حتديدا ال�ساعات الذكية ، اأجهزة اأمان للمركبات حتديدا اأجزاء وقطع 
موقع  لتحديد  اأجهزة   ، الت�سادم  لتجنب  الأمان  لأنظمة  كاأجزاء  لال�ستخدام  للمركبات 
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اأوتوماتكية  توجيه  اأجهزة   ، للمركبات  الت�سادم  لتجنب  اأمان  اأنظمة   ، بعد  عن  املركبات 
للمركبات ، اأجهزة اإنذار للرجوع اإلى اخللف للمركبات ، اأجهزة توجيه الإيرثنت ، اأجهزة 
توجيه  اأجهزة   ، ل�سلكية  توجيه  اأجهزة   ، ان(  اإيه  )دبليو  الوا�سع  النطاق  �سبكات  توجيه 
 ، �سبكات  ، خوادم  الكمبيوتر  �سبكات  واأجهزة توجيه  ، حماور ومفاتيح  الكمبيوتر  �سبكات 
خوادم ات�سالت )اأجهزة كمبيوتر( ، اأجهزة خوادم الو�سول لل�سبكات ، حمولت اإيرثنت ، 
كبالت اإيرثنت ، اأدوات حتكم لالإيرثنت ، مفاتيح اإيرثنت ، مر�سالت م�ستقبالت اإيرثنت ، 
 ، الكمبيوتر  ، مفاتيح �سبكات  اأوتوماتيكية لالت�سالت  اأجهزة حتويل   ، مفاتيح كهربائية 
وحدات ت�سفري اإلكرتونية ، برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل لال�ستخدام فـي جتارة وتخزين 
واإر�سال وا�ستقبال وقبول ونقل العمالت الرقمية الكرتونيا واإدارة معامالت دفع وتبادل 
العمالت الرقمية ، برامج كمبيوتر واأجهزة تفاعلية لتوفر اخلدمات املالية عرب الإنرتنت 
من �سبكة كمبيوتر عاملية والإنرتنت عرب طرفيات الكمبيوتر واأجهزة الت�سال املتحركة ، 
التي  الأ�سول  بيانات  قواعد  حتديدا  كمبيوتر  بيانات  وقواعد  اإلكرتونية  بيانات  قواعد 

ميكن م�ساركتها ونقلها . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فودافون هاو�س ، ذا كونيك�سن ، نيو بوري ، بريك�سري اآر جي14 2اف ان ، 
اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/19
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 109 ر.ب : 136 ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135319
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الدعاية والإعالن والت�سوق والرتويج ، خدمات البيع بالتجزئة املتعلقة بالهواتف 
الت�سالت  واأجهزة  املتحركة  الرقمية  والأجهزة  الذكية  والهواتف  املتحركة  والهواتف 
ال�سلع  هذه  ولوازم  الإلكرتوين  الت�سال  و�سبكات  الكمبيوتر  اأجهزة  الكمبيوتر  وبرامج 
، خدمات جتميع  الت�سالت  ولوازم  واأدوات  واأجهزة  املودم  واأجهزة  الت�سفري  واأجهزة فك 
الزبائن  ، وذلك لتمكني عامة  الغري  ت�سكيلة من خدمات الت�سالت والكمبيوتر ل�سالح 
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من معاينتها و�سرائها عند احلاجة ، خدمات الرد على الهاتف واإر�سال الر�سائل ، توفري 
م�ساحات على مواقع الويب لالإعالن عن ال�سلع واخلدمات ، خدمات جتميع ت�سكيلة من 
اأجهزة واأدوات وبرامج الت�سال والت�سالت ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من 
معاينتها و�سراء هذه ال�سلع عند احلاجة مبا فـي ذلك تلك اخلدمات املقدمة عرب ال�سبكة 
من قاعدة بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت اأو غريها من ال�سبكات الإلكرتونية ، خدمات 
جتميع ت�سكيلة من اخلدمات حتديدا خدمات الأعمال واخلدمات املالية والتقارير التجارية 
واملعلومات وخدمات معلومات التكنولوجيا وخدمات العلوم العلمية وخدمات املعلومات عن 
الطبيعة وخدمات النقل وخدمات معلومات النقل وخدمات املعلومات عن الفن وخدمات 
املعلومات عن التاريخ وخدمات املعلومات عن ال�سفر والثقافة والألعاب واملقامرة وخدمات 
معاينتها  من  امل�ستخدمني  لتمكني  وذلك  الغري  ل�سالح  واملالحة  الأفالم  عن  املعلومات 
و�سراء هذه اخلدمات عند احلاجة ، خدمات جتميع ت�سكيلة من اخلدمات حتديدا خدمات 
الرتفيه واملعلومات عن الرتفيه وخدمات املعلومات عن الأزياء وخدمات ت�سميم الأزياء 
وخدمات املعلومات عن اأمناط احلياة )ال�سحية( وخدمات التمارين احلياتية واملعلومات 
املعلومات عن  املو�سيقى وخدمات  املعلومات عن  واللياقة وخدمات  واجلمال  ال�سحة  عن 
املعلومات  احلالية وخدمات  ال�سوؤون  عن  وتقارير  الإخبارية  التقارير  الريا�سة وخدمات 
ل�سالح الغري وذلك لتمكني امل�ستخدمني من معاينتها و�سراء هذه اخلدمات عند احلاجة ، 
خدمات جتميع ت�سكيلة من اخلدمات فـي جمال املعلومات عن الأعمال وخدمات املعلومات 
املالية ل�سالح الغري وذلك لتمكني امل�ستخدمني من معاينتها و�سراء هذه اخلدمات عند 
احلاجة ، خدمات جتميع ت�سكيلة من اخلدمات فـي جمال خدمات املعلومات التجارية على 
العلوم  املعلومات عن  التكنولوجيا وخدمات  املعلومات عن  واأ�سهم وخدمات  �سندات  هيئة 
وخدمات املعلومات عن الطبيعة وخدمات املعلومات عن النقل وخدمات معار�س الفنون 
وخدمات املعلومات عن الفنون وخدمات املعلومات عن التاريخ ل�سالح الغري وذلك لتمكني 
امل�ستخدمني من معاينتها و�سراء هذه اخلدمات عند احلاجة ، خدمات جتميع ت�سكيلة من 
ال�سفر والثقافة والألعاب واملقامرة وخدمات  املعلومات عن  اخلدمات فـي جمال خدمات 
املعلومات عن الأفالم وخدمات اإنتاج الأفالم وخدمات املعلومات عن املالحة ل�سالح الغري 
وذلك لتمكني امل�ستخدمني من معاينتها و�سراء هذه اخلدمات عند احلاجة  خدمات جتميع 
ت�سكيلة من حمتويات الو�سائط الرقمية القابلة للتنزيل مبا فـي ذلك الربامج وتطبيقات 
الراديو والفيديوات واملو�سيقى والن�سو�س  التلفزيون وبرامج  الربامج والأفالم وبرامج 
عامة  لتمكني  وذلك  الغري  ل�سالح  الرنني  ونغمات  البيانية  والر�سوم  وال�سور  والبيانات 
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الزبائن من معاينتها و�سراء هذه ال�سلع عند احلاجة ، خدمات جتميع ت�سكيلة من مزودي 
وتطبيقات  الربامج  ذلك  فـي  مبا  رقمية  و�سائط  حمتويات  مزودي  حتديدا  اخلدمات 
الراديو والفيديوات واملو�سيقى والن�سو�س  التلفزيون وبرامج  الربامج والأفالم وبرامج 
والبيانات وال�سور والر�سوم البيانية ونغمات الرنني ل�سالح الغري عرب الإنرتنت اأو �سبكات 
الزبائن من معاينتها و�سراء هذه  التدفق وذلك لتمكني عامة  اأو عرب خدمة  الت�سالت 
اخلدمات عند احلاجة ، توفري املعلومات التجارية وامل�سورة للم�سرتين املحتملني لل�سلع 
والب�سائع ، اإدارة برامج الولء امل�ستملة على خ�سومات اأو حوافز ، خدمات بطاقات الولء 
املعلومات  توفري   ، الرتويجية  احلوافز  وبرامج  املبيعات  على  والإ�سراف  وت�سغيل  تنظيم 
التجارية وامل�سورة حول التزويد وترويج املنتجات واختيار وعر�س ال�سلع ، جتميع وتنظيم 
املعلومات فـي قواعد بيانات كمبيوتر وقواعد بيانات قابلة للبحث عرب ال�سبكة ، جتميع 
الدلئل مبا فـي ذلك دلئل الأعمال والدلئل التجارية للن�سر على قواعد بيانات كمبيوتر 
الإدارية حتديدا بحث  ، اخلدمات  الإلكرتونية  ال�سبكات  اأو غريها من  الإنرتنت  اأو على 
كمبيوتر  �سبكات  على  املتاحة  امل�سادر  واملواقع وغريها من  املعلومات  وا�سرتجاع  وت�سفح 
عاملية للغري ، تنظيم حمتويات املعلومات املقدمة عرب �سبكة كمبيوتر عاملية وفقا ملرجع 
امل�ستخدم ، جتميع وتوفري الأ�سعار التجارية ومعلومات عن الح�سائيات ، تنظيم واإدارة 
جتميع  البيانات   اإدارة  خدمات   ، البيانات  معاجلة  خدمات   ، الأعمال  لغايات  املعار�س 
والتوجيه  والإدارة  والبحث  الرتويج  ، خدمات  الأعمال  بيانات  ، خدمات حتليل  البيانات 
الأعمال   وتخطيط  ا�سرتاتيجيات  خدمات   ، بالأعمال  يتعلق  فيما  واملعلومات  وامل�ساعدة 
ن�سر   ، ال�سوق  وم�سح  وحتليل  ال�سوق  بحث  وخدمات  والت�سويق  القت�سادية  التنبوؤات 
ن�سر   ، التجارية  املعلومات  توفري   ، الإح�سائية  املعلومات  جتميع   ، الإعالنية  الن�سو�س 
املواد الإعالنية لالآخرين عرب �سبكات ل�سلكية اأو اأجهزة اأو اأدوات الت�سالت اأو عرب �سبكة 
كمبيوتر عاملية ، خدمات الدعاية والإعالن املقدمة من خالل التلفزيون والراديو وعرب 
التجارية و/اأو الرتويجية و/اأو  للغايات  العمالء  ، خدمات نوادي  الإلكرتونية  الو�سائط 
ال�سرتاكات  تنظيم   ، لالآخرين  الت�سالت  خدمات  فـي  ال�سرتاكات  تنظيم   ، الإعالنية 
قنوات  فـي  ال�سرتاك   ، )اإنرتنت(  الكمبيوتر  اأو  الهاتف  اأو  املعلومات  تقنيات  خلدمات 
الإلكرتونية  التجارية  خدمات   ، الت�سالت  �سبكات  عرب  املزادات  خدمات   ، التلفزيون 
حتديدا توفري املعلومات حول املنتجات عرب �سبكات الت�سالت لغايات الإعالن والت�سويق  
الدعاية واملبيعات والرتويج فيما يتعلق بال�سلع واخلدمات املعرو�سة واملطلوبة من خالل 
الت�سالت ، خدمات ترويج الأعمال املقدمة عن طريق الهاتف ، تنظيم خدمات الرتحيب 
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املقدمة من  التجارية  املعلومات  ، خدمات  للغري  املكاملات  ا�ستقبال  الهاتف وخدمات  عرب 
خالل الو�سول اإلى قاعدة بيانات كمبيوتر ، توفري املعلومات عن خدمات الدلئل التجارية 
توفري املعلومات عن خدمات دلئل الهاتف عرب الإنرتنت ، تنظيم ال�سرتاكات فـي خدمات 
تدفق املو�سيقى عرب ال�سبكة ، جتميع املعلومات الناجتة عن مراقبة حركة املرور ، خدمات 

