
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1378(                                                                             ال�سنـــــــــــــــة اخلم�ســــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

ب�س�أن تطبيق النظ�م املوحد ملد احلم�ية الت�أمينية  مر�ســــوم �سـلط�نــــي رقـــم 2021/15 
للع�سكريني من مواطنــي دول جملــ�س التعــ�ون 
لدول اخلليــج العربية الع�ملني فـي غيــر دولهــم 

فـي اأي دولة ع�سو فـي املجل�س.
اأوامــر �ســاميــة مبنــح اأو�سمـــة

                            ديوان البالط ال�سلطاين
                           املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــ�م .
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

                                             وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب
قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2021/22    �ســــ�در فـــي 2021/2/4 ب�س�أن �سوابط تخ�سي�س 
و�سرف الدعم احلكومي للجنة الأوملبية العم�نية.

قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2021/23    �ســــ�در فـــي 2021/2/4 ب�س�أن اعتم�د منوذج نظ�م 
اأ�س��سي لالحت�دات الري��سية املدعومة حكومي�.
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                                                          وزارة الرثوة الزراعية وال�صمكية وموارد املياه
قـــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــم 2021/10    �ســادر فـــي 2021/1/31 بحظر ا�سترياد الأ�سماك 

احلية من جمهورية مقدونيا.
قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2021/15    �ســــادر فـــي 2021/2/4 بحظــر ا�ستيــراد الطيــور 

احلية من بع�ض الدول.
اإعـــــــــــــالنـات ر�صــــــــميـــــــــــة     

                                                              وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار
اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املقبولـة.

الإعـــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
                        البنك املركزي العماين

اإعالن ب�ساأن القيمة الإجمالية للنقــد املتـداول فـي ال�سلطنـة اإلى نهاية �سهر دي�سمرب 2020م.
اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربي والكعبي املتحدة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعاين احلديثة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة البحرين املا�سية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء ال�سهامة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهوان املتحدة لل�سيارات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهوان لل�سيارات احلديثة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعود بهوان الهند�سية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهوان لل�سيارات الفائقة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيارات العاملية الع�سرية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التجارة الن�سطة �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة امله� املتحدة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة بهوان الع�ملية لل�سي�رات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة حممد بن �سعود لل�سي�رات �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة رم�ل م�سقط الف�سية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة الحرتاف للتخلي�س اجلمركي - ت�س�منية.
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة الرويكة للم�س�ريع الرائدة - ت�س�منية.

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة الروؤية للبن�ء والتطوير �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة م�سك�ة البداية الدولية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة جب�ل اأطل�س �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة م�س�ريع النعن�ع الدولية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة روائع اأجم�د �سح�ر للتج�رة - تو�سية.
اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة م�زن ال�سي�بي و�سريكه �س.م.م.

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة �س�نغبو لالإن�س�ءات �س.م.م.
اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة حب�رى للتقنية وامل�س�ريع �س.م.م.

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة م�س�ريع الرك�ئز املث�لية �س.م.م.
اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة ي�سنت للتقنية وال�ستثم�ر �س.م.م.

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة واحة اأبه� للتج�رة - ت�س�منية.
اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة خمي�س بن عبداللـه بن خمي�س الربيكي 

و�سريكه للتج�رة واملق�ولت - ت�س�منية.
اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء ال�سم�ء املتك�ملة - تو�سية.

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة ري�سوت لالأ�سمدة �س.م.م.
اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة بــر اجلنــوب للتجــ�رة. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2021/15

ب�ســاأن تطبيــق النظــام الموحــد 

لمد الحماية التاأمينية للع�سكريين من مواطني دول مجل�س التعاون 

لدول الخليج العربية العاملين فـي غير دولهم فـي اأي دولة ع�سو فـي المجل�س

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى نظام معا�سات ومكافاآت اأفراد احلر�س ال�سلطاين العماين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 98/49،
وعلى قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي �سرطة عمان ال�سلطانية والنظام 

الأ�سا�سي ل�سندوق تقاعد �سرطة عمان ال�سلطانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/2،
ال�سلطان  وقوات  الدفاع  وزارة  ملنت�سبي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  وعلى 

امل�سلحة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/3،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/5 ب�ساأن تطبيق النظام املوحد ملد احلماية التاأمينية 

ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني فـي غري دولهم، 
وعلى قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية بدورته احلادية والثالثني 
احلماية  ملد  املوحد  النظام  م�سروع  على  املوافقة  ب�ساأن  2010م(  )دي�سمرب  اأبوظبي  بقمة 
العاملني  العربية  التعاون لدول اخلليج  التاأمينية للع�سكريني من مواطني دول جمل�س 

فـي غري دولهم فـي اأي دولة ع�سو فـي املجل�س،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

للع�سكريني من مواطني دول جمل�س  التاأمينية  ملد احلماية  املوحد  النظام  اأحكام  تطبق 
املجل�س  فـي  دولة ع�سو  اأي  فـي  دولهم  غري  فـي  العاملني  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

املرفق، وذلك مبراعاة الآتي:
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اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

1- ت�سري اأحكام قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي وزارة الدفاع وقوات 

ال�سلطان امل�سلحة امل�سار اإليه على العمانيني الع�سكريني العاملني باإحدى الوحدات 

الع�سكرية فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، اخلا�سعة لنظم التقاعد 

الع�سكرية فـي دول املجل�س، الذين ل يتقا�سون معا�سا تقاعديا من ال�سلطنة.

2- يكون �شقف الراتب اخلا�شع لال�شرتاك وفق بداية املربوط لراتب الرتبة املناظرة 

ا�ستحقاق  ويقت�سر  ال�سلطنة،  فـي  الدفاع  وزارة  فـي  به  املعمول  النظام  بح�سب 

اخلا�شعني للنظام املرفق على املعا�ش، ويح�شب املعا�ش بواقع )2.5%( من املتو�سط 

من  الأخرية  اخلم�س  ال�سنوات   )5( خالل  لال�شرتاك  اخلا�شع  للراتب  ال�شهري 

مدة اخلدمة م�سروبا فـي عدد �سنوات اخلدمة وبحد اأق�سى )80%( من متو�سط 

الراتب اخلا�شع لال�شرتاك.

3- ت�ستحق اأ�سرة املتوفى املتقاعد وفقا لأحكام النظام املرفق منحة وفاة مبلغا وقدره 

)1000( األف ريال عماين.

املــادة الثانيــــة 

على وزارة املالية �شداد فرق اال�شرتاكات بني م�شاهمة الدولة املن�شو�ش عليها فـي قانون 

امل�سار  امل�سلحة  ال�سلطان  وقوات  الدفاع  وزارة  ملنت�سبي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات 

اإليه، وقوانني واأنظمة التقاعد الع�سكرية فـي دولة مقر العمل.

املــادة الثالثــــة 

على كافة اجلهات الع�سكرية والأمنية التي تطبق على العاملني بها اأحكام قانون معا�سات 

ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة امل�سار اإليه، اأو اأي 

قانون تقاعد ع�سكري اآخر ت�سجيل العاملني لديها من مواطني دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية، و�شداد اال�شرتاكات املقررة، وفقا للنظام املرفق.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

املــادة الرابعـــة 

ي�سدر نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون الدفاع اللوائح والقرارات الالزمة لتطبيق النظام املرفق.

املــادة اخلام�ســة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�شوم والنظام املرفق، اأو يتعار�ش مع اأحكامهما.

املــادة ال�ساد�ســـة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به اعتبارا من الأول مــن يونيــو 2011م.

�سـدر فـي : 18 من جمادى الثانية �سنـة 1442هـ

املـوافــــق : 1 من فبــــرايــــــــــــــــــر �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

النظ�م املوحد ملد احلم�ية الت�أمينية للع�سكريني

 من مواطني دول جمل�س التع�ون الع�ملني فـي غري دولهم فـي اأي دولة ع�سو فـي املجل�س

البـــ�ب الأول

التع�ريف والأحك�م الع�مة ونط�ق التطبيق

املــ�دة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يق�صد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي:

1- النظــ�م:

النظام املوحد ملد احلماية التاأمينية للع�صكريني من مواطنـــي دول جملــــ�س التعــــاون 

لدول اخلليج العربية العاملني فـي غري دولهم فـي اأي دولة ع�صو فـي املجل�س.