ا�سرتجاع البيانات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فودافون هاو�س ، ذا كونيك�سن ، نيو بوري ، بريك�سري اآر جي14 2اف ان ، 
اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/19
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 109 ر.ب : 136 ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135321
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الت�سالت ، الت�سالت املتحركة والثابتة وخدمات الت�سالت عرب الهاتف وعرب 
الال�سلكي  الهاتف  عرب  والت�سال  اخللوية  الهواتف  عرب  والت�سالت  ال�سناعية  الأقمار 
الال�سلكي  الت�سال  وخدمات  الال�سلكية  النداء  واأجهزة  الال�سلكي  والفاك�س  واخللوي 
الربيد  خدمات   ، ال�سوتي  والربيد  ال�سوتية  الر�سائل  خدمات   ، ال�سوت  نقل  خدمات 
والراديو  الت�سالت  اأجهزة  وتاأجري  وا�ستئجار  اإكراء   ، وال�سوت  للبيانات  الإلكرتوين 
دوائر  ا�ستئجار   ، الت�سالت  مرافق  تاأجري   ، الال�سلكي  والفاك�س  الال�سلكي  والهاتف 
الهواتف ، ات�سال البيانات عرب الراديو وعرب الت�سالت وعرب الأقمار ال�سناعية ، الإر�سال 
و/ التلفزيون  و/اأو  ال�سناعية  الأقمار  عرب  الت�سال  خدمات  الراديو   عرب  وال�ستقبال 
، ال�سوت عرب خدمات  اإر�سال وا�ستقبال ال�سوت  الراديو ، خدمات الت�سال على هيئة  اأو 
بروتوكول الإنرتنت ، خدمات الت�سالت عرب �سبكة كمبيوتر عاملية اأو الإنرتنت ، جتميع 
واإر�سال الر�سائل عرب الهواتف والهواتف املتحركة ، تو�سيل وا�ستقبال ال�سوت والبيانات 
ومراكز  املبا�سر  الت�سال  خلطوط  مقدمة  الهاتف  عرب  الت�سال  خدمات   ، وال�سور 
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الهاتفية  ال�سوتية  الر�سائل  ، خدمات  الآلية  الهاتفية  املكاملات  ، خدمات فح�س  الت�سال 
الآلية ، خدمات الت�سال عرب الهاتف على هيئة خدمات الرد الآيل على الهاتف ، خدمات 
الرتقيم ال�سخ�سي )خدمات هاتفية( ، اإعارة اأجهزة الت�سالت البديلة فـي حالة الأعطال 
 ، لالإنرتنت  الو�سول  الإنرتنت حتديدا خدمات  توفري خدمات   ، ال�سرقة  اأو  الفقدان  اأو 
خدمات مزودي خدمة الإنرتنت )اآي ا�س بيه( ، ات�سالت املعلومات )مبا فـي ذلك �سفحات 
الويب( وبرامج الكمبيوتر واأٍي من البيانات الأخرى ، خدمات الربيد الإلكرتوين ، توفري 
اإلى  خدمات وا�سعة النطاق ، خدمات الت�سال الال�سلكي وا�سع النطاق ، توفري الو�سول 
الإنرتنت عرب �سبكات ل�سلكية وا�سعة النطاق ، توفري الو�سول اإلى الإنرتنت عرب �سبكات 
األياف ب�سرية وا�سعة النطاق ، خدمات الت�سال الال�سلكي ، الهواتف الال�سلكية ، خدمات 
الت�سالت عرب ال�سبكات الرقمية ، توفري و�سول اإلى منافذ الإنرتنت ، خدمات الت�سالت 
لأجهزة  املوقع  اأ�سا�سها  التي  الت�سالت  خدمات  توفري   ، الإنرتنت  منافذ  عرب  املقدمة 
الت�سالت ، توفري نقل البيانات عرب بروتوكول تطبيق ل�سلكي )دبليو اإيه بيه( مبا فـي 
الت�سالت  عن  املعلومات  توفري   ، اآمنة  ات�سال  قناة  ت�ستخدم  التي  اخلدمات  تلك  ذلك 
املتعلقة اأو تعّرف اأجهزة واأدوات الهاتف والت�سالت ، خدمات توجيه وتو�سيل الت�سالت 
عن بعد ، خدمات تبادل البيانات الإلكرتونية ، نقل البيانات بوا�سطة الت�سالت ، تدفق 
البيانات ، تدفق حمتوى الو�سائط الرقمي مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج 
الراديو والفيديوات واملو�سيقى والن�سو�س والبيانات وال�سور والر�سومات البيانية ونغمات 
الرنني عرب الإنرتنت اأو �سبكة ات�سالت ، تو�سيل حمتوى الو�سائط الرقمية مبا فـي ذلك 
التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات واملو�سيقى والن�سو�س والبيانات  الأفالم وبرامج 
اأو �سبكة ات�سالت ، خدمات  البيانية ونغمات الرنني عرب الإنرتنت  وال�سور والر�سومات 
نقل البيانات ، خدمات البث ، خدمات بث البيانات ، بث اأو نقل برامج الراديو والتلفزيون 
النقل   ، الت�سالت  بوا�سطة  الو�سائط  متعددة  الرقمي  والفيديو  ال�سوت  حمتوى  نقل 
الإلكرتوين مللفات ال�سوت والفيديو عرب �سبكات كمبيوتر وغريها من �سبكات الت�سالت 
الإلكرتونية ، نقل الأخبار ومعلومات عن اأخبار اليوم ، تو�سيل املو�سيقى الرقمية بوا�سطة 
لتوفري  الت�سالت  خدمات   ، الجتماعية  ال�سبكات  ملواقع  و�سول  توفري   ، الت�سالت 
بالفيديو  الت�سال  وخدمات  امل�ساهدات  بيانات  وخدمات  والتلك�س  املرئية  الن�سو�س 
اإر�سال وا�ستقبال  اإر�سال الر�سائل حتديدا  وخدمات الن�سو�س املرئية التفاعلية ، خدمات 
واإعادة اإر�سال الر�سائل فـي �سيغة ن�سو�س اأو �سوت اأو ر�سوم بيانية اأو فيديو اأو تركيبة من 
هذه ال�سيغ ، خدمات اإر�سال الر�سائل املوحدة  خدمات الربيد ال�سوتي ، تقدمي الت�سالت 
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املوؤمترات  عقد  خدمات   ، البيانات  قواعد  اأو  للكمبيوتر  العاملية  بال�سبكة  الرتباط  عرب 
قواعد  اأو  بالإنرتنت  الت�سالت  تو�سيالت  توفري   ، املرئية  الهواتف  خدمات   ، املرئية 
البيانات ، نقل الر�سائل والبيانات وال�سور عرب الكمبيوتر ، خدمات الت�سال بالكمبيوتر ، 
توفري خدمات املوؤمترات الإلكرتونية ، توفري وا�ستئجار وقت الو�سول اإلى قواعد بيانات 
التفاعلية  الت�سال  و�سبكات  الكمبيوتر  و�سبكات  الكمبيوتر  ن�سرات  ولوحات  الكمبيوتر 
بالكمبيوتر واملن�سورات الإلكرتونية فـي جمالت خمتلفة والرتويج وكتالوجات اخلدمة 
ومعلومات والبحاث املحو�سبة واملواد املرجعية ، توفري و�سول للمحتوى التعليمي ومواقع 
الويب والبوابات ، خدمات الت�سال للتحكم عن بعد بالأجهزة الإلكرتونية ، توفري �سبكات 
الت�سال لأنظمة القيا�س الذكية ، خدمات الت�سال لتو�سيل ر�سائل ومكاملات الطوارئ ، 
 ، النقل الإلكرتوين للبيانات وامل�ستندات عرب طرفيات الكمبيوتر والأجهزة الإلكرتونية 
اإر�سال الإ�سارات للتجارة الإلكرتونية عرب اأنظمة الت�سالت واأنظمة الت�سال بالبيانات ، 
توفري و�سول ل�سبكات الت�سال الإلكرتونية وقواعد البيانات الإلكرتونية ، توفري مرافق 
الت�سال لتبادل البيانات الرقمية ، الت�سال بالبيانات بوا�سطة الت�سالت ، نقل البيانات 
مبا فـي ذلك بوا�سطة الأجهزة ال�سمعية الب�سرية ، نقل اإ�سارات ال�سوت وال�سورة والفيديو 
 ، البيانات  ، خدمات الت�سالت لرتابط بنك  البيانات  ، توفري و�سول لقواعد  والبيانات 
بث  خدمات   ، الإلكرتوين  الربيد  بيانات  خدمات   ، الإلكرتونية  البيانات  تبادل  خدمات 
وات�سال البيانات ، توفري و�سول اإلى البنية التحتية لالت�سالت للم�ستخدمني الآخرين ، 
توفيــــر معلومــات متعلقــة بالت�ســـالت وتوفيـــر تو�سيالت ات�سالت اإلكرتونية ، خدمات 
، خدمات  �سبكات الت�سالت  ، خدمات  التفاعلية  ، خدمات الت�سالت  بوابات الت�سالت 
اإلى خدمات  ا�ست�سارات الت�سالت ، خدمات الت�سالت لركاب الطائرات ، توفري و�سول 
الدفع الإلكرتوين مبا فـي ذلك خدمات حتويل الأموال الكرتونيا وت�سهيالت املعامالت 
عرب ال�سبكة ، توفري تو�سيالت و�سبكات الت�سالت لال�ستخدام مع اإنرتنت الأ�سياء )اآي 
اأو تي( ، توفري و�سول ملن�سات التجارة الإلكرتونية على الإنرتنت ، نقل املعلومات الناجتة 
عن مراقبة حركة املرور ، توفري الو�سول خلدمات دليل العناوين والتقاومي واليوميات 
الرقمية  البيانات  نقل   ، للم�ستخدمني  البيانات  ل�سبكات  و�سلول  توفري   ، الإنرتنت  عرب 
على هيئة حمتوى و�سائط رقمية يتم توليدها من قبل امل�ستخدمني ، خدمات الو�سول 
للبيانات  الإلكرتوين  النقل   ، املرتو  اإيرثنت  و�سائل  بوا�سطة  مقدمة  الكمبيوتر  ل�سبكات 
امل�سفرة ، خدمات الت�سالت املقدمة عرب �سبكات الألياف الب�سرية والال�سلكية والكبلية . 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فودافون هاو�س ، ذا كونيك�سن ، نيو بوري ، بريك�سري اآر جي14 2اف ان ، 
اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/19
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 109 ر.ب : 136 ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135322
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�سطة الريا�سية والثقافية ، التعليم والتدريب 
مبا فـي ذلك تلك اخلدمات املقدمة عرب ال�سبكة من كمبيوتر اأو من الإنرتنت اأو غريها 
من ال�سبكات الإلكرتونية ، خدمات الألعاب املقدمة عرب الإنرتنت من �سبكات كمبيوتر ، 
خدمات الرتفيه بالراديو والتلفزيون مبا فـي ذلك تلك اخلدمات املقدمة عرب الإنرتنت 
من كمبيوتر اأو الإنرتنت اأو غريها من ال�سبكات الإلكرتونية ، توفري من�سورات اإلكرتونية 
عرب ال�سبكة ، ن�سر الكتب وال�سحف الإلكرتونية الفورية ، ن�سر الدوريات ، ن�سر املجالت ، 
ن�سر املجالت الإلكرتونية عرب الإنرتنت ، ن�سر الدوريات الإلكرتونية عرب الإنرتنت ، ن�سر 
الن�سو�ص ، ن�سر ال�سحف ، ن�سر املطبوعات ، تنظيم واإدارة املوؤمترات واحللقات الدرا�سية 
تفاعلية  تعليمية  وح�س�س  دورات   ، العمل  وور�سات  اخل�سو�سية  والدرو�س  والندوات 
اأو مقدمة بوا�سطة  اأو �سبكة كمبيوتر  وعن بعد مقدمة عرب ال�سبكة عرب رابط ات�سالت 
و�سائل اأخرى ، خدمات املكتبات الإلكرتونية لتزويد املعلومات الإلكرتونية )مبا فـي ذلك 
معلومات الأر�سيف( فـي �سيغة معلومات ن�سية و/اأو �سوتية و/اأو مرئية ، توفري من�سورات 
اإلكرتونية غري قابلة للتنزيل ، توفري جمالت مميزة عامة عرب الإنرتنت قابلة للتنزيل  
الإنرتنت  فيديو عرب  توفري حمتويات   ، للتنزيل  قابلة  الإنرتنت غري  توفري �سور عرب 
توفري   ، للتنزيل  قابلة  الإنرتنت غري  توفري حمتويات �سوت عرب   ، للتنزيل  قابلة  غري 
قواعد بيانات عرب الإنرتنت ون�سر دلئل عرب الإنرتنت قابلة للبحث للح�سول على بيانات 
فـي جمالت املو�سيقى والفيديو والأفالم والكتب والتلفزيون والألعاب والريا�سة ، اإنتاج 
املحتوى الإعالمي حتديدا اإنتاج التلفزيون واإنتاج ال�سوت واإنتاج املو�سيقى واإنتاج الفيديو 
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واإنتاج الأفالم ، واإنتاج الر�سوم املتحركة ، ن�سر وتوزيع حمتويات الو�سائط الرقمية التي 
يتم توليدها من قبل امل�ستخدمني للغايات الرتفيهية والتعليمية ، ن�سر املدونات ومدونات 
من  اأو  كمبيوتر  بيانات  قاعدة  من  ال�سبكة  عرب  املقدمة  الرتفيهية  اخلدمات   ، الفيديو 
من  اأو  كمبيوتر  بيانات  قاعدة  من  ال�سبكة  عرب  مقدمة  تعليمية  معلومات   ، الإنرتنت 
الإنرتنت ، اخلدمات الرتفيهية املقدمة عن طريق الهاتف ، تنظيم واإدارة امل�سابقات املقدمة 
عن طريق الهاتف ، توفري املعلومات الريا�سية عن طريق الهاتف ، خدمات املكتبات املقدمة 
من خالل قاعدة بيانات حمو�سبة ، خدمات الألعاب الإلكرتونية املقدمة عرب الإنرتنت ، 
توفري املو�سيقى الرقمية من الإنرتنت ، ن�سر املواد التي ميكن الو�سول اإليها من قواعد 
البيانات اأو من الإنرتنت ، توفري املن�سورات غري القابلة للتنزيل من الإنرتنت والتي ميكن 
�سبكات  الالعبني عرب  التفاعلية متعددة  الألعاب  توفري   ، الإلكرتوين  الن�سر   ، ت�سفحها 
اخلدمات   ، ترفيهية  لأغرا�س  املعار�س  واإدارة  تنظيم   ، الإنرتنت  ذلك  فـي  مبا  الت�سال 
الرتفيهية حتديدا توفري املو�سيقى والأفالم وبرامج التلفزيون والكتب ال�سوتية والألعاب 
اأو  العاملية  الكمبيوتر  �سبكات  ال�سبكة عرب  للتنزيل ل�ستخدامها عرب  القابلة  اأو  املتدفقة 
املحلية ، توفري الأفالم وبرامج التلفزيون غري القابلة للتنزيل عرب خدمات الفيديو ح�سب 
، توفري املعلومات وامل�ساهدات  ، توفري املو�سيقى والكتب ال�سوتية عرب الإنرتنت  الطلب 
، توفري املو�سيقى الرقمية من قواعد بيانات  والتو�سيات ال�سخ�سية فـي جمال الرتفيه 
كمبيوتر اأو من الإنرتنت ، توفري اأفالم وبرامج تلفزيونية غري قابلة للتنزيل من قواعد 
بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت ، توفري األعاب كمبيوتر عرب الإنرتنت من قواعد كمبيوتر 

اأو من الإنرتنت ، جميعها للخدمات الرتفيهية اأو التعليمية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فودافون هاو�س ، ذا كونيك�سن ، نيو بوري ، بريك�سري اآر جي 14 2اف ان ، 
اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/19
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 109 ر.ب : 136 ، �سلطنة عمان 

-255-



اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135323
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الإنرتنت  اأو  الكمبيوتر  بيانات  لقواعد  �سخ�سي  و�سول  لتوفري  الربامج  واجهات  توفري 
من  للتنزيل  قابلة  غري  الربامج  تطبيقات  توفري   ، الإلكرتونية  ال�سبكات  من  غريها  اأو 
خالل قواعد بيانات الكمبيوتر اأو الإنرتنت اأو غريها من ال�سبكات الإلكرتونية ، خدمات 
، ا�ست�سافة املحتوى الرقمي على الإنرتنت مبا فـي ذلك املدونات وال�سحف  ال�ست�سافة 
 ، الكمبيوتر  بيانات  وقواعد  الويب  مواقع  ا�ست�سافة   ، اخلوادم  ا�ست�سافة   ، ال�سبكة  عرب 
�سيانة وحتديث برامج وبرجميات الكمبيوتر ، خدمات الكمبيوتر عرب ال�سبكة ، احلو�سبة 
الكتابة  وتكليف  اجلرافيكي  الر�سم  وفن  ت�سميم   ، الكمبيوتر  اأجهزة  تاأجري   ، ال�سحابية 
لإن�ساء �سفحات الويب على الإنرتنت ، خدمات ال�ست�سارات فـي جمال الكمبيوتر ، برجمة 
الكمبيوتر وت�سميم الربامج ، تركيب و�سيانة وحتديث برامج الكمبيوتر ، اإن�ساء و�سيانة 
 ، لالآخرين  الويب  ا�ست�سافة مواقع   ، املعلومات  تكنولوجيا  دعم  ، خدمات  الويب  مواقع 
 ، التقنية للم�سرتين املحتملني لل�سلع والب�سائع  املعلومات وامل�سورة ذات الطبيعة  توفري 
�سبكة كمبيوتر  ال�سبكة من  املقدمة عرب  الربامج  اأو  بالأجهزة  املتعلقة  التقنية  املعلومات 
الربامج   ، الت�سال  اأنظمة  ت�سميم   ، البحث  حمركات  ت�سغيل   ، الإنرتنت  من  اأو  عاملية 
برامج  تطبيقات  ا�ست�سافة  حتديدا  بيه(  ا�س  )اإيه  التطبيقات  خدمة  مزودي   ، كخدمة 
لال�ستخدام  الربامج  تطبيقات  ذلك  فـي  مبا  الربامج  ت�سميم   ، لالآخرين  الكمبيوتر 
على الأجهزة املتحركة ، توفري خدمات املعلومات وامل�سورة وال�ست�سارات التقنية املتعلقة 
عرب  املنتديات  وا�ست�سافة  ومراقبة  ت�سميم   ، املعلومات  وتكنولوجيا  الكمبيوتر  باأجهزة 
ال�سبكة للمناق�سة ، خدمات البحث والتطوير ، بحث وتطوير منتجات جديدة ، الأبحاث 
باخلدمات  املتعلقة  وال�ست�سارات  وامل�سورة  املعلومات  توفري   ، التكنولوجيا  جمال  فـي 
املذكورة اآنفا ، مراقبة اأنظمة ال�سبكات فـي جمال الت�سالت ، ت�سفري وفك ت�سفري وتوثيق 
اإلى  والو�سول  الكمبيوتر  ل�سبكات  الأمن  ، توفري خدمات  والبيانات  والر�سائل  املعلومات 
الإلكرتونية  الو�سائل  خالل  من  ذلك  فـي  مبا  املحو�سبة  واملعامالت  الكمبيوتر  اأجهزة 
املعلومات  من  البيانات  حتويل   ، املتحركة  الت�سالت  اأجهزة  و/اأو  ل�سلكية  �سبكة  عرب 
الإلكرتونية مبا فـي ذلك برامج البيانات والكمبيوتر )با�ستثناء التحويل املادي( ، تخزين 
البيانات ، ا�ستخراج البيانات ، ت�سميم قواعد البيانات ، ا�ستخراج البيانات ، ت�سميم قواعد 
البيانات ، اختبار اأنظمة معاجلة البيانات الإلكرتونية ، تاأجري الربامج ، ا�ست�سافة منافذ 
، برجمة  البيانات  لأجهزة معاجلة  الوقت  م�ساركة  ، خدمات  ال�سوتية  للمدونات  الويب 
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الكمبيوتر لالت�سالت ، خدمات اأمن البيانات )جدران حماية( ، خدمات ت�سفري البيانات 
خارج  للبيانات  الحتياطي  الن�سخ   ، البيانات  ا�سرتجاع  خدمات   ، البيانات  نقل  خدمات 
غري  الكمبيوتر  لربامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري   ، للبيانات  الرقمي  ال�سغط   ، املوقع 
القابلة للتنزيل ل�ستخدامها فـي اإن�ساء ون�سر ال�سحف واملدونات عرب ال�سبكة ، ا�ست�سارات 
وحتديث  و�سيانة  تطوير   ، الت�سالت  ومعدات  اأجهزة  ت�سميم   ، الت�سالت  تكنولوجيا 
حمركات البحث عرب �سبكات الت�سالت ، ت�سميم الهواتف مبا فـي ذلك الهواتف املتحركة  
اأجهزة  )تاأجري  الإنرتنت  مقاهى  خدمات   ، الهواتف  عرب  الطق�س  عن  معلومات  توفري 
الكمبيوتر( ، خدمات ت�سميم مواقع الويب على الإنرتنت ، توفري حمركات البحث على 
الإنرتنت ، تاأجري الربامج للو�سول اإلى الإنرتنت ، �سيانة الربامج للو�سول اإلى الإنرتنت  
الت�سال  �سبكات  عرب  للتنزيل  القابلة  غري  الكمبيوتر  لربامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري 
الكمبيوتر  برجمة   ، الربامج  بيانات  قواعد  حتديث   ، والإنرتنت  الداخلية  وال�سبكات 
ملعاجلة البيانات ، خدمات �سبكات الكمبيوتر ، مراقبة �سبكات الكمبيوتر ، خدمات حتليل 
اإن�ساء و�سيانة وحتديث برامج الكمبيوتر لقواعد   ، البيانات التقنية وا�ستخراج البيانات 
البيانات اخلا�سة باحلركة املرورية ومعلومات ال�سفر ، تركيب وحتديث برامج الكمبيوتر 
على الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية والرتكيبات للتحكم بالو�سول واأجهزة وتركيبات 
بيومرتية للتحكم بالو�سول واأنظمة التلفزيون ذات الدوائر املغلقة والكامريات وكامريات 
التلفزيون وم�سجالت الفيديو لأجهزة التلفزيون ذات الدوائر املغلقة والأجهزة الب�سرية 
والفوتوغرافية ، تفعيل برامج اأمن الكمبيوتر مبا فـي ذلك م�سادات الفريو�سات وجدران 
احلماية ومكافحة الربيد املزعج وبرامج التج�س�س وت�سفية �سبكة الإنرتنت وبرنامج ك�سف 
الخرتاق )اآي دي ا�س( والربامج ال�سبكات اخلا�سة الفرتا�سية )فـي بيه ان( ، ا�ست�سارات 
تكنولوجيا الت�سالت ، توفري برامج غري القابلة للتنزيل لأغرا�س ترويجية ولأغرا�س 
العر�س ل�سا�سات العر�س املخ�س�سة على اأجهزة الت�سالت ، توفري حمتوى رقمي حتديدا 
تطبيقات برامج غري قابلة للتنزيل من قواعد بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت اأو غريها 
من ال�سبكات الإلكرتونية للغايات الرتفيهية اأو التعليمية ، توفري ا�ستخدام موؤقت لربامج 
اأ�سا�سها ال�سحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل لتنفيذ اإنرتنت الأ�سياء )اآي اأو تي( ، توفري 
ال�سحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل لتو�سيل وت�سغيل  اأ�سا�سها  ا�ستخدام موؤقت لربامج 
اأو  )اآي  الأ�سياء  اإنرتنت  فـي  بال�سبكة  املت�سلة  والأنظمة  والآلت  والأدوات  الأجهزة  واإدارة 
تي( ، موؤقت لربامج تقنيات املعلومات التي اأ�سا�سها ال�سحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل ، 
توفري ا�ستخدام موؤقت لربامج اأ�سا�سها ال�سحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل لال�ستخدام 
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مع احل�سا�سات واملعدات والأجهزة اللم�سية ، توفري ا�ستخدام توفري ا�ستخدام موؤقت لربامج 
ا�ستخدام  ، توفري  ال�سحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل  اأ�سا�سها  التي  الواقع الفرتا�سي 
موؤقت لربامج الواقع املعزز التي اأ�سا�سها ال�سحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل ، خدمات 
الدعم الفني لربامج الكمبيوتر ، خدمات الهند�سة املتعلقة بالروبوتات ، ا�ست�سافة من�سات 
وتطوير  ت�سميم   ، الت�سالت  �سبكات  اأو غريها من  الإنرتنت  الإلكرتونية عرب  التجارة 
اأو  )اآي  الأ�سياء  اإنرتنت  وتطوير  ت�سميم   ، الت�سالت  ومعدات  واأجهزة  و�سبكات  اأنظمة 
تي( ، خدمات تخزين وا�سرتجاع البيانات الإلكرتونية ، خدمات الكمبيوتر حتديدا اإن�ساء 
فهار�س املعلومات واملواقع وغريها من امل�سادر اأ�سا�سها الويب املتوفرة على �سبكة كمبيوتر 
عاملية لالآخرين ، ت�سخي�س وفح�س املركبات عن بعد ، فح�س املركبات لإمكانية قيادتها 
والتقاومي  العناوين  دليل  برامج  توفري   ، بعد  عن  املركبات  وفح�س  وت�سخي�س  مراقبة 
واليوميات غري قابلة للتنزيل ، تركيب واإ�سالح و�سيانة برامج اأنظمة الكمبيوتر لتنزيل 
. ال�سيارات  جمال  فـي  الكمبيوتر  وبرامج  املركبات  واإلى  من  الكمبيوتر  برامج   وحتديث 

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فودافون جروب بي ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فودافون هاو�س ، ذا كونيك�سن ، نيو بوري ، بريك�سري اآر جي 14 2اف ان ، 

اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 109 ر.ب : 136 ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135667
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الفوتوغرافـي  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
واملراقبة  والإ�سارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي 
)الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم 
 ، اأو ال�سور  اأو ن�سخ ال�سوت  اإر�سال  اأو  اأجهزة ت�سجيل   ، اأو التحكم فـي الطاقة الكهربائية 
حامالت بيانات مغناطي�سية ، اأقرا�س ت�سجيل ، اأقرا�س مدجمة ، اأقرا�س فيديوية رقمية 
اآلت   ، النقد  التي تعمل بقطع  اآليات لالأجهزة   ، الرقمية  الت�سجيل  وغريها من و�سائط 
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ت�سجيل النقد ، اآلت حا�سبة ، معدات معاجلة البيانات ، اأجهزة الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر  
وهواتف  ل�سلكية  هواتف   ، الت�سال  واأدوات  واأجهزة  والهاتف  الت�سالت  واأدوات  اأجهزة 
متحركة وثابتة ، هواتف متحركة ، اأجهزة ات�سالت حممولة ، هواتف ذكية ، علب للهواتف 
ات�سالت  اأجهزة   ، ولوحية  ومتحركة  كمبيوتر حممولة  اأجهزة   ، للهواتف  راأ�س  �سماعات 
معاجلة  اأنظمة   ، بالبيانات  الت�سال  واأدوات  اأجهزة   ، للب�س  قابلة  اإلكرتونية  وكمبيوتر 
لالت�سال  متحركة  اأجهزة   ، بالبيانات  والت�سال  الكمبيوتر  �سبكات  معدات   ، ال�سوت 
بالبيانات ، اأنظمة معاجلة البيانات ، قواعد بيانات اإلكرتونية ، برامج وبرجميات الهواتف 
الرقمية ، اأجهزة كمبيوتر لالت�سالت ، �سبكات الت�سالت ، اأجهزة مودم ، موجهات �سبكات 
فك  اأجهزة   ، الت�سفري  اإزالة  اأجهزة   ، النطاق  وا�سعة  البيانات  لربط  كمبيوتر  تركيبات 
برامج  لت�سجيل  و/اأو م�سجالت  تفاعلية  اأدلة م�ساهدة  لها  اأجهزة  فـي ذلك  الت�سفري مبا 
التلفزيون والربامج ال�سوتية ، اأجهزة كهربائية واإلكرتونية لال�ستخدام فـي ا�ستقبال بث 
الأقمار ال�سناعية اأو البث الأر�سي اأو البث بالكبالت ، اأجهزة واأدوات ملعاجلة ونقل وتخزين 
واإدخال وا�ستقبال وا�سرتجاع البيانات التي تكون على �سكل بيانات اأو ن�سو�س اأو �سوت اأو 
ل�سلكية  واأجهزة  وحدات   ، ال�سيغ  هذه  من  تركيبة  اأو  م�سفرة  فيديوات  اأو  بيانية  �سور 
والهواتف  املتحركة  والهواتف  الال�سلكية  والهواتف  اللوحية  الأجهزة  حتديدا  حممولة 
الذكية واأجهزة الكمبيوتر والهواتف املحمولة وهواتف الفيديو واأجهزة الراديو وال�ساعات 
الذكية ومنافذ الناقل الت�سل�سلي العاملي )يو ا�س بي( واأجهزة تتبع حتديد املواقع العاملية 
)جي بيه ا�س( واأجهزة تتبع الأن�سطة قابلة للب�س وكامريات فيديو وكامريات وم�ساعدات 
وت�سجيل  ونقل  لتزامن  ولوحية  ومتنقلة  حممولة  كمبيوتر  واأجهزة  �سخ�سية  رقمية 
وتخزين ومعاجلة البيانات و/اأو ال�سوت ، اأجهزة حتكم عن بعد فـي الأجهزة الكهربائية 
عدادات  ذلك  فـي  مبا  اإلكرتونية  ح�سا�سات   ، �سخ�سية  رقمية  م�ساعدات   ، والإلكرتونية 
اخلطى ومقايي�س الرتفاع واملوازين ، قارئات الباركود ورمز ال�ستجابة ال�سريعة واملا�سحات 
والبيانات  املعلومات  لتخزين  اإلكرتونية  و�سائط   ، ت�سجيالت �سوتية ومرئية   ، ال�سوئية 
وال�سور وال�سوت ، حمتوى و�سائط رقمية )قابلة للتنزيل( مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج 
التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات وال�سور واملو�سيقى والن�سو�س والبيانات وال�سور 
من  اأو  كمبيوتر  بيانات  قواعد  من  تقدميها  يتم  التي  الرنني  ونغمات  البيانية  وال�سور 
الإنرتنت اأو غريها من ال�سبكات الإلكرتونية ، اأجهزة واأدوات ال�ستقبال والإر�سال بالأقمار 
 ، للتنزيل  القابلة  الألعاب  ذلك  فـي  مبا  والفيديو  الكمبيوتر  األعاب  برامج   ، ال�سناعية 
من�سورات اإلكرتونية )قابلة للتنزيل( مقدمة عرب ال�سبكة من قواعد بيانات كمبيوتر اأو 
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اآلية قابلة للقراءة ،  اأو غريها من ال�سبكات الإلكرتونية ، حامالت بيانات  من الإنرتنت 
من  اأو  كمبيوتر  بيانات  قاعدة  من  مقدمة  للتنزيل  قابلة  رقمية  وبيانات  وفيديو  �سوت 
اأجهزة �سحن البطاريات لال�ستخدام مع   ، ال�سبكات الإلكرتونية  اأو غريها من  الإنرتنت 
معدات   ، الحتياطية  بالطاقة  البطاريات  تزويد  معدات   ، بطاريات   ، الت�سالت  اأجهزة 
ملحقة لأجهزة التلفزيون واأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة كمبيوتر مبا فـي ذلك اأجهزة كمبيوتر 
�سخ�سية �سغرية واأجهزة كمبيوتر حممولة ، مفكرات �سخ�سية اإلكرتونية ، اأجهزة واأدوات 
اإلكرتونية واأجهزة واأدوات مالحية بالأقمار ال�سناعية واأجهزة واأدوات حتديد املواقع مبا 
فـي ذلك اأنظمة حتديد املواقع العاملية ، وحدات مركبة على املكتب اأو ال�سيارة ت�ستمل على 
مكرب �سوت ي�سمح بال�ستخدام ل�سماعة الهاتف بدون ا�ستعمال اليدين ، حامالت �سماعات 
الهاتف فـي ال�سيارة ، اأجهزة واأدوات التدري�س ، اأجهزة قيا�س ، اأجهزة قيا�س ذكية ، بطاقات 
ممغنطة فارغة اأو م�سجلة م�سبقا ، بطاقات حمتوية على معاجلات دقيقة ، بطاقات هاتف  
بطاقات ائتمان ودين ودفع م�سفرة ، بطاقات ائتمان عرب الهاتف ، بطاقات م�سفرة ، برامج 
كمبيوتر مبا فـي ذلك برامج كمبيوتر مقدمة من قاعدة بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت 
اأو غريها من ال�سبكات الإلكرتونية ، برامج الت�سال بالبيانات ، برامج تطبيقات مبا فـي 
ذلك برامج تطبيقات لالأجهزة املتحركة ، تطبيقات برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل ، برامج 
كمبيوتر لالت�سال الال�سلكي بالبيانات ، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات ملزامنة ونقل 
الأجهزة  من  اأكرث  اأو  واحد  بني  واملحتويات  والتقاومي  والبيانات  ال�سوت  وم�ساركة 
ال�سراء  عمليات  ولتاأمني  املحمولة  الإلكرتونية  الأجهزة  تطبيقات  ول�سراء  الإلكرتونية 
امل�سفرة ، برامج الأنظمة الت�سغيلية ، برامج كمبيوتر للنقل والت�سفري والتخزين املتدفق 
، برامج  �سبكات الت�سال  والبيانات على  والن�سو�س  البيانية  والر�سوم  لل�سوت والفيديو 
كمبيوتر لتمكني التوا�سل وتبادل امللفات من واحد لواحد ، برامج حمركات البحث ، برامج 
كمبيوتر لإجراء وتن�سيق الت�سال بني م�ستخدمي الكمبيوتر مل�ساركة املعلومات والبيانات 
ال�سوتية عرب �سبكات الت�سال الإلكرتونية ، برامج لأجهزة التلفزيون التفاعلية ، برامج 
الهواتف  اأجهزة  حترير ال�سور والفيديو مبا فـي ذلك تطبيقات برامج لال�ستخدام على 
املتحركة ، برامج لتعريف هوية الأ�سخا�س ، برامج للتحكم بالو�سول والتحكم بالفيديو 
م�سادات  ذلك  فـي  مبا  الكمبيوتر  اأجهزة  حلماية  برامج   ، الأ�سخا�س  ح�سور  وك�سف 
التج�س�س  وم�سادات  املزعج  الربيد  وم�سادات  )فايروول(  احلماية  وجدران  للفريو�سات 
وت�سفية �سبكة الإنرتنت ، برامج ك�سف الخرتاق ، برامج ال�سبكات اخلا�سة الفرتا�سية ، 
البدنية  باللياقة  املتعلقة  املعلومات  وعر�س  ونقل  ومعاجلة  ل�ستقبال  كمبيوتر  برامج 