 2 - املجلــ�س: 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

 3 - دول املجلــ�س: 

الدول الأع�صاء فـي جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

 4 - دولــة املقــر: 

اإحدى دول املجل�س التي يعمل فـيها الع�صكري اخلا�صع لهذا النظام.

  5 - دولة املوطن: 

اإحدى دول املجل�س التي يتمتع الع�صكري بجن�صيتها.

 6 - مواطنو دول املجل�س: 

الع�صكريون الذين يحملون جن�صية اإحدى دول املجل�س العاملون خارج دولهم فـي اأي 

دولة ع�صو فـي املجل�س.

 7 - اأجهزة التق�عد الع�سكري: 

الأجهزة املعنية فـي دول املجل�س املخت�صة بتطبيق قانون/ نظام التقاعد الع�صكري.

 8 - ق�نون/ نظ�م التق�عد الع�سكري: 

قوانني/ نظم التقاعد الع�صكري املطبقة بدول املجل�س.

-10-
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 9 - اجلهــة الع�سكريــة: 

  اأي جهة ع�صكرية تابعة لأي من دول املجل�س وتطبق عليها قوانني / نظم التقاعد الع�صكري.

 10- الع�سكـــري: 

كل من يعمل بال�صفة الع�صكرية من مواطني دول املجل�س فـي اأي جهة ع�صكرية.

 11- الراتب اخل��سع لال�سرتاك: 

هــو الراتـب الذي ت�صــدد على اأ�صا�صــه ال�صرتاكات وفقــا لأحكــام قانــون / نظـــام دولــة 

املوطن.

املــ�دة ) 2 (

دول  فـي  ال�صارية  الع�صكري  التقاعد  نظم   / قوانني  ت�صري  النظام،  هذا  لأحكام  تطبيقا 

املجلـــ�س علـــى مواطنيهــا العاملــــني بال�صفــــة الع�صكريــــة فـــي اجلهــات الع�صكريــة التابعــة 

لأي من دول املجل�س الأخرى.

املــ�دة ) 3 (

يعهد اإىل اأجهزة التقاعد الع�صكري فـي دول املجل�س تطبيق هذا النظام.

املــ�دة ) 4 (

ت�صــــري اأحكــام هــذا النظام اإلزاميا على مواطني دول املجل�س الذين يعملون خارج دولهم 

فـي اأي من اجلهات الع�صكرية التابعة لأي دولة ع�صو فـي املجل�س �صريطة اأن تتوافر ب�صاأن 

اأي منهم ال�صروط التالية:

 1 - اأن تنطبق عليه الأحكام وال�صروط الواردة فـي قانــــون / نظـــام التقاعد الع�صكري 

وال�صارية على الع�صكريني فـي دولته.

 2 - اأن يعمل فـي جهة ع�صكرية فـي دولة املقر.

 3 - اأن يتمتـــع بجن�صيــة اإحدى دول املجلـــ�س مـــع تقديــم امل�صتنــدات الثبوتية الدالة 

على ذلك ح�صب نظام دولة املوطن.

املــ�دة ) 5 (

ي�صتحق الع�صكري حقوقه التقاعدية ح�صب قوانني / اأنظمة دولة املوطن. 

وفـيما يتعلق بالتعوي�س عن الإ�صابة بالن�صبة للع�صكري فت�صوى طبقا للأحكام املعمول بها 

فـي دولة املقر.
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املــ�دة ) 6 (

تلتزم اأجهزة التقاعد الع�صكري فـي دولة موطن الع�صكري مبا يلي:

1 - اإعداد دليل ب�صاأن التعريف باأحكام النظام / القانون املعمول به لديها مت�صمنا ن�صب 

ال�صرتاكات الواجبة ال�صداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتاأمني على الع�صكري 

طبقا لقانون/ لنظام دولة املوطن وتعميمه على اأجهزة التقاعد الع�صكري فـي دول 

املجل�س.

 2 - موافــــاة اأجهـــزة التقاعـــد الع�صكري فـي دول املجل�س بنماذج التاأمني امل�صتخدمة 

لديها، لغايات تطبيق هذا النظام.

 3 - فتـــح ح�صـــاب م�صرفـــي فـي دولة املقر لغر�س متكني اجلهات الع�صكرية واأجهزة 

التقاعد الع�صكري من اإيداع املبالغ امل�صتحقة عليها تطبيقا لهذا النظام.

 4 - حتديد اجلهة اأو الوحدة الإدارية املنوط بها متابعة تطبيق مقت�صيات هذا النظام 

مع اجلهات اأو الوحدات الإدارية فـي اأجهزة التقاعد الع�صكري فـي دول املجل�س.

املــ�دة ) 7 (

تلتزم اأجهزة التقاعد الع�صكري فـي دولة املقر مبا يلي:

1 - اتخاذ الإجراءات الكفـيلة باإلزام اجلهات الع�صكرية حول تطبيق اأحكام هذا النظام.

2 - اتخاذ الإجراءات الكفـيلة بتوعية اجلهات الع�صكرية باأحكام هذا النظام وتزويدها 

بالدليل املعد من قبل اأجهزة التقاعد الع�صكري فـي دولة املوطن وبنماذج التاأمني 

امل�صتخدمة لغايات تطبيق هذا النظام.

 3 - حتديد اجلهة اأو الوحدة الإدارية املنوط بها متابعة تطبيق مقت�صيات هذا النظام 

مع اجلهات اأو الوحدات الإدارية فـي اأجهزة التقاعد الع�صكري فـي دول املجل�س.

البـــ�ب الث�نـــي 

اإجــراءات الت�سجيــل

املــ�دة ) 8 (

والنماذج  للإجراءات  طبقا  الع�صكري  التقاعد  اأجهزة  لدى  الع�صكري  على  التاأمني  يتم 

املعتمدة فـي قانون / نظام التقاعد الع�صكري فـي دولة املوطن.

-12-



اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

املــ�دة ) 9 (

التقاعد  اأجهزة  وموافاة  الع�صكري  على  بالتاأمني  املقر  دولة  فـي  الع�صكرية  اجلهة  تلتزم 

النظام  لهذا  اخلا�صعني  بالع�صكريني  اخلا�صة  التاأمني  بنماذج  املقر  دولة  فـي  الع�صكري 

بعد ا�صتيفاء بياناتها، على اأن تقوم هذه الأجهزة باإ�صعار جهاز التقاعد الع�صكري فـي دولة 

التقاعد  اأجهزة  بني  ب�صاأنها  التفاق  يتم  التي  وال�صوابط  الأ�ص�س  ح�صب  بذلك،  املوطن 

الع�صكري فـي دول املجل�س.

املــ�دة ) 10 (

 حتتفظ اأجهزة التقاعد الع�صكري فـي دولة املقر ب�صجلت خا�صة واإح�صائيات عن مواطني 

دول املجل�س العاملني فـي اجلهات الع�صكرية لديها، وذلك فـي �صوء البيانات التي ترد اإليها 

من هذه اجلهات.

البــ�ب الث�لــث

اإجراءات حت�سيل ال�سرتاك�ت

املــ�دة ) 11 (

يتم حت�صيل ال�صرتاكات وفقا للأ�ص�س التالية:

1 - يلتزم الع�صكري واجلهة الع�صكرية بتحمل ح�صتهما فـي ال�صرتاكات من الراتب 

اخلا�صع لل�صرتاك وفقا للن�صب املعمول بهـــا فـي قانـــون / نظـــام دولـــة املوطـــن 

املـــقر،  دولة  فــــي  بــها  املعمول  الن�صبة  الع�صكرية  تتجـــاوز ح�صـــة اجلهـــة  األ  علــى 

املطلوبة  الن�صبة  الع�صكريــة عن  فـيهـــا م�صاهمـــة اجلهـــة  التي تقل  الأحوال  وفـي 

كاملـــة  ال�صتـــراكات  �صـــداد  ل�صمان  امل�صاهمة  فـي  الفرق  بتغطية  الع�صكري  يقوم 

اإىل جهاز التقاعد الع�صكري الذي يخ�صــع الع�صكــري لقانونــــه / لنظامـــه، وتلتزم 

اجلهة الع�صكرية فـي هذه احلالة باقتطاع الفرق من راتب الع�صكري، ما مل تقرر 

دولة املوطن حتمل هذا الفرق عو�صا عن مواطنيها.

 2 - يجــــب علـــى اجلهـــة الع�صكرية اقتطاع ح�صة الع�صكري من الراتب ال�صهري مبا 

فـي ذلك فروقات ال�صرتاكات املو�صحة فـي الفقرة ال�صابقة، واإيداعها مع احل�صة 

الع�صكري  التقاعد  جهاز  قبل  من  املحدد  امل�صرفـي  احل�صاب  فـي  بها  تلتزم  التي 

الذي يخ�صع الع�صكري لقانونــه / لنظامــه وذلك فـي املواعيد املقررة قانونا ووفقا 

للإجراءات وال�صوابط املعمول بها فـي دولة املقر.
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املــ�دة ) 12 (

فـي حالة تاأخر اجلهة الع�صكرية عن �صداد ال�صرتاكات امل�صتحقة وفقا لأحكام هذا النظام 

فـي املواعيد املقررة قانونا، يقوم جهاز التقاعد الع�صكري فـي دولة املوطن باإخطار جهاز 

التقاعد الع�صكري فـي دولة املقر بذلك، ملتابعة اجلهة الع�صكرية املتاأخرة عن ال�صداد واتخاذ 

الإجراءات القانونية الكفـيلة بتح�صيل تلك ال�صرتاكات وما ترتب عليـــها من مبالغ اإ�صافـية 

نيابــــة عـــن جهـــاز التقاعد الع�صكري فـي دولة املوطن، وذلك وفقا للقواعد والأحكام املعمول 

بها فـي دولة املقر، ودون اأن تن�صاأ عن ذلك اأي م�صوؤوليـــة علـــى جهـــاز التقاعـــد الع�صكـــري 

فـي دولة املقر فـي حالة تعذر حت�صيل تلك ال�صرتاكات واملبالغ املرتتبة عليها لأي �صبب 

من الأ�صباب.

البــ�ب الرابــع

وقــف اأو انتهــ�ء ال�ستــراك

املــ�دة ) 13 (

�صروط اخل�صوع  �صرطا من  فقد  اإذا  النظام  الع�صكري طبقا لأحكام هذا  ا�صرتاك  يوقف 

لأحكامه الواردة فـي املادة )4( من هذا النظام.

املــ�دة ) 14 (

مع مراعاة اأحكام املادة )18( من هذا النظام تلتزم اجلهة الع�صكرية باإخطار جهاز التقاعد 

الع�صكري فـي دولة املقر بانتهاء خدمة اأي ع�صكري لديها من اخلا�صعني لأحكام هذا النظام 

خلل املواعيد املقررة فـي قانون / نظام دولة املقر، وذلك على النموذج املعد لهذا الغر�س 

والذي يقوم بدوره باإخطار جهاز التقاعد الع�صكري فـي دولة املوطن بذلك.

املــ�دة ) 15 (

باإخطار  الع�صكرية  تلتزم اجلهة  الع�صكري  ا�صت�صهاد  اأو  اأو وفاة  اأو مر�س  فـــي حالــة عجز 

التقارير  ا�صتكمال  عبء  عليه  يقع  والذي  بذلك  املقر  دولة  فـي  الع�صكري  التقاعد  جهاز 

وال�صهادات الطبية اللزمة لإثبات حالة العجز اأو املر�س اأو الوفاة اأو ال�صت�صهاد واإر�صالها 

اإىل جهاز التقاعد الع�صكري فـي دولة املوطن لعر�صها على اللجان الطبية وفقا لل�صوابط 

والإجـــراءات املعمـــول بهـــا فــــي قانـــون / نظـــام موطن الع�صكري متهيدا لت�صوية م�صتحقاتــــه 

اأو امل�صتحقـــــني عنـــه ح�صـــب احلالـــة طبقا لقانون / نظام التقاعد الع�صكري فـي دولة املوطن.
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املــ�دة ) 16 (

تطبق ب�صاأن الع�صكري فـي حالة الفقد اأو الأ�صر الأحكام وال�صوابط املعمول بها فـي قانون / نظام 

التقاعد الع�صكري فـي الدولة موطن الع�صكري، ويتم اإثبات هذه احلالة وفقا للإجراءات 

املعمول بها فـي دولة مقر العمل.

البـــ�ب اخل�مـــ�س

اأحكـــ�م خت�ميـــة

املــ�دة ) 17 (

ت�صــوى م�صتحقــات الع�صكـــري اأو امل�صتحقـــني عنـــه طبقـــا للأحكـــام ال�صاريـــة بهـــذا ال�صـــاأن 

فـي قانون / نظام التقاعد الع�صكري فـي الدولة موطن الع�صكري.

املــ�دة ) 18 (

ت�صري على الع�صكري كافة الأحكام الواردة فـي قانون / نظام التقاعد الع�صكري فـي دولة 

املوطن وذلك فـيما مل يرد ب�صاأنه ن�س خا�س فـي هذا النظام ومبا ل يتعار�س مع اأحكامه.

املــ�دة ) 19 (

ل يرتتــب على تطبــيق هذا النظام اأي التزامات مالية على جهاز التقاعد الع�صكري فـي دولة 

املقر من قبل الع�صكري اأو امل�صتحقني اأو اجلهة الع�صكرية.

املــ�دة ) 20 (

 ل مي�س هذا النظام اأي حقوق اأو مزايا تكفلها القوانني / الأنظمة ال�صارية فـي دولة املقر 

للع�صكريني ما مل تن�س تلك القوانني / الأنظمة على خلف ذلك.

املــ�دة ) 21 (

ت�صـــري ب�صـــاأن الع�صكريني اخلا�صعــني لأحكام هذا النظام فـي حالة خمالفتهم لأحكامه، 

ذات العقوبات الواردة فـي قانون / نظام التقاعد الع�صكري فـي دولة املقر.

املــ�دة ) 22 (

على الدول الأع�صاء باملجل�س العمل على اإ�صدار الت�صريعات اللزمة لتطبيق هذا النظام 

مبا يكفل �صريان اأحكامه بعد م�صي �صتة اأ�صهر من تاريخ اإقراره.
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ديـوان البـالط ال�سلطانــي

املرا�ســم ال�سلطانيــة

اأمــر منــح و�ســام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثــم بن طــارق املعظــم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

العربية  اململكة  "�سفري  الثقفي  الأولى ل�سعادة / عيد بن محمد  الدرجة  النعمان من  مبنــح و�ســـام 

ال�سعودية املعتمد لدى ال�سلطنة" ، وذلك مبنا�سبة انتهاء مهام عمله، وتقديرا جلهوده الطيبة 

فـي خدمة العالقات الأخوية التي تربط البلدين ال�سقيقني. 

وقــد �سـدر اأمر املنح بتاريــخ  17 مــن جمادى الآخرة 1442هـ ، املوافــــــق 31 مـــن يناير 2021م.
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وزارة الثقافة والريا�شة وال�شباب
قــرار وزاري

رقــم 2021/22
ب�شاأن �شوابط تخ�شي�ص و�شرف الدعم احلكومي للجنة الأوملبية العمانية

ا�ستنادا اإلى قانون الهيئات اخلا�سة العاملة فـي املجال الريا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 2007/81،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/57 فـي �ساأن اللجنة الأوملبية العمانية واحتادات اللعبات 
الريا�سية املنتخبة،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/87 باإن�ساء وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب وحتديد 
اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإلى القرار الوزاري رقم 2008/126 باإ�سدار النظام الأ�سا�سي للجنة الأوملبية العمانية،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر
املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن تخ�سي�ص و�سرف الدعم احلكومي للجنة الأوملبية العمانية بال�سوابط املرفقة.
املــادة الثانيــــة

يتولى جمل�ص اإدارة اللجنة الأوملبية العمانية الذي �سينتخب للدورة النتخابية القادمة 
2021-2024 توفـيق اأو�ساع اللجنة وفقا لل�سوابط املرفقة خالل فرتة اأق�ساها �سنة واحدة 
من تاريخ انتخابه، واإلى ذلك احلني ي�ستمر العمل بالنظام الأ�سا�سي احلايل للجنة الأوملبية 

العمانية املعتمد من جمعيتها العمومية. 
املــادة الثالثــــة

يلغى القرار الوزاري رقم 2008/126 امل�سار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف اأحكام هذا القرار، 
اأو يتعار�ص مع اأحكامه. 