-260-



اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

ودهون اجل�سم وموؤ�سر كتلة اجل�سم واأمناط النوم واملواقع وال�سلوك وحالة اجلو ودرجة 
احلرارة ، برامج كمبيوتر لإدارة املعلومات املتعلقة بتتبع واللتزام والتحفيز عرب برنامج 
ال�سحي واللياقة البدنية ، اأجهزة �سد ال�سرقة لي�ست للمركبات ، ح�سا�سات م�سادة للت�سادم 
للمركبات بخالف قطع املركبات ، اأدوات واأجهزة لتحديد امللكيات املتحركة ، اأجهزة لإر�سال 
بالأجهزة  بعد  عن  للتحكم  واأجهزة  اأدوات   ، املتحركة  امللكيات  من  املعلومات  وا�ستقبال 
الكهربائية والأدوات املنزلية ، اأجهزة ومن�ساآت اإنذار بخالف قطع املركبات ، اأنظمة حتديد 
الكمبيوتر من  برامج  لتنزيل وحتديث  اأنظمة   ، ال�سناعية  الأقمار  املواقع ومالحة عرب 
 ، بالو�سول  للتحكم  وبيومرتية  اإلكرتونية  ومن�ساآت  اأجهزة   ، الإلكرتونية  الأجهزة  واإلى 
 ، املغلقة  الدوائر  ذات  التلفزيون  اأنظمة   ، الأ�سخا�س  هوية  لتعريف  اإلكرتونية  اأجهزة 
 ، املغلقة  الدوائر  التلفزيون ذات  كامريات وكامريات تلفزيون وم�سجالت فيديو لأجهزة 
 ، اإلكرتونية  م�سافات  عدادات   ، اإلكرتونية  �سرعة  عدادات   ، وفوتوغرافية  ب�سرية  اأجهزة 
اأجهزة قيا�س �سرعة الدوران اإلكرتونية ، اأجهزة التحقق من ال�سرعة للمركبات ، م�سجالت 
الكيلومرتات للمركبات ، ح�سا�سات كهربائية اأو اإلكرتونية للمركبات بخالف قطع املركبات  
ح�سا�سات اإلكرتونية ، �سفارات الإنذار ، اأقفال اإلكرتونية للمركبات ، اأجهزة حتكم عن بعد  
مفاتيح اإلكرتونية للمركبات ، اأجهزة اإلكرتونية للدخول اإلى للمركبات بدون مفتاح من 
خالل التحكم عن بعد ، اأنظمة مفتاح الت�سغيل عن بعد للمركبات ، اأنظمة حتكم عن بعد 
للت�سغيل الوتوماتيكي لأقفال املركبات والأبواب و�سندوق ال�سيارة وغطاء حمرك ال�سيارة 
املواقع  حتديد  اأجهزة   ، النارية  الدراجات  خوذات  فـي  مدجمة  ات�سال  اأجهزة   ، وال�سقف 
العاملية ، اأجهزة للمركبات لتحديد موقع املركبة اأو اإعطاء اإ�سارة عنها واأماكن املوقع وطرق 
ال�سفر والوقت وحالت املرور ووجود مركبات الطوارئ واحلالت اخلطرة ، اأنظمة ل�سبكات 
الت�سال بني املركبات والبنى التحتية للطرق ، اأجهزة ك�سف العالمات على الطرق ، اأنظمة 
واأدوات توجيه عن بعد للمركبات ، اأنظمة مراقبة بالكمبيوتر للنقطة العمياء وللم�ساعدة 
فـي تغيري احلارة ، اأجهزة كمبيوتر مركبة فـي املركبات ، معدات كهربائية اأو اإلكرتونية اأو 
واأجهزة  الأميال  وم�سجالت  الكهربائية  البطاريات  حتديدا  املركبات  فـي  مركبة  ب�سرية 
فـي  املركبة  الإلكرتونية  والأنظمة  املركبات  فـي  املركبة  والكامريات  للمركبات  الراديو 
املركبات الربية لتوفري امل�ساعدة فـي القيادة و�سف املركبات واأدوات التحكم فـي ال�سرعة 
للمركبات و�سا�سات للمركبات واأنظمة مكربات ال�سوت للمركبات وموؤ�سرات اأوتوماتيكية 
املركبات  ب�سرعة  للتحكم  اأوتوماتيكية  واأجهزة  املركبات  اإطارات  فـي  املنخف�س  لل�سغط 
واأنظمة التحكم بالقيادة الذاتية للمركبات مبا فـي ذلك املركبات الربية ، معدات كهربائية 
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اأجهزة  حتديدا  الربية  املركبات  ذلك  فـي  مبا  املركبات  فـي  مركبة  وب�سرية  واإلكرتونية 
التحكم بالقيادة الآلية واأجهزة �سحن بطاريات الهواتف الذكية لال�ستخدام فـي املركبات 
الكامريات  واأنظمة  للمركبات  املتحركة  الهواتف  ومو�سالت  للمركبات  الت�سال  واأجهزة 
املتعددة للمركبات واأنظمة املالحة للمركبات امل�ستملة على �سا�سات تفاعلية واأجهزة راديو 
كهربائية  معدات   ، للمركبات  )ثريمو�ستات(  احلرارة  بدرجة  التحكم  واأجهزة  للمركبات 
كوا�سف  الربية حتديدا  املركبات  ذلك  فـي  املركبات مبا  فـي  وب�سرية مركبة  واإلكرتونية 
املركبات  فـي  املركبة  التعقب  واأجهزة  املركبات  فـي  لال�ستخدام  ال�سوتية  فوق  الأ�سياء 
وال�سناديق ال�سوداء )م�سجالت البيانات( للمركبات الربية ، اأجهزة كمبيوتر ت�سخي�سية 
واأجهزة كمبيوتر ت�سخي�سية يتم التحكم بها عن بعد مركبة فـي املركبات ، اأنظمة كمبيوتر 
لتنزيل وحتديث برامج الكمبيوتر من واإلى املركبات ، اأجهزة اإلكرتونية لك�سف و/اأو تبادل 
البيانات بني مركبة ووحدة حتكم عن بعد لأغرا�س الأمن وال�سالمة ، الأجهزة امل�ساعدة 
فـي �سف ال�سيارات وح�سا�سات اأجهزة ك�سف العوائق ، امل�ساعدة فـي �سف ال�سيارات حتديدا 
ح�سا�سات ك�سف النقطة العمياء ، اأجهزة اإلكرتونية للتحكم ب�سف ال�سيارات ، اأنظمة الك�سف 
اأنظمة   ، املركبات  فـي  مركبة  كمبيوتر  اأجهزة  حتديدا  الت�سادم  وجتنب  الت�سادم  قبل  ما 
كمبيوتر مزودة ب�سا�سة تعمل باللم�س فـي املركبات ، اأجهزة لتحديد موقع املركبات عن بعد  
قابلة  برامج   ، الذكية  الهواتف  اإلى  البيانات  نقل  ميكنها  اأ�ساور  �سكل  على  ذكية  �ساعـــات 
 ، الت�سالت  اأجهزة  على  اخلا�سة  العر�س  ل�سا�سات  والعر�س  الرتويج  لأغرا�س  للتنزيل 
البطاقات الذكية ، اأجهزة تقنيات املعلومات ، برامج تقنيات املعلومات ، ح�سا�سات مل�سية ، 
اإلكرتونية تعمل  اأجهزة ومعدات مل�سية حتديدا �سا�سات مراقبة و�سا�سات عر�س و�سا�سات 
راأ�س  و�سماعات  املعزز  اأو  الفرتا�سي  الواقع  ونظارات  ذكية  ونظارات  وح�سا�سات  باللم�س 
واأجهزة عر�س )بروجكرت( جم�سمة ، برامج لال�ستخدام مع احل�سا�سات واملعدات والأجهزة 
اللم�سية ، برامج واأجهزة الواقع الفرتا�سي ، برامج واأجهزة الواقع املعزز ، وحدات اأجهزة 
الكمبيوتر  اأجهزة  وحدات   ، تي(  اأو  )اآي  الأ�سياء  اإنرتنت  مع  لال�ستخدام  الكمبيوتر 
برامج   ، تي(  اأو  )اآي  الأ�سياء  اإنرتنت  با�ستخدام  الإلكرتونية  الأجهزة  فـي  لال�ستخدام 
تطبيقات  وبرامج  كمبيوتر  برامج   ، تي(  اأو  )اآي  الأ�سياء  اإنرتنت  تنفيذ  فـي  لال�ستخدام 
لتو�سيل وت�سغيل واإدارة الأجهزة والأدوات والآلت والأنظمة املت�سلة بال�سبكة فـي اإنرتنت 
الأ�سياء )اآي اأو تي( ، برامج الت�سالت ، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات لعمليات ال�سراء 
للفريو�سات  م�سادات  ذلك  فـي  مبا  الكمبيوتر  اأجهزة  حلماية  برامج   ، وامل�سفرة  الآمنة 
وجدران احلماية )فايروول( وم�سادات الربيد املزعج وم�سادات التج�س�س وت�سفية �سبكة 
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العمالء  لدعم  تطبيقات  وبرامج  كمبيوتر  برامج   ، الخرتاق  ك�سف  وبرامج  الإنرتنت 
وخدمة العمالء ، برامج الأمر ال�سوتي والتعرف على ال�سوت وبرامج حتويل الكالم اإلى 
ن�س وتطبيقات برامج تدعم ال�سوت ، برامج اإر�سال الر�سائل ، برامج امل�ساعدات ال�سخ�سية ، 
برامـــج كمبيوتـــر لإدارة املعلومـــات ال�سخ�سيــة ، برامج كمبيوتر لال�ستخدام فـي تو�سيل 
برامج كمبيوتر   ، تي(  اأو  )اآي  الأ�سياء  باإنرتنت  الإلكرتونية اخلا�سة  بالأجهزة  والتحكم 
وبرامج  كمبيوتر  برامج   ، بوت(  )ت�سات  الدرد�سة  بروبوتات  خا�سة  برامج  وتطبيقات 
تطبيقات فـي جمال الذكاء ال�سطناعي )اإيه اآي( ، برامج الكمبيوتر وتطبيقات الربامج 
للعمالء  الدعم  لتوفري  ا�سطناعيا  الذكية  بوت(  )ت�سات  الدرد�سة  بروبوتات  اخلا�سة 
وخدمة العمالء ، برامج روبوتات الدرد�سة اخلا�سة بخدمة العمالء ، روبوتات ذات بنية 
ب�سرية مزودة بالذكاء ال�سطناعي ، اأجهزة اإلكرتونية تتميز بالذكاء ال�سطناعي ، اأدوات 
التحكم الإلكرتونية ، اأدوات التحكم الإلكرتونية لإ�سفاء التغذية الراجعة احل�سية حتديدا 
، برامج كمبيوتر لال�ستخدام فيما  اإدراكها  الأ�سوات والهتزازات التي ميكن للم�ستخدم 
للربجمة  بالكمبيوتر  ملحقة  واأجهزة  كمبيوتر  برامج   ، والبيانات  ال�سوت  بنقل  يتعلق 
املرئية  ال�سخ�سية والتفاعلية للتلفزيون ولال�ستخدام فـي العر�س والتالعب بالو�سائط 
والر�سوم  التو�سيحية  والر�سوم  الفوتوغرافية  وال�سور  والن�سو�س  البيانية  والر�سوم 
املتحركة الرقمية ومقاطع الفيديو وت�سوير الأفالم والبيانات ال�سوتية وللتوا�سل عرب 
ال�سبكات الجتماعية ، اأدوات حتكم ل�سلكية ملراقبة والتحكم بوظائف الأجهزة الإلكرتونية 
الأخرى ، ال�سا�سات التي تعمل باللم�س ، برامج الرقابة الأبوية ، اأجهزة �سبكات الت�سال ، 
اأجهزة ال�سبكات ، اأدوات ال�سبكات ، برامج التجارة الإلكرتونية ، ال�ساعات التي تنقل البيانات 
اإلى الهواتف الذكية حتديدا ال�ساعات الذكية ، اأجهزة اأمان للمركبات حتديدا اأجزاء وقطع 
موقع  لتحديد  اأجهزة   ، الت�سادم  لتجنب  الأمان  لأنظمة  كاأجزاء  لال�ستخدام  للمركبات 
اأوتوماتكية  توجيه  اأجهزة   ، للمركبات  الت�سادم  لتجنب  اأمان  اأنظمة   ، بعد  عن  املركبات 
للمركبات ، اأجهزة اإنذار للرجوع اإلى اخللف للمركبات ، اأجهزة توجيه الإيرثنت ، اأجهزة 
توجيه  اأجهزة   ، ل�سلكية  توجيه  اأجهزة   ، ان(  اإيه  )دبليو  الوا�سع  النطاق  �سبكات  توجيه 
 ، �سبكات  ، خوادم  الكمبيوتر  �سبكات  واأجهزة توجيه  ، حماور ومفاتيح  الكمبيوتر  �سبكات 
خوادم ات�سالت )اأجهزة كمبيوتر( ، اأجهزة خوادم الو�سول لل�سبكات ، حمولت اإيرثنت ، 
كبالت اإيرثنت ، اأدوات حتكم لالإيرثنت ، مفاتيح اإيرثنت ، مر�سالت م�ستقبالت اإيرثنت ، 
 ، الكمبيوتر  ، مفاتيح �سبكات  اأوتوماتيكية لالت�سالت  اأجهزة حتويل   ، مفاتيح كهربائية 
وحدات ت�سفري اإلكرتونية ، برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل لال�ستخدام فـي جتارة وتخزين 
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واإر�سال وا�ستقبال وقبول ونقل العمالت الرقمية الكرتونيا واإدارة معامالت دفع وتبادل 
العمالت الرقمية ، برامج كمبيوتر واأجهزة تفاعلية لتوفر اخلدمات املالية عرب الإنرتنت 
من �سبكة كمبيوتر عاملية والإنرتنت عرب طرفيات الكمبيوتر واأجهزة الت�سال املتحركة ، 
التي  الأ�سول  بيانات  قواعد  حتديدا  كمبيوتر  بيانات  وقواعد  اإلكرتونية  بيانات  قواعد 