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

 �شــدر فـي: 1442/6/21هـ
املـوافــــــق:   4  /2021/2م 

 ذي يـزن بن هيثــــم اآل �شعيــد
وزير الثقافة والريا�سة وال�سباب
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�شوابط تخ�شي�ص و�شرف الدعم احلكومي

للجنة الأوملبية العمانية

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها، 
ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:

الــوزارة: 

وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب.
الوزيــر: 

وزير الثقافة والريا�سة وال�سباب.
اللجنــة: 

اللجنة الأوملبية العمانية.
الدعم احلكومي: 

دعم عيني اأو نقدي تخ�س�سه الوزارة للجنة وحتدد اأوجه �سرفه وا�ستخدامه.

املــادة ) 2 (

ال�سنويني  واملوازنة  اخلطة  مل�سروع  وفقا  للجنة  ال�سنوي  احلكومي  الدعم  تخ�سي�ص  يتم 
املقدمني من قبلها للوزارة فـي املواعيد املقررة قانونا، �سريطة اإرفاقها لن�سخة من نظامها 

الأ�سا�سي والهيكل التنظيمي.
ويجوز بناء على طلب اللجنة بعد موافقة الوزير تخ�سي�ص و�سرف مبلغ اإ�سافـي على املوازنة 

ال�سنوية املعتمدة لتغطية النفقات ال�سرورية والطارئة خالل تلك ال�سنة. 

املــادة ) 3 (

ي�صرتط ل�صرف الدعم احلكومي للجنة اللتزام بالآتي:
1- اأن يكون نظامها الأ�سا�سي معتمدا من جمعيتها العمومية ومتفقا مع مبادئ امليثاق 

الأوملبي والقوانني النافذة فـي ال�سلطنة واأن يت�سمن الآتي:
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و�صروط  العمومية  جمعيتها  وت�صكيل  واأهدافها  اللجنة  عمل  اإطار  حتديد   -
اإدارة اللجنة  ع�سويتها وحقوق وواجبات الأع�ساء وطريقة ت�سكيل جمل�ص 
وعدد اأع�سائه وطريقة انتخابهم واإنهاء ع�سويتهم واإجراءات دعوة اجلمعية 
وغريها  وقراراتهما  اجتماعاتهما  و�سحة  اللجنة  اإدارة  وجمل�ص  العمومية 
من الإجراءات التي تنظم عمل اللجنة من جميع اجلوانب الإدارية واملالية 

والفنية والتنظيمية.

اإدارة  وجمل�ص  العمومية  اجلمعية  فـي  والريا�سيني  للمراأة  متثيل  �سمان   -
اللجنة وتعزيز تواجدهما فـي كافة جلان واأن�سطة وبرامج اللجنة.

- جتنب تداخل الخت�سا�سات بني اجلمعية العمومية للجنة وجمل�ص اإدارتها 
والأمانة العامة.

- الن�س على ا�صرتاط موؤهل جامعي ل يقل عن البكالوريو�س ملن يرغب فـي 
الرت�سح لع�سوية جمل�ص اإدارة اللجنة، اأو �سبق له اأن كان ع�سوا فـي جمل�ص 
اإدارة اللجنة، اأو اأحد الحتادات الريا�سية لدورة واحدة على الأقل، وت�ستثنى 

فئة الريا�صيني من هذا ال�صرط.

- اأن يكون الأمني العام منتخبا من اجلمعية العمومية ولديه اخلربة العملية 
املنا�سبة فـي اجلانب الإداري والقيادي واأن يكون امل�سرف املبا�سر على عمل 

الأمانة العامة.

- اأن يكون اأمني ال�سندوق منتخبا من اجلمعية العمومية ولديه خربة عملية 
و�سهادة علمية منا�سبة فـي اجلانب املايل.

- وجود مدقق خارجي م�ستقل.

- الن�ص على عدم قبول الرت�سح لأي ع�سوية فـي جملــ�ص اإدارة اللجنــــة لكــــل 
من �سبق له �سغل اأي من منا�سب املجل�ص لدورتني متتاليتني اأو متفرقتني 
التي  الـــدورات  عـــدد  العتبار  فـي  يوؤخذ  ول  فـي غريه،  اأو  املن�سب  ذات  فـي 
ق�ساها املرت�سح لرئا�سة جمل�ص الإدارة فـي اأي من املنا�ســــب الأخـــرى عـــدا 

من�سب الرئي�ص عند حتديد عدد الدورات امل�سموح بها له. 
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ويق�سد بالدورة النتخابية فـي تطبيق اأحكام هذا البند الدورة النتخابية 
الكاملة، وحتت�سب الدورات غري املكتملة ب�سبب العزل اأو ال�ستقالة من بني 

الدورات املكتملة.

�سغل  النتخابية فرتة  الدورات  الأحوال ل حتت�سب من �سمن  وفـي جميع 
املقاعد الدولية الإلزامية.

قانونا  امل�سهرة  الوطنية  الريا�سية  واللجان  الحتادات  كافة  متثيل  �سمان   -
واملمار�صة لن�صاط ريا�صي حمدد وم�صتمر، واملنت�صبة اإلى الحتادات الريا�صية 
اإلى  الدولية املدرجة ريا�ساتها �سمن الربنامج الأوملبي �سريطة اأن حتتكم 

امليثاق الأوملبي وقوانني الحتادات الدولية املنت�سبة اإليها.

اأحد  واعتبارها  الريا�سي  والتحكيم  املنازعات  اإن�ساء جلنة ف�ص  الن�ص على   -
اأجهزة اللجنة على اأن يتم ت�سكيلها وانتخابها واعتماد لئحتها ونظام عملها 

من اجلمعية العمومية.

- الن�ص على اإدارة والإ�سراف على النتخابات بوا�سطة جلان حمايدة وم�ستقلة 
يتم ت�سكيلها وانتخابها واعتماد لئحة ونظام عملها من اجلمعية العمومية.

- الن�ص على عدم تقا�سي رئي�ص واأع�ساء جملــ�ص اإدارة اللجــنــــة اأي مكافـــاآت 
اأو مبالغ اأو هدايا نقدية كانت اأو عينية نظري ع�سويتهم فـي جمل�ص الإدارة 
اأو اللجان الفنية اأو ح�سور الجتماعات فـيما عدا بدل ال�سفر املقرر ملهمات 

العمل الر�سمية وفقا ملا حتدده الالئحة املالية للجنة. 

للعاملني  اللجنة  اإدارة  لع�سوية جمل�ص  الرت�سح  جـــواز  عـــدم  علــــى  النـــ�ص   -
فـي اللجنة اأو الحتـــادات الريا�ســــية الوطنيـــة �سواء كان فـي وظيفة دائمة 

اأو موؤقتة اأو بعقد.

الهيكل  اأو تعديل  الوزارة قبل اعتماد  2 - احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من 
يكون  اأن  على  الفرعية،  التنظيمية  التق�سيمات  ذلك  فـي  مبا  للجنة  التنظيمي 
واأهدافها  واخت�سا�ساتها  اللجنة  عمل  حجم  مع  متنا�سبا  التنظيمي  الهيكل 

وي�ستمل على ف�سل الخت�سا�سات بني اأجهزة اللجنة املختلفة.
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ال�سفافـية والنزاهة وقبول مبداأ  القائمة على  3 - ت�سمني وتفعيل مبادئ احلوكمة 

امل�ساءلة و�سمان العدالة بني اأع�سائها وجتنب ت�سارب امل�سالح وغريها من املبادئ 

الأخرى وفقا للتو�سيات ومدونات ال�سلوك ال�سادرة عن اللجنة الأوملبية الدولية.