ميكن م�ساركتها ونقلها .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فودافون هاو�س ، ذا كونيك�سن ، نيو بوري ، بريك�سري اآر جي 14 2اف ان ، 
اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/27
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 109 ر.ب : 136 ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135669
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الت�سالت ، الت�سالت املتحركة والثابتة وخدمات الت�سالت عرب الهاتف وعرب 
الال�سلكي  الهاتف  عرب  والت�سال  اخللوية  الهواتف  عرب  والت�سالت  ال�سناعية  الأقمار 
الال�سلكي  الت�سال  وخدمات  الال�سلكية  النداء  واأجهزة  الال�سلكي  والفاك�س  واخللوي 
الربيد  خدمات   ، ال�سوتي  والربيد  ال�سوتية  الر�سائل  خدمات   ، ال�سوت  نقل  خدمات 
والراديو  الت�سالت  اأجهزة  وتاأجري  وا�ستئجار  اإكراء   ، وال�سوت  للبيانات  الإلكرتوين 
دوائر  ا�ستئجار   ، الت�سالت  مرافق  تاأجري   ، الال�سلكي  والفاك�س  الال�سلكي  والهاتف 
الهواتف ، ات�سال البيانات عرب الراديو وعرب الت�سالت وعرب الأقمار ال�سناعية ، الإر�سال 
و/ التلفزيون  و/اأو  ال�سناعية  الأقمار  عرب  الت�سال  خدمات   ، الراديو  عرب  وال�ستقبال 
، ال�سوت عرب خدمات  اإر�سال وا�ستقبال ال�سوت  الراديو ، خدمات الت�سال على هيئة  اأو 
بروتوكول الإنرتنت ، خدمات الت�سالت عرب �سبكة كمبيوتر عاملية اأو الإنرتنت ، جتميع 
واإر�سال الر�سائل عرب الهواتف والهواتف املتحركة ، تو�سيل وا�ستقبال ال�سوت والبيانات 
ومراكز  املبا�سر  الت�سال  خلطوط  مقدمة  الهاتف  عرب  الت�سال  خدمات   ، وال�سور 
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الهاتفية  ال�سوتية  الر�سائل  ، خدمات  الآلية  الهاتفية  املكاملات  ، خدمات فح�س  الت�سال 
الآلية ، خدمات الت�سال عرب الهاتف على هيئة خدمات الرد الآيل على الهاتف ، خدمات 
الرتقيم ال�سخ�سي )خدمات هاتفية( ، اإعارة اأجهزة الت�سالت البديلة فـي حالة الأعطال 
 ، لالإنرتنت  الو�سول  الإنرتنت حتديدا خدمات  توفري خدمات   ، ال�سرقة  اأو  الفقدان  اأو 
خدمات مزودي خدمة الإنرتنت )اآي ا�س بيه( ، ات�سالت املعلومات )مبا فـي ذلك �سفحات 
الويب( وبرامج الكمبيوتر واأٍي من البيانات الأخرى ، خدمات الربيد الإلكرتوين ، توفري 
اإلى  خدمات وا�سعة النطاق ، خدمات الت�سال الال�سلكي وا�سع النطاق ، توفري الو�سول 
الإنرتنت عرب �سبكات ل�سلكية وا�سعة النطاق ، توفري الو�سول اإلى الإنرتنت عرب �سبكات 
األياف ب�سرية وا�سعة النطاق ، خدمات الت�سال الال�سلكي ، الهواتف الال�سلكية ، خدمات 
الت�سالت عرب ال�سبكات الرقمية ، توفري و�سول اإلى منافذ الإنرتنت ، خدمات الت�سالت 
لأجهزة  املوقع  اأ�سا�سها  التي  الت�سالت  خدمات  توفري   ، الإنرتنت  منافذ  عرب  املقدمة 
الت�سالت ، توفري نقل البيانات عرب بروتوكول تطبيق ل�سلكي )دبليو اإيه بيه( مبا فـي 
الت�سالت  عن  املعلومات  توفري   ، اآمنة  ات�سال  قناة  ت�ستخدم  التي  اخلدمات  تلك  ذلك 
املتعلقة اأو تعّرف اأجهزة واأدوات الهاتف والت�سالت ، خدمات توجيه وتو�سيل الت�سالت 
عن بعد ، خدمات تبادل البيانات الإلكرتونية ، نقل البيانات بوا�سطة الت�سالت ، تدفق 
البيانات ، تدفق حمتوى الو�سائط الرقمي مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج 
الراديو والفيديوات واملو�سيقى والن�سو�س والبيانات وال�سور والر�سومات البيانية ونغمات 
الرنني عرب الإنرتنت اأو �سبكة ات�سالت ، تو�سيل حمتوى الو�سائط الرقمية مبا فـي ذلك 
التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات واملو�سيقى والن�سو�س والبيانات  الأفالم وبرامج 
اأو �سبكة ات�سالت ، خدمات  البيانية ونغمات الرنني عرب الإنرتنت  وال�سور والر�سومات 
اأو نقل برامج الراديو والتلفزيون ،  نقل البيانات ، خدمات البث ، خدمات بث البيانات ، بث 
، النقل  نقــــل حمتــــوى ال�ســـوت والفيديو الرقمي متعددة الو�سائط بوا�سطة الت�سالت 
الإلكرتوين مللفات ال�سوت والفيديو عرب �سبكات كمبيوتر وغريها من �سبكات الت�سالت 
الإلكرتونية ، نقل الأخبار ومعلومات عن اأخبار اليوم ، تو�سيل املو�سيقى الرقمية بوا�سطة 
لتوفري  الت�سالت  خدمات   ، الجتماعية  ال�سبكات  ملواقع  و�سول  توفري   ، الت�سالت 
بالفيديو  الت�سال  وخدمات  امل�ساهدات  بيانات  وخدمات  والتلك�س  املرئية  الن�سو�س 
اإر�سال وا�ستقبال  اإر�سال الر�سائل حتديدا  وخدمات الن�سو�س املرئية التفاعلية ، خدمات 
واإعادة اإر�سال الر�سائل فـي �سيغة ن�سو�س اأو �سوت اأو ر�سوم بيانية اأو فيديو اأو تركيبة من 
هذه ال�سيغ ، خدمات اإر�سال الر�سائل املوحدة ، خدمات الربيد ال�سوتي ، تقدمي الت�سالت 
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املوؤمترات  عقد  خدمات   ، البيانات  قواعد  اأو  للكمبيوتر  العاملية  بال�سبكة  الرتباط  عرب 
قواعد  اأو  بالإنرتنت  الت�سالت  تو�سيالت  توفري   ، املرئية  الهواتف  خدمات   ، املرئية 
البيانات ، نقل الر�سائل والبيانات وال�سور عرب الكمبيوتر ، خدمات الت�سال بالكمبيوتر ، 
توفري خدمات املوؤمترات الإلكرتونية ، توفري وا�ستئجار وقت الو�سول اإلى قواعد بيانات 
التفاعلية  الت�سال  و�سبكات  الكمبيوتر  و�سبكات  الكمبيوتر  ن�سرات  ولوحات  الكمبيوتر 
بالكمبيوتر واملن�سورات الإلكرتونية فـي جمالت خمتلفة والرتويج وكتالوجات اخلدمة 
ومعلومات والبحاث املحو�سبة واملواد املرجعية ، توفري و�سول للمحتوى التعليمي ومواقع 
الويب والبوابات ، خدمات الت�سال للتحكم عن بعد بالأجهزة الإلكرتونية ، توفري �سبكات 
الت�سال لأنظمة القيا�س الذكية ، خدمات الت�سال لتو�سيل ر�سائل ومكاملات الطوارئ ، 
 ، النقل الإلكرتوين للبيانات وامل�ستندات عرب طرفيات الكمبيوتر والأجهزة الإلكرتونية 
اإر�سال الإ�سارات للتجارة الإلكرتونية عرب اأنظمة الت�سالت واأنظمة الت�سال بالبيانات ، 
توفري و�سول ل�سبكات الت�سال الإلكرتونية وقواعد البيانات الإلكرتونية ، توفري مرافق 
الت�سال لتبادل البيانات الرقمية ، الت�سال بالبيانات بوا�سطة الت�سالت ، نقل البيانات 
مبا فـي ذلك بوا�سطة الأجهزة ال�سمعية الب�سرية ، نقل اإ�سارات ال�سوت وال�سورة والفيديو 
 ، البيانات  ، خدمات الت�سالت لرتابط بنك  البيانات  ، توفري و�سول لقواعد  والبيانات 
بث  خدمات   ، الإلكرتوين  الربيد  بيانات  خدمات   ، الإلكرتونية  البيانات  تبادل  خدمات 
وات�سال البيانات ، توفري و�سول اإلى البنية التحتية لالت�سالت للم�ستخدمني الآخرين  
خدمات   ، اإلكرتونية  ات�سالت  تو�سيالت  وتوفري  بالت�سالت  متعلقة  معلومات  توفري 
، خدمات  �سبكات الت�سالت  ، خدمات  التفاعلية  ، خدمات الت�سالت  بوابات الت�سالت 
اإلى خدمات  ا�ست�سارات الت�سالت ، خدمات الت�سالت لركاب الطائرات ، توفري و�سول 
الدفع الإلكرتوين مبا فـي ذلك خدمات حتويل الأموال الكرتونيا وت�سهيالت املعامالت 
عرب ال�سبكة ، توفري تو�سيالت و�سبكات الت�سالت لال�ستخدام مع اإنرتنت الأ�سياء )اآي 
اأو تي( ، توفري و�سول ملن�سات التجارة الإلكرتونية على الإنرتنت ، نقل املعلومات الناجتة 
عن مراقبة حركة املرور ، توفري الو�سول خلدمات دليل العناوين والتقاومي واليوميات 
الرقمية  البيانات  نقل   ، للم�ستخدمني  البيانات  ل�سبكات  و�سلول  توفري   ، الإنرتنت  عرب 
على هيئة حمتوى و�سائط رقمية يتم توليدها من قبل امل�ستخدمني ، خدمات الو�سول 
للبيانات  الإلكرتوين  النقل   ، املرتو  اإيرثنت  و�سائل  بوا�سطة  مقدمة  الكمبيوتر  ل�سبكات 
امل�سفرة ، خدمات الت�سالت املقدمة عرب �سبكات الألياف الب�سرية والال�سلكية والكبلية . 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فودافون هاو�س ، ذا كونيك�سن ، نيو بوري ، بريك�سري اآر جي 14 2اف ان ، 
اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/27
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 109 ر.ب : 136 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135671
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الإنرتنت  اأو  الكمبيوتر  بيانات  لقواعد  �سخ�سي  و�سول  لتوفري  الربامج  واجهات  توفري 
من  للتنزيل  قابلة  غري  الربامج  تطبيقات  توفري   ، الإلكرتونية  ال�سبكات  من  غريها  اأو 
خالل قواعد بيانات الكمبيوتر اأو الإنرتنت اأو غريها من ال�سبكات الإلكرتونية ، خدمات 
، ا�ست�سافة املحتوى الرقمي على الإنرتنت مبا فـي ذلك املدونات وال�سحف  ال�ست�سافة 
 ، الكمبيوتر  بيانات  وقواعد  الويب  مواقع  ا�ست�سافة   ، اخلوادم  ا�ست�سافة   ، ال�سبكة  عرب 
�سيانة وحتديث برامج وبرجميات الكمبيوتر ، خدمات الكمبيوتر عرب ال�سبكة ، احلو�سبة 
الكتابة  وتكليف  اجلرافيكي  الر�سم  وفن  ت�سميم   ، الكمبيوتر  اأجهزة  تاأجري   ، ال�سحابية 
لإن�ساء �سفحات الويب على الإنرتنت ، خدمات ال�ست�سارات فـي جمال الكمبيوتر ، برجمة 
الكمبيوتر وت�سميم الربامج ، تركيب و�سيانة وحتديث برامج الكمبيوتر ، اإن�ساء و�سيانة 
 ، لالآخرين  الويب  ا�ست�سافة مواقع   ، املعلومات  تكنولوجيا  دعم  ، خدمات  الويب  مواقع 
 ، التقنية للم�سرتين املحتملني لل�سلع والب�سائع  املعلومات وامل�سورة ذات الطبيعة  توفري 
�سبكة كمبيوتر  ال�سبكة من  املقدمة عرب  الربامج  اأو  بالأجهزة  املتعلقة  التقنية  املعلومات 
الربامج   ، الت�سال  اأنظمة  ت�سميم   ، البحث  حمركات  ت�سغيل   ، الإنرتنت  من  اأو  عاملية 
برامج  تطبيقات  ا�ست�سافة  حتديدا  بيه(  ا�س  )اإيه  التطبيقات  خدمة  مزودي   ، كخدمة 
لال�ستخدام  الربامج  تطبيقات  ذلك  فـي  مبا  الربامج  ت�سميم   ، لالآخرين  الكمبيوتر 
على الأجهزة املتحركة ، توفري خدمات املعلومات وامل�سورة وال�ست�سارات التقنية املتعلقة 
عرب  املنتديات  وا�ست�سافة  ومراقبة  ت�سميم   ، املعلومات  وتكنولوجيا  الكمبيوتر  باأجهزة 
ال�سبكة للمناق�سة ، خدمات البحث والتطوير ، بحث وتطوير منتجات جديدة ، الأبحاث 
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باخلدمات  املتعلقة  وال�ست�سارات  وامل�سورة  املعلومات  توفري   ، التكنولوجيا  جمال  فـي 
املذكورة اآنفا ، مراقبة اأنظمة ال�سبكات فـي جمال الت�سالت ، ت�سفري وفك ت�سفري وتوثيق 
اإلى  والو�سول  الكمبيوتر  ل�سبكات  الأمن  ، توفري خدمات  والبيانات  والر�سائل  املعلومات 
الإلكرتونية  الو�سائل  خالل  من  ذلك  فـي  مبا  املحو�سبة  واملعامالت  الكمبيوتر  اأجهزة 
املعلومات  من  البيانات  حتويل   ، املتحركة  الت�سالت  اأجهزة  و/اأو  ل�سلكية  �سبكة  عرب 
الإلكرتونية مبا فـي ذلك برامج البيانات والكمبيوتر )با�ستثناء التحويل املادي( ، تخزين 
البيانات ، ا�ستخراج البيانات ، ت�سميم قواعد البيانات ، ا�ستخراج البيانات ، ت�سميم قواعد 
البيانات ، اختبار اأنظمة معاجلة البيانات الإلكرتونية ، تاأجري الربامج ، ا�ست�سافة منافذ 
، برجمة  البيانات  لأجهزة معاجلة  الوقت  م�ساركة  ، خدمات  ال�سوتية  للمدونات  الويب 
الكمبيوتر لالت�سالت ، خدمات اأمن البيانات )جدران حماية( ، خدمات ت�سفري البيانات 
خارج  للبيانات  الحتياطي  الن�سخ   ، البيانات  ا�سرتجاع  خدمات   ، البيانات  نقل  خدمات 
غري  الكمبيوتر  لربامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري   ، للبيانات  الرقمي  ال�سغط   ، املوقع 
القابلة للتنزيل ل�ستخدامها فـي اإن�ساء ون�سر ال�سحف واملدونات عرب ال�سبكة ، ا�ست�سارات 
وحتديث  و�سيانة  تطوير   ، الت�سالت  ومعدات  اأجهزة  ت�سميم   ، الت�سالت  تكنولوجيا 
حمركات البحث عرب �سبكات الت�سالت ، ت�سميم الهواتف مبا فـي ذلك الهواتف املتحركة 
اأجهزة  )تاأجري  الإنرتنت  مقاهى  خدمات   ، الهواتف  عرب  الطق�س  عن  معلومات  توفري 
الكمبيوتر( ، خدمات ت�سميم مواقع الويب على الإنرتنت ، توفري حمركات البحث على 
الإنرتنت ، تاأجري الربامج للو�سول اإلى الإنرتنت ، �سيانة الربامج للو�سول اإلى الإنرتنت  
الت�سال  �سبكات  عرب  للتنزيل  القابلة  غري  الكمبيوتر  لربامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري 
الكمبيوتر  برجمة   ، الربامج  بيانات  قواعد  حتديث   ، والإنرتنت  الداخلية  وال�سبكات 
ملعاجلة البيانات ، خدمات �سبكات الكمبيوتر ، مراقبة �سبكات الكمبيوتر ، خدمات حتليل 
اإن�ساء و�سيانة وحتديث برامج الكمبيوتر لقواعد   ، البيانات التقنية وا�ستخراج البيانات 
البيانات اخلا�سة باحلركة املرورية ومعلومات ال�سفر ، تركيب وحتديث برامج الكمبيوتر 
على الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية والرتكيبات للتحكم بالو�سول واأجهزة وتركيبات 
بيومرتية للتحكم بالو�سول واأنظمة التلفزيون ذات الدوائر املغلقة والكامريات وكامريات 
التلفزيون وم�سجالت الفيديو لأجهزة التلفزيون ذات الدوائر املغلقة والأجهزة الب�سرية 
والفوتوغرافية ، تفعيل برامج اأمن الكمبيوتر مبا فـي ذلك م�سادات الفريو�سات وجدران 
احلماية ومكافحة الربيد املزعج وبرامج التج�س�س وت�سفية �سبكة الإنرتنت وبرنامج ك�سف 
الخرتاق )اآي دي ا�س( والربامج ال�سبكات اخلا�سة الفرتا�سية )فـي بيه ان( ، ا�ست�سارات 
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تكنولوجيا الت�سالت ، توفري برامج غري القابلة للتنزيل لأغرا�س ترويجية ولأغرا�س 
العر�س ل�سا�سات العر�س املخ�س�سة على اأجهزة الت�سالت ، توفري حمتوى رقمي حتديدا 
تطبيقات برامج غري قابلة للتنزيل من قواعد بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت اأو غريها 
من ال�سبكات الإلكرتونية للغايات الرتفيهية اأو التعليمية ، توفري ا�ستخدام موؤقت لربامج 
اأ�سا�سها ال�سحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل لتنفيذ اإنرتنت الأ�سياء )اآي اأو تي( ، توفري 
ال�سحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل لتو�سيل وت�سغيل  اأ�سا�سها  ا�ستخدام موؤقت لربامج 
اأو  )اآي  الأ�سياء  اإنرتنت  فـي  بال�سبكة  املت�سلة  والأنظمة  والآلت  والأدوات  الأجهزة  واإدارة 
تي( ، موؤقت لربامج تقنيات املعلومات التي اأ�سا�سها ال�سحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل ، 
توفري ا�ستخدام موؤقت لربامج اأ�سا�سها ال�سحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل لال�ستخدام 
مع احل�سا�سات واملعدات والأجهزة اللم�سية ، توفري ا�ستخدام توفري ا�ستخدام موؤقت لربامج 
ا�ستخدام  ، توفري  ال�سحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل  اأ�سا�سها  التي  الواقع الفرتا�سي 
موؤقت لربامج الواقع املعزز التي اأ�سا�سها ال�سحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل ، خدمات 
الدعم الفني لربامج الكمبيوتر ، خدمات الهند�سة املتعلقة بالروبوتات ، ا�ست�سافة من�سات 
وتطوير  ت�سميم   ، الت�سالت  �سبكات  اأو غريها من  الإنرتنت  الإلكرتونية عرب  التجارة 
اأو  )اآي  الأ�سياء  اإنرتنت  وتطوير  ت�سميم   ، الت�سالت  ومعدات  واأجهزة  و�سبكات  اأنظمة 
تي( ، خدمات تخزين وا�سرتجاع البيانات الإلكرتونية ، خدمات الكمبيوتر حتديدا اإن�ساء 
فهار�س املعلومات واملواقع وغريها من امل�سادر اأ�سا�سها الويب املتوفرة على �سبكة كمبيوتر 
عاملية لالآخرين ، ت�سخي�س وفح�س املركبات عن بعد ، فح�س املركبات لإمكانية قيادتها 
والتقاومي  العناوين  دليل  برامج  ، توفري  بعد  املركبات عن  ، مراقبة وت�سخي�س وفح�س 
واليوميات غري قابلة للتنزيل ، تركيب واإ�سالح و�سيانة برامج اأنظمة الكمبيوتر لتنزيل 
ال�سيارات. جمال  فـي  الكمبيوتر  وبرامج  املركبات  واإلى  من  الكمبيوتر  برامج   وحتديث 