اأو تعار�سها مع  4 - �سمـــان عــــدم تداخــــل اخت�سا�ســــات اللجـــنة الأوملبـــية العمانيــة 

اخت�سا�سات الحتادات الريا�سية الوطنية.

عدا  فـيما  الريا�سية  والأندية  لالحتادات  الداخلية  ال�سوؤون  فـي  التدخل  عدم   -  5

تعاون  عالقات  بناء  على  واحلر�ص  املعتمدة،  الأ�سا�سية  اأنظمتها  عليها  ن�ست  ما 

فـي  ي�سهم  مبا  الوطنية  الريا�سية  احلركة  مكونات  خمتلف  مع  دائم  وتن�سيق 

حتقيق الأهداف امل�سرتكة.

6 - �سمان تفعيل دور اأجهزة التدقيق الداخلي للجنة ومبا�سرة دورها الرقابي على 

�سالمة الإجراءات الإدارية واملالية املتبعة من قبل اأجهزة اللجنة وموظفـيها، مع 

اللتزام بالتعاون التام واملطلق مع دائرة التدقيق الداخلي للوزارة. 

املــادة ) 4 (

يحظر على اللجنة فـي اأي حال من الأحوال تغيري اأوجـــه �ســـرف الدعـــم احلكومـــي دون 

موافقة كتابية م�سبقة من الوزارة. 

املــادة ) 5 (

على رئي�ص اللجنة اأو من يحل حمله موافاة الوزارة بتقارير ربع �سنوية ب�ساأن تنفـيذ املوازنة 

املالية للجنة �ساملة اأوجه �سرف الدعم احلكومي املعتمد وذلك وفقا للنموذج الذي ت�سعه 

الدائرة املخت�سة.

املــادة ) 6 (

يجوز للوزارة فـي اأي وقت - بعد موافقة الوزير - وقف �سرف كل مبلغ الدعم احلكومي 

املخـــ�س�ص للجــــنة اأو جـــزء منــــه فـــي حــال تبني لها اأي اإخالل بالأحكام املن�سو�ص عليها 

فـي هذا القرار.
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قــرار وزاري

رقــم 2021/23

ب�ضاأن اعتماد منوذج نظام اأ�ضا�ضي لالحتادات الريا�ضية املدعومة حكوميا

ا�ستنادا اإلى قانون الهيئات اخلا�سة العاملة فـي املجال الريا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 2007/81،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/57 فـي �ساأن اللجنة الأوملبية العمانية واحتادات اللعبات 
الريا�سية املنتخبة،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/87 باإن�ساء وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب وحتديد 
اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإلى القرار الوزاري رقم 2014/139 باإ�سدار النظام الأ�سا�سي لحتادات اللعبات الريا�سية 
املنتخبة،

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

املــادة الأولـــــى
يعتمد منوذج النظام الأ�سا�سي لالحتادات الريا�سية املدعومة حكوميا، املرفق.

املــادة الثانيــــة

على روؤ�ساء جمال�س اإدارات الحتادات الريا�سية اأو من يحلون حملهم اللتزام بالآتي:
مطابقا  العمومية  جمعيته  من  املعتمـــد  لالحتـــاد  الأ�سا�ســـي  النظـــام  يكــــون  اأن   -  1
للنموذج املرفق، ويجوز لالحتاد طلب اإ�سافة اأو تعديل على بع�س البنود الواردة 
فـي النموذج املرفق للوفاء باملتطلبات الإلزامية ال�سادرة من الهيئات الريا�سية 
الدولية املنت�سب اإليها الحتاد �سريطة احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الوزارة.

2 - اإرفاق ن�سخة من النظام الأ�سا�سي املعتمد من جمعيتهم العمومية على اأن يكون 
تقدمي  عند  لالحتاد  التنظيمي  الهيكل  من  ون�سخة  املرفق  للنموذج  مطابقا 
م�سروعي اخلطة واملوازنة ال�سنويني فـي منت�سف �سهر �سبتمرب من كل عام مبا 
اأوجه  وحتديد  احلكومي  الدعم  ب�ساأن  املنا�سب  القرار  اتخاذ  من  الوزارة  ميكن 

�سرفه.
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الهيكل  اأو تعديل  الوزارة قبل اعتماد  3 - احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من 
يكون  اأن  الفرعية، على  التنظيمية  التق�سيمات  ذلك  فـي  التنظيمي لالحتاد مبا 
الهيكل التنظيمي متنا�سبا مع حجم عمل االحتاد واخت�سا�ساته واأهدافه ويت�سمن 

ف�سل االخت�سا�سات بني اأجهزة االحتاد املختلفة.

ال�سفافـية والنزاهة وقبول مبداأ  القائمة على  4 - ت�سمني وتفعيل مبادئ احلوكمة 
امل�ساءلة و�سمان العدالة بني اأع�سائه وجتنب ت�سارب امل�سالح وغريها من املبادئ 
االأخرى وفقا للتو�سيات ومدونات ال�سلوك ال�سادرة عن اللجنة االأوملبية الدولية.

5 - موافــــاة الــــوزارة بتقاريـــر ربع �سنوية ب�ساأن تنفـيذ املوازنة املالية لالحتاد �ساملة 
الدائرة  ت�سعه  الذي  للنموذج  وفقا  وذلك  املعتمد  احلكومي  الدعم  اأوجه �سرف 

املخت�سة.

املــادة الثالثــــة

يجوز للوزارة فـي اأي وقت - بعد موافقة الوزير - وقف �سرف كل مبلغ الدعم احلكومي 
املخ�س�ص للجنة اأو جزء منه فـي حال تبـــني لهـــا اأي اإخـــالل باالأحكـــام املن�ســـو�ص عليهـــا 

فـي هذا القرار.
ويجوز منح االحتاد مدة لت�سحيح اأو�ساعه، وحتى يتم ت�سحيح االأو�ساع، للوزير ت�سكيل 
ي�سمن  االحتاد مبا  واأ�سول وحقوق موظفـي  كافة خم�س�سات  اإدارة  تتولى  موؤقتة  جلنة 

ا�ستمرارية االأن�سطة واخلدمات كمرفق عام.

املــادة الرابعـــة

يحظر على االحتاد فـي اأي حال من االأحوال تغيري اأوجه �سرف الدعم احلكومي املعتمد 
اتخاذ  للوزارة  يجوز  ذلك  خمالفة  حال  وفـي  الوزارة،  من  م�سبقة  كتابية  موافقة  دون 

االإجراءات القانونية �سد ال�سخ�ص امل�سوؤول عن ذلك واعتبارها من املخالفات املالية. 

املــادة اخلام�ســة

على االحتادات الريا�سية توفـيق اأو�ساعها فـي اأجل اأق�ساه )45( خم�سة واأربعون يوما من 
تاريخ العمل بهذا القرار وقبل انتخاب جمل�ص االإدارة اجلديد للدورة االنتخابية 2024-2021. 
وفـي حال فوات امليعاد امل�سار اإليه دون اإمتام االحتاد الإجراءات توفـيق اأو�ساعه الأي �سبب 

من االأ�سباب تطبق اأحكام الفقرة الثانية من املادة الثالثة من هذا القرار.

-29-



اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

املــادة ال�ضاد�ضــة

ل ت�سري اأحكام هذا القرار على الحتاد العماين ل�سباقات الهجن والحتادات الريا�سية 

النوعية.

املــادة ال�ضابعــة

يلغى القرار الوزاري رقم 2014/139 امل�سار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف اأحكام هذا القرار   

والنظام املرفق به، اأو يتعار�س مع اأحكامهما.

املــادة الثامنــة

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

�ضــدر فـي: 1442/6/21هـ

املـوافـــــق:  4  /2021/2م 

 ذي يـزن بن هيثــــم اآل �ضعيــد

وزير الثقافة والريا�سة وال�سباب
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منوذج النظام الأ�ضا�ضي لالحتادات الريا�ضية املدعومة حكوميا

الف�ضـــل الأول

تعريفـــات واأحكـــام عامــة

املــادة ) 1 (

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

القانــون: 

قانـــون الهيئــــات اخلا�ســــة العاملــــة فــــي املجــــال الريا�ســـي ال�ســــادر باملر�ســـوم ال�سلطانــي 
العمانية  الأوملبية  اللجنة  �ساأن  فـي   2012/57 رقم  ال�سلطانـــي  واملر�ســــوم   ،2007/81 رقـــم 

واحتادات اللعبات الريا�سية املنتخبة.

الــوزارة: 

وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب.

الحتــاد:

الحتاد العماين امل�سهر طبقا للقانون، والع�سو فـي الحتاد الدويل.

الحتاد الدويل: 

الحتاد الدويل للعبة التي ي�سرف عليها الحتاد.

الحتاد الآ�ضيوي: 

الحتاد الآ�سيوي للعبة التي ي�سرف عليها الحتاد.

فرع الحتاد: 

القانوين ونظام عمله وفقا للقانون والنظام  �سكله  تابع لالحتاد يحدد  اأو تنظيم  رابطة 
الأ�سا�سي لالحتاد.

اللعبــة: 

اللعبة التي ي�سرف عليها الحتاد.
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الع�ضــو: 

اأي �سخ�س اعتباري مت قبوله لع�سوية الحتاد، والأندية التي مت قبول ع�سويتها فـي الحتاد 
اأو الفرع اأو الرابطة املعرتف بها من قبل الحتاد وفقا لأحكام هذا النظام. 

الإداري: 

جميع اأع�ساء جمل�س اإدارة الحتاد واأع�ساء اللجان واحلكام وامل�ساعدين واملدربني واملرافقني 
وغريهم )با�ستثناء الالعبني والو�سطاء( وامل�سوؤولني عن الأمور الفنية والطبية والإدارية 
باخل�سوع  امللزمني  الآخرين  الأ�سخا�س  جميع  وكذلك  والنادي  والرابطة  الحتاد  فـي 

للنظام الأ�سا�سي لالحتاد الدويل.

الالعـــب: 

كل لعب مقيد فـي �سجالت الحتاد. 

اجلمعية العمومية: 

اجلمعية العمومية لالحتاد.

جمل�س الإدارة: 

جملـــ�س اإدارة الحتـــاد.

املحاكم العادية: 

حماكم الدولة التي تف�سل فـي النزاعات القانونية العامة واخلا�سة.

املنازعة الريا�ضية: 

كل منازعة تتعلق بتطبيق اأحكام القانون، وهذا النظام واللوائح املنفذة لأحكامه، اأو تف�سريها.

الإجراءات النتخابية: 

كافة القواعد والإجراءات التي تنظم العملية النتخابية ملجل�س الإدارة بدءا من الدعوة 
لعقد اجتماع اجلمعية العمومية لنتخاب املجل�س اأو �سغل املراكز ال�ساغرة فـيه اإلى حني 

انعقادها واإعالن نتيجة النتخابات.

الطعون النتخابية: 

التظلمات املقدمة من ذوي ال�ساأن، واملت�سلة بالإجراءات النتخابية.
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الدورة النتخابية: 
ال�سنوات الأربع التي تبداأ من تاريخ انتخاب جمل�س الإدارة.

جلنة النتخابات: 
اللجنة التي تقوم باإدارة وتنظيم انتخابات املجل�س والإ�سراف عليها.

جلنة ال�ضتئناف والطعون النتخابية: 
اللجنة املخت�سة بالبت فـي الطعون النتخابية.

 :)"CAS" حمكمة التحكيم الريا�ضي )كا�س
حمكمة التحكيم الريا�سي الدولية ومقرها فـي لوزان ب�سوي�سرا.

املــادة ) 2 (

الحتاد هيئة ريا�سية خا�سة ذات نفع عام وفقا للقانون، ل تهدف اإلى حتقيق الربح، مقره 
الرئي�سي فـي حمافظة م�سقط، ويجوز اإن�ساء فروع له فـي املحافظات، وفقا ملا يبينه النظام 

الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية. 
كما يكون لالحتاد �سعاره اخلا�س، الذي يبني رمـــزه وا�سمـــه املخت�ســـر م�سجلـــني قانونــــا 

فـي �سلطنة عمان. 
وت�سري على الحتاد اأحكام القانون وهذا النظام ولوائــح الحتاد الدويل.

املــادة ) 3 (

يهدف الحتاد اإلى: 
1 - تعميق النتماء الوطني من خالل اللعبة. 

اأرجاء  با�ستمرار ودعمها وتنظيمها والإ�سراف عليها فـي خمتلف  اللعبة  2 - تطوير 
والثقافـيـــة  الرتبويــــة  والقيـــم  النظيـــف  اللعب  مبادئ  مع  يتفق  مبا  ال�سلطنة 

والإن�سانية، وذلك من خالل الربامج ال�سبابية والتنموية. 
3 - تنظيم امل�سابقات بكافة اأ�سكالها على امل�ستوى الوطني وذلك من خالل التحديد 
الدقيق لنطاق ال�سلطة التي يفو�سها اإلى خمتلف الهيئات الريا�سية التي يتاألف 

منها وح�سب احلاجة.
4 - و�سع اللوائح والأحكام و�سمان تنفـيذها. 

5 - حماية م�سالح اأع�سائه. 

-33-



اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

6 - احتــــرام الأنظمـــة الأ�سا�سيـــة ولوائـــح وقرارات كل من الحتاد الدويل والحتاد 
احرتامها  و�سمــان  لهـــا  انتهـــاك  اأي  ومنـــع  اللعبـــة  وقوانـــني  والحتـــاد  الآ�سيوي 

من كافة الأع�ساء.

7 - منـــع كافـــة الو�سائـــل واملمار�ســـات التـــي قد تعر�س �سالمة املباريات اأو امل�سابقات 
للخطر اأو تت�سبب فـي اأي اإ�ساءة ل�ستخدام اللعبة. 

8 - مراقبة كافة املباريات الودية التي تقام على اأر�س ال�سلطنة والإ�سراف عليها ومنح 
املوافقات الالزمة لإقامتها.

9 - اإدارة العالقات الريا�سية الدولية املتعلقة باللعبة بكافة اأ�سكالها.

10 - ا�ست�سافة امل�سابقات على امل�ستوى الدويل وعلى امل�ستويات الأخرى.

11 - مكافحة املن�سطات واملخدرات واملواد املحظورة دوليا.

ت�سارب  ومنع  والف�ساد  الر�سوة  ملكافحة  ال�سارمة  والإجراءات  التدابري  اتخاذ   -  12
امل�سالح.

13 - متثيل ال�سلطنة فـي املوؤمترات والجتماعات الدولية الريا�سية، وما يتم تنظيمه 
منها بال�سلطنـة، بعد التن�سيق مع الوزارة. 

املــادة ) 4 (

املنا�سبة ل�سمان  الإجراءات  املعتمدة دوليا ويتخذ  الإن�سان  يلتزم الحتاد باحرتام حقوق 
احرتامها من قبل كافة اأع�سائه ومنت�سبيه، وي�سعى لتعزيز حماية تلك احلقوق.

املــادة ) 5 (

يجب على الحتاد اللتزام بالآتي: 
1 - احلياد فـي امل�سائل ال�سيا�سية والدينية.

2 - اأن يظل م�ستقال ومينع اأي �سكل من اأ�سكال التدخل غري القانونية.

3 - منـــع اأي �سكـــل من اأ�سكال التمييز �سد اأي دولة اأو �سخ�س بعينه اأو جمموعة من 
الأ�سخا�س على اأ�سا�س عرقي اأو جن�سي اأو ديني اأو لغوي اأو �سيا�سي اأو اأي �سورة اأخرى. 
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املــادة ) 6 (

ومنت�سبيه  اأع�سائه  خمتلف  بني  ويدعمها  الودية  العالقات  ت�سجيع  على  الحتاد  يعمل 
والإداريني والالعبني حتقيقا لالأهداف الإن�سانية فـي املجتمع.

الأ�سا�سي  بالنظام  التقيد  باللعبة  العالقة  ذات  واملنظمات  الأ�سخا�س  جميع  على  ويجب 
والـــروح  الإخــال�س والنزاهـــة  اإلى مبادئ  بالإ�سافـــة  النظيـــف  اللعـــب  واللوائــــح ومبـــادئ 

الريا�سية.
كما يعمل الحتاد على توفـري جميع الو�سائل املوؤ�س�سية حلل اأي نزاع داخلي قد ين�ساأ بني 

الأع�ساء اأو الأندية والإداريني اأو الالعبني.