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فودافون جروب بي ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فودافون هاو�س ، ذا كونيك�سن ، نيو بوري ، بريك�سري اآر جي 14 2اف ان ، 

اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 109 ر.ب : 136 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138814

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز دبي التجاري العاملي ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 9292 ، دبي . الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 109 ر.ب : 136 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138815

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الت�سالت .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز دبي التجاري العاملي ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 9292 ، دبي . الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 109 ر.ب : 136 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138816
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

والت�سميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 
عتاد  وتطوير  ت�سميم  خدمـات   ، ال�سنـاعية  والأبحاث  التحاليل  خدمات   ، بها  املتعلقة 

وبرامج الكمبيوتـر . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز دبي التجاري العاملي ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 9292 ، دبي . الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 109 ر.ب : 136 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138817
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الفوتوغرافـي  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
واملراقبة  والإ�سارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي 
)الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم 
 ، اأو ال�سور  اأو ن�سخ ال�سوت  اإر�سال  اأو  اأجهزة ت�سجيل   ، اأو التحكم فـي الطاقة الكهربائية 
حامالت بيانات مغناطي�سية ، اأقرا�س ت�سجيل ، اأقرا�س مدجمة ، اأقرا�س فيديوية رقمية 
اآلت   ، النقد  التي تعمل بقطع  اآليات لالأجهزة   ، الرقمية  الت�سجيل  وغريها من و�سائط 
ت�سجيل النقد ، اآلت حا�سبة ، معدات معاجلة البيانات ، اأجهزة الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر  

اأجهزة اإطفاء احلرائق . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز دبي التجاري العاملي ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 9292 ، دبي . الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 109 ر.ب : 136 ، �سلطنة عمان
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
جمل�ص  لدول  التجارية  العالمات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :102349
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/3/16م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1171 فـي 2016/12/4م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سركة مطعم ع�سري تامي ح�سني عبد الر�سا كرا�سي و�سريكه - 
ت�سامنية

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : حممد وكرا�سي �ص.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب :2022 ر.ب : 112
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 11/1/ 2020م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/8م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :121868
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 44

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل :  2019/11/18
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1301 فـي 2019/7/14م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : م�ساريع اجله�سمي و�سريكه �ص.م.م                
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : م�ساريع جهاد اجله�سمي و�سركاه �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب :742 ر.ب : 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 12/1/ 2020م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/8م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 126286

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2019/7/31 م  

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1293 فـي 2019/5/19م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك : مطعم دياي اأمي

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع : ال�سدل للتنمية واال�ستثمار �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 686 ر.ب : 211

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/11/23م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/8م
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�إعــــــالن
ال�سجـالت  فـي  الت�أ�سيــــر  مت  والتي  امل�سجلة  العالمــــ�ت  عن  الفكرية  امللكية  دائرة  تعلن 
ب�نتق�ل ملكيتهــ� وفقــ� لأحكــ�م املــــ�دة )94/7( من ق�نــون حقوق امللكية ال�سن�عية ال�س�در 

ب�ملر�سوم ال�سلط�ين رقم2008/67 .

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 34407
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/12/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 796 فـي 2005/1/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميليني�ل براندز ال ال �سي
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : توب بيك غلوب�ل انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التج�رة وال�سن�عة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 900 �س�وث برودواي ، اك� 126وي�ست ، 9 �سرتيت ، �سويت 200 
اند300 ، لو�س اجنلو�س ، �سي ايه 90015 ، الولي�ت املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/24م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/3/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 34408
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/8/2م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 798 فـي 2005/4/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميليني�ل براندز ال ال �سي
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : توب بيك غلوب�ل انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التج�رة وال�سن�عة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 900 �س�وث برودواي ، اك� 126وي�ست ، 9 �سرتيت ، �سويت 200 
اند300 ، لو�س اجنلو�س ، �سي ايه 90015 ، الولي�ت املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل :  الولي�ت املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/24م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/3/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 34409

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/8/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 798 فـي 2005/4/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميليني�ل براندز ال ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : توب بيك غلوب�ل انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 900 �س�وث برودواي ، اك� 126وي�ست ، 9 �سرتيت ، �سويت 200 

اند300 ، لو�س اجنلو�س ، �سي ايه 90015 ، الولي�ت املتحدة 
الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/3/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 34410

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/12/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 798 فـي 2005/1/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميليني�ل براندز ال ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : توب بيك غلوب�ل انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 900 �س�وث برودواي ، اك� 126وي�ست ، 9 �سرتيت ، �سويت 200 

اند300 ، لو�س اجنلو�س ، �سي ايه 90015 ، الولي�ت املتحدة 
الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/3/2م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 34412

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2005/12/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 796 فـي 2005/1/8م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بوينري هولدجن انونيم �سريكيتي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بامين بري اكيندي فـي تيك�ستيل ياتري ميالرى انونيم �سريكيتى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : تركية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ما�سالك ماه . اي�سكى بويكديري كادا�سى رقم:15/8 �سارير تركيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : تركيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/5/8م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/3م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 34413

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/3/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 802 فـي 2005/1/11م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ميلينيال براندز ال ال �سي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : توب بيك غلوبال انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 900 �ساوث برودواي ، اكا 126وي�ست ، 9 �سرتيت ، �سويت 200 

املتحدة  الواليات  ايه 90015  �سي   ، لو�س اجنلو�س   ، اند300 
االأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل :  الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/7/24م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/3/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 91733

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/3/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1105 فـي 2015/7/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة الحت�د الدولية للتنمية وال�ستثم�ر �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة الثقة العربية للتج�رة واملق�ولت

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 1276 ر.ب : 133 ، �سلطنة عم�ن

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عم�ن

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/11/3م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/19م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 91889

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/3/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1105 فـي 2015/7/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة الحت�د الدولية للتنمية وال�ستثم�ر �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة الثقة العربية للتج�رة واملق�ولت

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 1276 ر.ب : 133 ، �سلطنة عم�ن

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عم�ن

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/11/3م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/19م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 91890

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/3/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1105 فـي 2015/7/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة الحت�د الدولية للتنمية وال�ستثم�ر �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة الثقة العربية للتج�رة واملق�ولت

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 1276 ر.ب : 133 ، �سلطنة عم�ن

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عم�ن

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/11/3م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/19م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 91891

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/3/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1105 فـي 2015/7/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة الحت�د الدولية للتنمية وال�ستثم�ر �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة الثقة العربية للتج�رة واملق�ولت

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 1276 ر.ب : 133 ، �سلطنة عم�ن

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عم�ن

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/11/3م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/19م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 131195

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/1/23م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1318 فـي17 /2019/11م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة اأبن�ء �سعيد العرميي للتج�رة - ت�س�منية

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سم�ء العلي� للتج�رة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 111 ر.ب : 100 ، �سلطنة عم�ن

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عم�ن

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/11/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/19م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 132133

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/10/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1325 فـي 2020/1/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة الحت�د الدولية للتنمية وال�ستثم�ر �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة الثقة العربية للتج�رة واملق�ولت

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب :1276 ر.ب : 133 ، �سلطنة عم�ن

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عم�ن

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/11/3م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/19م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 78420
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2015/6/17م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1065 فـي 2014/8/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كا�سكاد انف�ستمنتز ليمتد
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : م�ساريع �سهر �ش.ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اإماراتية - التجارة وال�سناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 7329 ، الق�سي�ش ال�سناعية الأولى ، قريب مق�سب 
دبي ، �سارع حلب ، الق�سي�ش ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/5/5م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/1م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 80492
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2019/3/13م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1257 فـي 2018/8/26م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كا�سكاد انف�ستمنتز ليمتد
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : م�ساريع �سهر �ش.ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اإماراتية - التجارة وال�سناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 7329 ، الق�سي�ش ال�سناعية الأولى ، قريب مق�سب 
دبي ، �سارع حلب ، الق�سي�ش ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/5/5م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/1م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 130216

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/12/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1315 فـي 2019/10/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : م�ئدة برك�ء للتج�رة 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : واحة �سور احلديثة للتج�رة  

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 101 ر.ب : 320 ، �سلطنة عم�ن

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عم�ن

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/11/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/1م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكــام املــادة )41( مـن قانـون )نظـام( العالمـات التجاريــة 
لدول جملـــ�س التعـــاون لدول اخلليـــج العربيـة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقــــم 2008/67 ، 

اأنــه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية :

م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

123924
ميناريني انرتنا�سيونال 

اوبري�سرت لوك�سمبورغ ا�س ايه
2000/11/5التجارة وال�سناعة

265418
كنتاكي فرايد ت�سيكن انرتنا�سيونال 

هولدينغز ال ال �سي
2010/11/7التجارة وال�سناعة

365419
كنتاكي فرايد ت�سيكن انرتنا�سيونال 

هولدينغز ال ال �سي
2010/11/7التجارة وال�سناعة

468858
�سركة ت�سويق منتجات

 قودي ال�سعودية املحدودة
2011/6/21التجارة وال�سناعة

568857
�سركة ت�سويق منتجات

 قودي ال�سعودية املحدودة
2011/6/21التجارة وال�سناعة

668856
�سركة ت�سويق منتجات

 قودي ال�سعودية املحدودة
2011/6/21التجارة وال�سناعة

771144
جون�سون اأند جون�سون 

�سارجيكال فيجيون ، انك
2011/11/13التجارة وال�سناعة

870409
جون�سون اأند جون�سون 

�سارجيكال فيجيون ، انك
2011/9/25التجارة وال�سناعة

2001/7/8التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون926093

1025856
اأكتيليون فارما�سيوتيكالز ، 

ال تي دي
2001/7/4التجارة وال�سناعة
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

1125422
اأكتيليون فارما�سيوتيكالز ،

2001/5/1التجارة وال�سناعة ال تي دي

2011/1/15التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون1266355
2011/1/15التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون1366356

2011/1/17التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون1466383

2011/1/19التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون1566456
2011/2/7التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون1666789
2011/2/12التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون1766879
2011/2/12التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون1866878
2011/2/13التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون1966902
2011/2/13التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون2066903
2011/2/19التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون2166964
2011/3/30التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون2267654
2001/4/7التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون2325273
2001/4/7التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون2425261
2001/4/7التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون2525266
2011/6/11التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون2668578
2011/6/25التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون2768953

2001/7/4التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون2825265

2001/7/4التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون2925267
2001/7/4التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون3025268
2001/7/4التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون3125264
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

2001/7/4التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون3225274
2001/7/4التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون3325272
2001/7/4التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون3425271
2001/7/8التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون3526094
2001/7/8التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون3626092
2001/8/7التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون3726091
2011/9/11التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون3870218
2001/10/17التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون3926525
2001/12/25التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون4026883
2001/12/25التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون4126889
2001/12/25التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون4226888
2001/12/25التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون4326892
2001/12/25التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون4426887
2001/12/25التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون4526891
2001/12/25التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون4626885
2001/12/25التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون4726886
2001/12/25التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون4826882
2001/12/25التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون4926881
2001/12/25التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون5026890
2001/12/25التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون5126880
2001/12/25التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون5226884
2011/12/27التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون5372000
2011/12/27التجارة وال�سناعةجون�سون اأند جون�سون5472001

جون�سون اأند جون�سون 5570801
2011/10/19التجارة وال�سناعة�سارجيكال فيجيون ، انك

-284-



اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

1990/12/10التجارة وال�سناعةمفكو للتجارة واملقاولت565024

2000/10/31التجارة وال�سناعةمون�سون اك�سي�سورايز ليمتد5723892

5824370
�سوين بيكت�سرز تيلفزيون يو كي 

رايتز ليمتد
2000/12/12التجارة وال�سناعة

2000/12/4التجارة وال�سناعةان. اي. تي. كو يونايتد ا�س. ايه5924273

2000/12/4التجارة وال�سناعةان. اي. تي. كو يونايتد ا�س. ايه6024276

2000/12/4التجارة وال�سناعةان. اي. تي. كو يونايتد ا�س. ايه6124275

2000/12/4التجارة وال�سناعةان. اي. تي. كو يونايتد ا�س. ايه6224274

2000/5/6التجارة وال�سناعةاأرماند با�سي ا�س. ال6322403

2000/5/6التجارة وال�سناعةاأرماند با�سي ا�س. ال6422404

2011/5/28التجارة وال�سناعةتونغ يانغ اند�سرتي كو ، ليمتد6568399

6644506
ال�سركة ال�سعودية

 لل�سناعات الأ�سا�سية
2007/4/15التجارة وال�سناعة

6744507
ال�سركة ال�سعودية

 لل�سناعات الأ�سا�سية
2007/4/15التجارة وال�سناعة

6844508
ال�سركة ال�سعودية

 لل�سناعات الأ�سا�سية
2007/4/15التجارة وال�سناعة

6944509
ال�سركة ال�سعودية

 لل�سناعات الأ�سا�سية
2007/4/15التجارة وال�سناعة

2010/11/7التجارة وال�سناعةدابور انديا ليمتد7065425

7124703
باير انتيلكت�سوال

 بروبرتي جي ام بي ات�س
2001/1/22التجارة وال�سناعة
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

1990/12/10التجارة وال�سناعةذا بروكرت اأند جامبل كومبني725029

7325805
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)اأول�سو تريدينغ اآ�س تويوتا 
موتور كوربوري�سن(

2001/3/7التجارة وال�سناعة

745687
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)اأول�سو تريدينغ اآ�س تويوتا 
موتور كوربوري�سن(

1991/7/3التجارة وال�سناعة

755686
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)اأول�سو تريدينغ اآ�س تويوتا 
موتور كوربوري�سن(

1991/3/7التجارة وال�سناعة

765685
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)اأول�سو تريدينغ اآ�س تويوتا 
موتور كوربوري�سن(

1991/3/7التجارة وال�سناعة

2011/1/22التجارة وال�سناعةجي اآي بي ديفيلومبنت7766485

2011/1/22التجارة وال�سناعةجي اآي بي ديفيلومبنت7866484

2011/1/22التجارة وال�سناعةجي اآي بي ديفيلومبنت7966483

2011/1/22التجارة وال�سناعةجي اآي بي ديفيلومبنت8066482

2011/1/1التجارة وال�سناعةاميجوير اباريل كورب8166070

2011/1/1التجارة وال�سناعةاميجوير اباريل كورب8266071

2011/1/1التجارة وال�سناعةاميجوير اباريل كورب8366072
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

2011/1/1التجارة وال�سناعةاميجوير اباريل كورب8466073

2011/1/31التجارة وال�سناعةينمار هولدينج كو ، األ تي دي8566695

2011/1/31التجارة وال�سناعةينمار هولدينج كو ، األ تي دي8666696

2011/1/31التجارة وال�سناعةينمار هولدينج كو ، األ تي دي8766697

2011/1/31التجارة وال�سناعةينمار هولدينج كو ، األ تي دي8866698

2000/5/15التجارة وال�سناعةلرينكو انك8922479

2000/5/15التجارة وال�سناعةلرينكو انك9022478

2000/5/15التجارة وال�سناعةلرينكو انك9122477

2000/5/15التجارة وال�سناعةلرينكو انك9222476

2011/1/30التجارة وال�سناعةت�سري�س اند دويت كو ، انك9366679

2011/1/30التجارة وال�سناعةت�سري�س اند دويت كو ، انك9466678

2001/2/13التجارة وال�سناعةنيربو كوربوري�سن9524871

2011/5/1التجارة وال�سناعةا�ستل �سبريز )�س.ذ.م.م(9666221

2011/5/1التجارة وال�سناعة�ستل �سبريز )�س.ذ.م.م(9766222

9824365
فريز لتدكامبينا

 نيدير لند بي فـي
2000/12/12التجارة وال�سناعة

1991/1/23التجارة وال�سناعةتويو تاير كوبوري�سن 995179

2011/10/29التجارة وال�سناعةبي تي ديجاروم 10070950

10170489
�سركة كيو .ان.بي
 للخدمات املالية 

2011/10/2التجارة وال�سناعة

2011/2/7التجارة وال�سناعةجهاز قطر لال�ستثمار10266790
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

2010/11/14التجارة وال�سناعة�سورفيتيك جروب ليمتد10365466

2011/2/7التجارة وال�سناعةقطر القاب�سة ذ.م.م10466788

2001/1/1التجارة وال�سناعةبيج �ستار كو ، ليمتد10524489

2001/1/1التجارة وال�سناعةبيج �ستار كو ، ليمتد10624488

10724548
بري�ستول مايرز �سكويب

 ا�س اأ اأر ال
2001/1/7التجارة وال�سناعة

10825971
بري�ستول مايرز

 �سكويب فارما كومبني
2001/7/23التجارة وال�سناعة

10926238
بري�ستول مايرز

 �سكويب فارما كومبني
2001/8/26التجارة وال�سناعة

11065909
بريدج�ستون

 ال�سرق الأو�سط واأفريقيا م.ح.ح
2010/12/15التجارة وال�سناعة

11165910
بريدج�ستون

 ال�سرق الأو�سط واأفريقيا م.ح.ح
2010/12/15التجارة وال�سناعة

11265911
بريدج�ستون

 ال�سرق الأو�سط واأفريقيا م.ح.ح
2010/12/15التجارة وال�سناعة

11365912
بريدج�ستون

 ال�سرق الأو�سط واأفريقيا م.ح.ح
2010/12/15التجارة وال�سناعة

2010/12/6التجارة وال�سناعةاباريل ذ.م.م11463267

2010/12/6التجارة وال�سناعةاباريل ذ.م.م11563268

2010/12/6التجارة وال�سناعةاباريل ذ.م.م11663269
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

2010/12/6التجارة وال�سناعةاباريل ذ.م.م11763270

11866030
�ستوديو اي بي

 هولد ينجز ال ال �سي
2011/1/1التجارة وال�سناعة

11966031
�ستوديو اي بي

 هولد ينجز ال ال �سي
2011/1/1التجارة وال�سناعة

12066032
�ستوديو اي بي

 هولد ينجز ال ال �سي
2011/1/1التجارة وال�سناعة

12165913
اأ�سالند لي�سن�سنغ اأند 

انتيليكت�سو ال بروبريتي
 ال ال �سي 

2010/12/15 التجارة وال�سناعة

2000/12/12التجارة وال�سناعةامغني انك12224371

12365898
هوليبورتون انريجي

 �سريف�سز ، انك
2010/12/14التجارة وال�سناعة

12465897
هوليبورتون انريجي

 �سريف�سز ، انك
2010/12/14التجارة وال�سناعة

2011/4/24التجارة وال�سناعةجاو مل12567883

12625978
كاو كابو�سيكي كاي�سا
 )كاو كوربوري�سن( 

2001/7/25التجارة وال�سناعة

12725977
كاو كابو�سيكي كاي�سا
 )كاو كوربوري�سن( 

2001/7/25التجارة وال�سناعة

2010/12/13التجارة وال�سناعةا�س بي ام للتجارة �س.م.ح12865878
2010/12/13التجارة وال�سناعةا�س بي ام للتجارة �س.م.ح12965875
2010/12/13التجارة وال�سناعةا�س بي ام للتجارة �س.م.ح13065876
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

2011/3/20التجارة وال�سناعةنتفليك�س ، اإنك13167501
2011/3/20التجارة وال�سناعةنتفليك�س ، اإنك13267502
2011/3/20التجارة وال�سناعةنتفليك�س ، اإنك13367503
2011/3/20التجارة وال�سناعةنتفليك�س ، اإنك13467504

13564884
فاين فرياك�سورت�س انديا 

برايفت ليمتد
2010/10/4التجارة وال�سناعة

13665739
البو�سعيدي ومن�سور جمال 

و�سركاوؤهم )محامون 
م�ست�سارون فـي القانون(

2010/12/1التجارة وال�سناعة

13765742
البو�سعيدي ومن�سور جمال 

و�سركاوؤهم )محامون 
م�ست�سارون فـي القانون(

2010/12/1التجارة وال�سناعة

13843272
�سركة اأوبال

 للت�سويق وال�سناعة �س.م.م
2007/1/23التجارة وال�سناعة

13943344
�سركة اأوبال

 للت�سويق وال�سناعة �س.م.م
2007/1/29التجارة وال�سناعة

14062324
�سركة ال�ستقرار العمانية 
للتجارة واملقاولت �س.م.م

2010/4/14التجارة وال�سناعة

14162325
�سركة ال�ستقرار العمانية 
للتجارة واملقاولت �س.م.م

2010/4/14التجارة وال�سناعة

2001/1/1التجارة وال�سناعةتيفا لبراتوريز يو كيه ملتد14224487

1435540
بريفيتي فان ميلى
 بينيولك�س بي . فـي

1991/5/22التجارة وال�سناعة
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م
رقـم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شــم ال�شركــة

2011/1/3التجارة وال�سناعةزيلر )�ش.م.ل( هولدينغ 14466196

1455477
تيرتا الفل هولدينغز اند 

فاينان�ش ا�ش . ايه
1991/5/8التجارة وال�سناعة

1465478
تيرتا الفل هولدينغز اند 

فاينان�ش ا�ش . ايه
1991/5/8التجارة وال�سناعة

14771433
تيرتا ليفل هولدينغز اند 

فينان�ش ا�ش ايه
2011/12/3التجارة وال�سناعة

14871434
تيرتا ليفل هولدينغز اند 

فينان�ش ا�ش ايه
2011/12/3التجارة وال�سناعة

14971435
تيرتا ليفل هولدينغز اند 

فينان�ش ا�ش ايه
2011/12/3التجارة وال�سناعة

2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة حمدودة15023985
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة حمدودة15123986
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة حمدودة15223987
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة حمدودة15323988
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة حمدودة15423989
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة حمدودة15523990
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة حمدودة15623991
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة حمدودة15723992
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة حمدودة15823993
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة حمدودة15923994
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة حمدودة16023995
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة حمدودة16123996

-291-



اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة16223997
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة16323998
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة16423999
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة16524000
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة16624001
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة16724002
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة16824003
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة16924004
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة17024005
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة17124006
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة17224007
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة17324008
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة17424009
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة17524010
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة17624011
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة17724012
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة17824013
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة17924014

2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة118024015
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة18124016
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة18224017
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة18324018
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة18424019
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة18524020
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة18624021
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة18724022
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة18824023
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة18924024
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة19024025
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة19124026
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة19224027
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة19324028
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة19424029
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة19524030
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة19624031
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة19724032
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة19824033
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة19924034
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة20024035
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة20124036
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة20224037
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة20324038
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة20424039
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة20524040
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة20624041
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة20724042
2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة20824043
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

2000/11/15التجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة20924044
2000/11/15لتجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة21024045
2000/11/15لتجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة21124046
2000/11/15لتجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة21224047
2000/11/15لتجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة21324048
2000/11/15لتجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة21424049
2000/11/15لتجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة21524050
2000/11/15لتجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة21624051
2000/11/15لتجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة21724052
2000/11/15لتجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة21824053
2000/11/15لتجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة21924054
2000/11/15لتجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة22024055
2000/11/15لتجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة22124056
2000/11/15لتجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة22224057
2000/11/15لتجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة22324058
2000/11/15لتجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة22424059
2000/11/15لتجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة22524060
2000/11/15لتجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة22624061
2000/11/15لتجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة22724062
2000/11/15لتجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة22824063
2000/11/15لتجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة22924064
2000/11/15لتجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة23024065
2000/11/15لتجارة وال�سناعةكارفور - �سركة محدودة23124066
2010/11/29لتجارة وال�سناعةتاتا �سنز ليمتد23265695
2010/11/29لتجارة وال�سناعةتاتا �سنز ليمتد23365694
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ا�ستـــــدراك

ن�سر  عند  مادي  خطاأ  وقع  قد  اأنه  اإلى  اال�ستثمار  وترويج  وال�سناعة  التجارة  وزارة  تنوه 

 )1361( العدد  الر�سمية  اجلريدة  فـي  املن�سورة   )125437( رقم  التجارية  العالمة  بيانات 

ال�سادرة بتاريخ 23 �سفر 1442هـ ، املوافق 23 اأكتوبر 2020م ، اإذ وردت املنتجات كاالآتي :

الهواتف الذكية ، والهواتف املحمولة ، علب الهواتف املحمولة ، واأغطية الهواتف املحمولة ، 

واالأفالم الواقية املعدة  للهواتف الذكية ، اأجهزة حمل للهواتف املحمولة ، �سماعات الراأ�س ، 

عد�ســـــات   ، الذكية  الهواتف  مع  لال�ستخدام   Selfie ع�ســـي   ، املحمولــة  للهواتف  �سماعات 

 ، البطارية  �سواحن   ، الكهربائية  البطاريات   ، الطاقة  ، حموالت   USB كابالت   ،  Selfie

�سواحن البطارية املتنقلة ) بطاريات قابلة لل�سحن ( ، خزائن ملكربات ال�سوت ، �سماعات 

املحمول  الهاتف  ، تطبيقات برامج  GPS مالحة  ، جهاز  الال�سلكية  ال�سواحن   ، ال�سلكية 

القابلة للتنزيل ، اأجهزة تلفزيون ، نظارات ذكية ، �ساعات ذكية ، اأجهزة كمبيوتر اللوحية ، 

االأجهزة   ، لل�سيارات  والتحكم  املالحة  اأنظمة   ، تلفزيونات   ، ال�سخ�سية  كمبيوتر  اأجهزة 

، اأجهزة التحكم فـي مواقف ال�سيارات  ال�سمعية والب�سرية داخل ال�سيارة ونظام الرتفيه 

والربجميات  الكمبيوتر  اأجهزة   ، ال�سيارات  واأجهزة  املحمولة  الهواتف   ، اأوتوماتيكيا 

لال�ستخدام فـي ال�سيارات .