املــادة ) 7 (

للوائح  وفقا  الإدارة  جمل�س  قبل  من  انتقالهم  و�شروط  الالعبني  �شوؤون  تنظيم  يجب 
وفقا  الالعبني  ت�سجيل  كما يجب  الالعبني،  وانتقالت  ب�سوؤون  اخلا�سة  الدويل  الحتاد 

للوائح الحتاد.
الأنديـــة علــى تكوين الالعبني ريا�سيا، ويعمل  ي�سجــــع الحتــــاد  الأحــــوال  وفــــي جميــــع 
والدولية  الوطنية  واللوائح  للقواعد  وفقا  والالعبني  الأندية  تلك  حقوق  حماية  على 

ال�سادرة فـي هذا ال�ساأن.
املــادة ) 8 (

يلتزم الحتاد واأع�ساوؤه بتطبيق قوانني اللعبة بكافة اأ�سكالها ال�سادرة عن الحتاد الدويل 
وما يطراأ عليها من تعديالت بني احلني والآخر.

املــادة ) 9 (

الأخالق  وقواعد  والقرارات  واللوائح  النظام  بهذا  التقيد  والإداريني  الحتاد  على  يجب 
كما يجب  باأن�سطتهم،  يتعلق  ما  فـي كل  الآ�سيـــوي والحتاد  والحتــــاد  الدولــــي  لالحتـــاد 

على كل �شخ�س اأو جهاز لديه ن�شاط يت�شل باللعبة التقيد مببادئ اللعب النظيف. 

املــادة ) 10 (

اللغة العربية هي اللغة الر�سمية لالحتاد، ويتعني �سياغة امل�ستندات والن�سو�س الر�سمية 
بتلك اللغة، وهي اللغة املعتمدة خالل انعقاد اجلمعية العمومية. 
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ويجوز ترجمة الن�سو�س وامل�ستندات اإلى لغة اأخرى، وفـي حالة وجود تعار�س بني تف�سري 
الن�سو�س فـي اللغات املختلفة فاإن الن�س باللغة العربية يعترب الن�س املعتمد.

وفــــي جميـــع الأحـــوال فــــي حالـــة تعــــار�س ن�ســـو�س هــــذا النظــام املحــررة باللغة العربية 
مع الن�سو�س املحررة باللغة الإجنليزية، يعتد بالن�سو�س املحررة باللغة الإجنليزية.

املــادة ) 11 (

ل يجوز للجمعية العمومية اتخاذ اأي قرار بقبول الع�سوية اأو تعليقها اأو اإ�سقاطها اإل بناء 
على تو�سية من املجل�س.

وفـي جميع الأحوال ل يرتتب على فقدان الع�سوية اإعفـــاء الع�ســـو من التزاماته املالية 
جتاه الحتاد اأو اأع�ساء الحتاد الآخرين. 

املــادة ) 12 (

اأع�ساء الحتاد هم الأندية الذين مت قبول ع�سويتهم من خالل اجتماع اجلمعية العمومية 
وفقا لهذا النظام واللوائح اخلا�سة بالحتاد.

الف�ضـــل الثانـــي

الع�ضويـــة

املــادة ) 13 (

فـي الحتاد مرفقا  العامة  الأمانة  اإلى  كتابيا  يقدم طلب احل�سول على ع�سوية الحتاد 
معها الوثائق الإلزامية التالية: 

1 - ن�سخة من نظامه الأ�سا�سي ولوائحه �سارية املفعول قانونا.
2 - اإقرار باأنه �سيتقيد وميتثل دائما لهذا النظام ولوائح وقرارات الحتاد والحتاد 
واإدارييه  اأع�سائه  قبل  من  اأي�سا  احرتامها  و�سمان  الآ�سيوي  والحتاد  الدويل 

ولعبيه وجميع منت�سبيه.
3 - اإقرار باأنه �سيتقيد بالقوانني املعتمدة للعبة. 

4 - اإقـــراره بعـــدم اللـــجوء فـي املنازعات الريا�سية فـي كافة امل�سائل املتعلقة بتف�سري 
اأو بتطبيق اأحكام هذا النظام اأو لوائح الحتاد الدويل والحتاد الآ�سيوي والحتاد 
اأنظمة  تن�س  مل  ما  العادية،  املحاكم  اإلى  عنها  ال�سادرة  والتوجيهات  والقرارات 

ولوائح الحتاد وتلك الحتادات على عك�س ذلك.
5 - اإقرار باعرتافه باللجان املخت�سة بنظر املنازعات والتحكيم الريا�ســـي كمـــا هـــو 

.)CAS حمدد بالنظام الأ�سا�سي وحمكمة التحكيم الريا�سي )كا�س

-36-



اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

6 - اإقرار باأنه م�سجل وم�سهر قانونا ومقره فـي �سلطنة عمان.

7 - اإقرار باإقامة كافة املباريات الر�سمية املحلية داخل ال�سلطنة. 

8 - اإقرار يوؤكد اأن التكوين القانوين ملقدم الطلب ي�سمن له ا�ستقاللية القرار وبعيدا 
عن اأي تدخالت خارجية. 

اإبرام اتفاقيات  9 - قائمة بالإداريني حتدد املخولني بالتوقيع الذين لهم احلق فـي 
ملزمة قانونا مع اأطراف اأخرى.

10 - اإقـــرار يتعهــــد مبوجبــــه باحل�ســــول علــى موافقة م�سبقة من الحتاد قبل تنظيم 
اأو امل�ساركة فـي امل�سابقات واملباريات الودية للعبة. 

11 - ن�سخة من حم�سر اآخر اجتماع جلمعيته العمومية اأو الجتماع التاأ�سي�سي.

12 - �سداد الر�سوم املقررة للع�سوية وفقا لأحكام الالئحة املالية لالحتاد.

املــادة ) 14 (

مع عدم الإخالل باأي اأحكام اأخرى فـي هذا النظام، يعر�س جمل�س الإدارة طلب الع�سوية 
فـي اأول اجتماع للجمعية العمومية للبت فـيه باملوافقة اأو الرف�س. 

ويجوز ملقدم الطلب تقدمي طلبه مبا�سرة اإلى اجلمعية العمومية فـي حالة رف�س جمل�س 
جمل�س  رف�س  اأ�سباب  على  رده  بيان  مع  العمومية،  اجلمعية  على  الطلب  عر�س  الإدارة 

الإدارة.
قبول  الع�سوية مبجرد  وواجبات  اجلديـــد حقــوق  الع�ســـو  يكت�ســـب  الأحوال  وفـي جميع 
ع�سويته وباأثر فوري، وي�سبح مندوبوه موؤهلـــني حلـــ�سور اجتماعات اجلمعية العمومية 

والت�سويت والنتخاب اعتبارا من اأول اجتماع للجمعية العمومية بعد قبول ع�سويته. 
ويجوز لالحتاد تنظيم اإجراءات قبول الع�سوية من خالل لئحة خا�سة ي�سعها جمل�س 

الإدارة وتعتمدها اجلمعية العمومية.

املــادة ) 15 (

يتمتع اأع�ساء الحتاد باحلقوق الآتية: 
1 - امل�ساركة فـي اجلمعية العمومية لالحتاد والطالع على جدول الأعمال م�سبقا 
واأن تتم دعوته حل�سور اجلمعية العمومية خالل الوقت املحدد وممار�سة حقوق 

الت�سويت.
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2 - التقدم مبقرتحات لإدراجها فـي جدول اأعمال اجتماع اجلمعية العمومية. 
3 - تقدمي املر�سحني لالنتخابات لكافة اأجهزة الحتاد. 

4 - الطالع على �سوؤون الحتاد عن طريق القنوات الر�سمية لالحتاد.
5 - امل�ساركة فـي امل�سابقات والأن�سطة الأخرى التي ينظمها الحتاد.