وال�سحيــــح هــــو :

اأجهزة معالجة البيانات ، برمجيات كمبيوتر م�سجلة ، برامج كمبيوتر )برمجيات قابلة 

للتنزيل( ، الم�ساعدات ال�سخ�سية الرقمية)PDAs ( ، من�سات برامج الكمبيوتر ، الم�سجلة 

اأو القابلة للتنزيل ، ر�سومات قابلة للتنزيل للهواتف المحمولة ، جهاز االت�ساالت ال�سلكية 

والال�سلكية في �سكل مجوهرات ، برنامج للتحميل للهواتف المحمولة ، اأجهزة الكمبيوتر 

الذكاء  مع  الروبوتية  الروبوتات   ، التفاعلية  باللم�س  تعمل  �سا�سة  محطات   ، اللوحية 
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اال�سطناعي ، نظارات ذكية )معالجة المعلومات( ، �ساعات ذكية )معالجة المعلومات( ، 

برنامج لعبة الواقع االفترا�سي ، قارئات بطاقة USB ، اأقالم �سا�سة تعمل باللم�س ، اأجهزة 

كمبيوتر قابلة لالرتداء ، برنامج التعرف على االإيماءات ، طابعات ال�سور ، ما�سح ب�سمة 

االأ�سبع ، جهاز التعرف على الوجه ، اأدوات مالحية ، اأجهزة النظام العام لتحديد الموقع ، 

الفعاليات  متتبعات   ، النقالة  للهواتف  اأطواق   ، المحمولة  الهواتف   ، الذكية  الهواتف 

يمكن ارتداوؤها ، علب الجواالت ، اأغطية للجواالت ، اأفالم واقية تتكيف ل�سا�سات الهاتف 

المحمول ، الهواتف الذكية قابلة لالرتداء ، لوحات المفاتيح للهواتف النقالة ، جهاز حر 

اليدين للهاتف المحمول ، محامل منا�سبة للهواتف النقالة ، كبائن لمكبرات ال�سوت ، 

�سماعات   ، ا�سطناعي  ذكاء  ال�سوت  ، مكبرات  الذكية  ال�سوت  ، مكبرات  مكبرات ال�سلكية 

 ، ، �سماعات للهواتف المحمولة  الواقع االفترا�سي  ، �سماعات  ، �سماعات ال�سلكية  الراأ�س 

علوي  �سندوق   ، االت�ساالت  الأجهزة  الميكروفونات   ، الذكية  للهواتف  ال�سلكية  �سماعات 

لجهـــــاز تلفزيـــــون ، ع�ســـي �سلفـي لال�ستخدام مع الهواتـــــف المحمولـــــة ، عد�ســـات �سلفي ، 

عد�سات �سلفي ، �سوار مت�سل )جهاز قيا�س( ، كبالت USB ، كبالت USB لهواتف الجوال ، 

قاب�س لتحويــــل الكهربـــــاء ، محوالت الطاقــة ، �سا�سات الهواتف المحمولة ، �سا�سات عر�س 

الكهرباء  بنك   ، البطاريات  �سحن  اأجهزة   ، كهربائية  بطاريات   ، ارتداوؤها  يمكن  الفيديو 

للجوال )بطاريات قابلة لل�سحن( ، �سواحن ال�سلكية ، محامل الجوال لل�سيارات ، محركات 

لعبة  برنامج   ، المحمولة  للهواتف  للتنزيل  قابلة  تعبيرية  رموز   ،  USB اأقرا�س فال�س 

كمبيوتر  للتحميل .

لــــذا لــــزم التنويــــه .

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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ا�ستــدراك

عنـــد  مـــادي  خطاأ  وقع  قــــد  اأنــه  اإلــى  اال�ستثمار  وترويج  وال�سناعــة  التجـــارة  وزارة  تنــوه 

ن�ســــر بيانـــات ت�سجيل العالمة التجارية رقم )116990( ، املن�سورة فـي اجلريدة الر�سمية 

العــــــدد )1323( ، ال�ســــادر بتاريــــــخ 25 ربيـــــع الثانـــــي 1441هـ ، املوافـــــــــق 22 دي�سمبــــر 2019م ، 

اإذ ورد �سكل العالمة كاالآتي : 

وال�سحيــــح هـــــو :

لـــذا لـــزم التنويـــه .
وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 

-297-



اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

مكتب دار املناقب لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو م�سعب املر�سودي - تو�سية

 - املر�سودي  م�سعب  اأبو  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  املناقب  دار  مكتب  يعلن 
تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1264564، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
والية عربي - حمافظة الظاهرة

 هاتف رقم : 99775280 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، 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 عائ�سة �سليمان �سامل القم�سوعي - تو�سية

�سامل  �سليمان  عائ�سة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  املناقب  دار  مكتب  يعلن 
وللم�سفي   ،  7024525 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، تو�سية   - القم�سوعي 
، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي  الغـيــــر  اأمــام  وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
والية عربي - حمافظة الظاهرة 

 هاتف رقم : 99775280 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوادي القرحة ال�ساملة للتجارة - تو�سية
�سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  القت�سادية  وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، تو�سية   - للتجارة  ال�ساملة  القرحة  بوادي 
1241394 ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ص.ب : 145  ر.ب : 411
 هاتف رقم : 99430988 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، 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 الزكواين املتحدة �ص.م.م

�سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  القت�سادية  وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
الزكواين املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1015002، وللم�سفي 
، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي  الغـيــــر  اأمــام  وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
والية بو�سر - الغربة اجلنوبية - �سكة رقم : 3745 - جممع رقم : 237  

مبنى رقم : 3791 - الطابق الثاين - �سقة رقم : 22
�ص.ب : 1546  ر.ب : 121

 هاتف رقم : 24595913 - 99370407 فاك�ص رقم : 24595912 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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مكتب الروؤية - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلط الف�سي لالأ�سماك �ص.م.م
الف�سي  اخلط  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه   - قانونيون  حما�سبون   - الروؤية  مكتب  يعلن 
لالأ�سماك �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1237736 ، وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  ، وللم�سفي وحـده  املوؤرخ 2020/11/18م  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
�ص.ب : 1540  ر.ب : 114 جربوه

 هاتف رقم : 24563632 فاك�ص رقم:24563589 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النربا�ص لالإن�ساءات �ص.م.م
يعلن مكتب الكون - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة النربا�ش لالإن�ساءات 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1070514 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/11/16م  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
اخلو�ص ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 1124  ر.ب : 121ال�سيب
 هاتف رقم : 99228511 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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مكتب النربا�ص املتاألق لتدقيق ومراجعة احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غيوم اجلزيرة للتجارة �ص.م.م

يعلن مكتب النربا�ش املتاألق لتدقيق ومراجعة احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة غيوم 
اجلزيرة للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 8066493 ، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
والية الربميي - حمافظة الربميي

 هاتف رقم : 79666404 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

�سعيد بن �سامل بن علي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خيط البداية �ص.م.م
يعلن �سعيد بن �سامل بن علي البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع خيط البداية 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1211944، وفقا لتفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/7/20م  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
�سناو - والية امل�سيبي - حمافظة �سمال ال�سرقية

 هاتف رقم : 96180849 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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اإ�سماعيل بن الذيب بن حميد العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وتر البدائع ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية
البدائع  وتر  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  العربي  حميد  بن  الذيب  بن  اإ�سماعيل  يعلن 
ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1224525، 
ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/12/7م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب : 214  ر.ب : 329

 هاتف رقم : 92635676 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

حمد بن نا�سر بن عبداللـه اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رفيق اخلري للتجارة - ت�سامنية
يعلن حمد بن نا�سر بن عبداللـه اجلهوري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة رفيق اخلري للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1146762 ، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
�ص.ب :279  ر.ب : 315

 هاتف رقم : 99365085 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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وليد بن عي�سى بن علي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجم العجيب �ص.م.م

يعلن وليد بن عي�سى بن علي البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة النجم العجيب �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1654101 ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي : 
 هاتف رقم : 99066009

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، 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 م�ساريع خالد الوطنية �ص.م.م 

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع خالد الوطنية  يعلن وليد بن عي�سى بن علي البلو�سي 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1783416 ، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي : 
 هاتف رقم : 99066009

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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عبداحلكيم بن حمد بن �سيف الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللطائف احلديثة - ت�سامنية

اللطائــف  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الرواحـــي  �سيـــف  بن  حمــــد  بن  عبداحلكيــــم  يعلــــن 
، وفقا  بالرقـم 1291102  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  ، وامل�سجلة لدى  احلديثة - ت�سامنية 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/10/27م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق 
التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي : 
والية وادي املعاول - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب :118  ر.ب : 323 احلمرية
 هاتف رقم : 92110918

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

�سامي بن �سامل بن �سيف التوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مغيوث الدولية - ت�سامنية

 - الدوليــة  مغيــــوث  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  التوبي  �سيف  بن  �سامل  بن  �سامي  يعلن 
، وللم�سفي وحـده  بالرقـم 1223482  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   ، ت�سامنية 
امل�سفـــي  ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي : 
 هاتف رقم : 96671125

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

-304-



اجلريدة الر�سمية العدد )1370(

مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة حمود بن �سعيد احلامتي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات - حما�سبون قانونيون - ب�سفـته امل�سفـي 
ل�سركــة حمود بن �سعيد احلامتي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة 
ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1041065 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي 

لل�سركة .
امل�سفـي

مكتب اأبو متام - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بر�ش ال�سرق الأو�سط �ش.م.م
يعلـن مكتب اأبو متام - حما�سبون قانونيون - ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة بر�ش ال�سرق الأو�سط 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1249850 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفـي

املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
لل�سركة العربية للتجارة وال�سناعة والتطوير �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - ب�سفـته امل�سفـي لل�سركــة العربية للتجارة 
بالرقـــــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  والتطويـــــر  وال�سناعــــة 

1031312 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفـي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور الدولية �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــــة زهــــور الدوليـــة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1754998 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفـي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سرق لل�سناعات الفنية �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة امل�سرق لل�سناعات 
الفنية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 3148726 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفـي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سفار اآ�سيا لال�ستثمار �ش.م.م

اآ�ســـيا  اأ�سفـــــار  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته   - قانونيـــون  حما�سبـــون   - الإقليمي  املكتب  يعلـن 
لال�ستثمار �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1069965 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفـي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الأول العربية �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبـــون قانونيـــون - ب�سفـتــه امل�سفـي ل�سركــة م�ساريع الأول 
عـــن   ،  1659391 بالرقـــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  العربية 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفـي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع برج الظاهرة للبال�ستيك �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة م�سنع برج الظاهرة 
للبال�ستيك �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 8044082 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفـي
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مكتب يون�س الريامي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شروح الدهاريز �س.م.م

ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  الريامي  يون�س  مكتب  يعلـن 
�سروح الدهاريز �س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1070154 ، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفـي

ميعاد بنت �شامل بن �شاملني البيمانية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البيماين والعلوي للتجارة - تو�شية

البيماين والعلوي  امل�سفـية ل�سركــة  البيمانية ب�سفـتها  �ساملني  تعلـن ميعاد بنت �سامل بن 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1080865 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفـية

زوينة بنت علي بن حميد العربية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأزهار العراقي للتجارة - ت�شامنية

العراقــــي  اأزهـــار  ل�سركــة  امل�سفـية  ب�سفـتهــا  العربيــة  بن حميد  علي  بنت  زوينة  تعلـن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 7043147 ، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفـية

�شاذان بن �شعيد بن نا�شر الكندي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأبناء �شعيد نا�شر الكندي �س.م.م

نا�سر  �سعيد  اأبناء  م�ساريع  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  الكندي  نا�سر  بن  �سعيد  بن  �ساذان  يعلـن 
الكندي �س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1258421 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفـي
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خليل بن عبداللـه بن �شعيد العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الهمم املتاألقة �س.م.م

 ، �س.م.م  املتاألقة  الهمم  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  العامري  �سعيد  بن  عبداللـه  بن  يعلـن خليل 
وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1215343 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفـي

اأنور بن عبدالر�شى بن عبدالباقي اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة معر�س العا�شمة لل�شاعات �س.م.م

العا�سمة  معر�س  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  اللواتي  عبدالباقي  بن  عبدالر�سى  بن  اأنور  يعلـن 
عـــن   ،  1720244 بالرقـــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، �س.م.م  لل�ساعات 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفـي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الهدايا ال�شحرية �س.م.م

يعلـن اأنور بن عبدالر�سى بن عبدالباقي اللواتي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة الهدايا ال�سحرية �س.م.م ، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ، بالرقـــم 1508946  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفـي

�شالح بن حمد بن را�شد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شوار جعالن العاملية للتجارة - ت�شامنية

العامليـــة  جعـــالن  اأ�ســـوار  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  البلو�سي  را�سد  بن  حمد  بن  �سالح  يعلـن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1253910 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفـي
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