6 - ممار�سة كافة احلقوق الأخرى الواردة فـي النظام الأ�سا�سي ولوائح الحتاد. 
تخ�ســـع ممار�ســـة كافــة هذه احلقوق وكذلك احلد منها لالأحكام الأخرى الواردة فـي هذا 

النظام ولوائح الحتاد. 
املــادة ) 16 (

يلتزم اأع�ساء الحتاد بالآتي: 
1 - اللتزام الكامل باأحكام هذا النظام والنظام الأ�سا�سي واللوائح والقرارات ال�سادرة 
من الحتاد الدويل والحتاد الآ�سيوي والحتاد فـي جميع الأوقات و�سمان التزام 

اأع�سائها بذلك.
التامة  ال�ستقاللية  التي ت�سمن  الإجراءات  الأ�سا�سية على  اأنظمتها  فـي  الن�ص   -  2

لالنتخاب اأو التعيني. 
3 - امل�ساركة فـي امل�سابقات والأن�سطة الريا�سية الأخرى التي ينظمها الحتاد وفقا 

لأحكام هذا النظام. 
والالئحة  النظام  بهذا  الواردة  لل�سوابط  وفقا  لع�سويتهم  املقررة  الر�سوم  دفع   -  4

املالية لالحتاد. 
5 - اللتزام بتطبيق قوانني اللعبة بكافة اأ�سكالها ال�سادرة عن الحتاد الدويل وما يطراأ 

عليها من تعديالت بني احلني والآخر.
6 - اعتماد الن�ص القانوين الذي يحدد اأي نزاع ريا�سي يتطلب التحكيم فـيما يخ�سها 
اأو يخ�ص اأحد اأع�سائها ويتعلق بالنظام الأ�سا�سي ولوائح وقرارات الحتاد الدويل 
والحتاد الآ�سيوي والحتاد اأو اأحد فروعه اأو الرابطة، ويجب اأن تتم اإحالته فقط 
بهذا  حمدد  هو  كما  الريا�سي  والتحكيم  املنازعات  بنظر  املخت�سة  اللجان  اإلى 
اأو اإلى حمكمة التحكيم الريا�سية الدولية )كا�ص CAS(، ومينع اللجوء  النظام 
اأنظمة  اأو فـي  اإلى املحاكم العادية ما مل ين�ص على خالف ذلك فـي هذا النظام 

ولوائح الحتاد الدويل والحتاد.

-38-



اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

7 - اللتزام بتنفـيذ الأحكام ال�ســادرة عـــن اأي مـــن جلـــان فـــ�س املنازعـــات الريا�سيـــــة 
النظام،  هذا  فـي  عليها  املن�سو�س  الق�سائية  ال�سفة  ذات  اللجان  من  غريها  اأو 
اأع�سائه والالعبني ووكالء  التزام  التي ت�سمن  الكفـيلة  الإجراءات  واتخاذ كافة 
الالعبـــني واملدربـــني واحلكــــام والإداريني بتنفــــيذ الأحكــــام مبـــا فــــي ذلك تعليق 
اأو وقف اأن�سطتهم وعالقتهم به، اأو اأي اإجراء اآخر يراه جمل�س اإدارة الع�سو منا�سبا 

لتنفـيذ احلكم الق�سائي. 
التامة  ال�ستقاللية  ي�سمن  لإجراء  وفقا  اأجهزتهم  تعيني  اأو  انتخاب  �سمان   -  8

لنتخابهم اأو تعيينهم. 
واأي تغيري  الأ�سا�سي ولوائحه  اأي تعديل يطراأ على نظامه  ب�ساأن  اإبالغ الحتاد   -  9
لإبرام  واملخولني  بالتوقيع  املفو�سني  الأ�سخا�س  اأو  الإداريني  قائمة  على  يطراأ 

اتفاقيات ملزمة ب�سورة قانونية مع اأطراف اأخرى. 
10 - عـــدم الإبقــاء على اأي �سلة مع اأي كيانات ريا�سية اأيا كانت طبيعتها ما مل تكن 

معرتفا بها ول مع الأع�ساء الذين مت توقيفهم اأو عزلهم. 
11 - اعتماد ن�س قانوين يلزم التقيد مببادئ الوفاء والنزاهة والروح الريا�سية الطيبة 

كتعبري عن اللعب النظيف. 
12 - اإدارة �سجل الأع�ساء والذي يتعني حتديثه ب�سورة منتظمة.

التـــام بكافــة الواجبات الأخرى النا�سئة عن النظام الأ�سا�سي واللوائح  13 - اللتـــزام 
الأخرى اخلا�سة بالحتاد والحتاد الدويل والحتاد الآ�سيوي.

14 - اتخـــاذ التدابيـــر الالزمـــة والإجــراءات ملنع ت�سارب امل�سالح مبوجب ن�س �سمن 
نظمها الأ�سا�سية ولوائحها الداخلية.

15 - العمل على تطوير م�ساركة املراأة فـي اأن�سطة اللعبة الن�سائية ممار�سة واإ�سرافا.
املن�سطات  ملكافحة  التاأديبية  والأمور  باحلكام  املتعلقة  الأمـــــور  باإبقـــاء  اللــــتزام   -  16
وت�سنيف  امل�سابقات  بتنظيم  املت�سلة  الأمور  من  وغريها  الالعبني  وت�سجيل 

الأندية �سمن الخت�سا�س احل�سري لالحتاد وذلك فـيما يتعلق ب�سوؤون اللعبة. 
17 - اللتــــزام باتخـــاذ كافة قراراتها فـيما يتعلق باأي ق�سايا تخ�س ع�سويتها ب�سكل 
�سكلها  عن  النظر  بغ�س  الإلزام  هذا  وينطبق  خارجية.  جهة  اأي  عن  م�ستقل 

القانوين اأو هيكلها التنظيمي. 
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18 - اأي التزامات اأخرى تقرها اجلمعية العمومية مبا ل يتعار�س مع اأحكام القانون 
ولوائح واأنظمة الحتاد الدويل.

توقيع  ذلك  املادة، يرتتب على  فـي هذه  عليها  املن�سو�س  اللتزامات  وفـي حالة خمالفة 
العقوبات املن�سو�س عليها فـي هذا النظام واللوائح اخلا�سة ذات ال�سلة. 

املــادة ) 17 (

ل يجوز للجمعية العمومية تعليق ع�سوية اأي من الأع�ساء اإل بناء على طلب من املجل�س، 
ومع ذلك يجوز للمجل�س دون ت�سويت من اجلمعية العمومية اأن يعلق موؤقتا وباأثر فوري 
ع�سوية اأي ع�سو ثبت ارتكابه خمالفة ج�سيمة اأو متكررة للتزاماته، وي�سري هذا التعليق 
املعتمد من املجل�س حلني انعقاد اجلمعية العمومية التالية، ما مل يكن املجل�س قد رفع هذا 

التعليق قبل ذلك. 
ويجب تاأكيد واعتماد تعليق الع�سوية فـي اأول اجتماع للجمعية العمومية فاإذا مل يتم ذلك 

يرفع التعليق تلقائيا. 
اجلمعية  من  اأو  الإدارة  جمل�س  مــن  بقــرار  ع�سويتـــه  تعليق  عند  حقوقه  الع�سو  ويفقد 
العمومية، ول يجوز لبقية الأع�ساء التوا�سل معه ريا�سيا. ويجوز اأن تفر�س كل من جلنة 

الن�شباط اأو اأي جلنة اأخرى خمت�شة عقوبات اإ�شافـية. 
وا�ستثناء من حكم الفقرة الثانية من هذه املادة ، يجوز ملجل�س الإدارة اتخاذ قرار بالتعليق 
�سادر  حكم  تنفـيذ  تعطيله  اأو  امتناعه  عند  وذلك  الأع�ساء  من  اأي  لع�سوية  الفوري 
الق�سائية  ال�سفة  ذات  اللجان  من  غريها  اأو  الريا�سية  املنازعات  ف�س  جلان  اإحدى  عن 
اإنذاره من قبل اللجنة  املن�سو�س عليها بهذا النظام بعــد م�ســـي )30( ثالثني يوما من 
املخت�سة بوجوب التنفـيذ، ويتعني على جمل�س الإدارة اإ�سعار الع�سو بوجوب التنفـيذ جتنبا 
لتعليق ع�سويته خالل مدة ل تتجاوز اأ�سبوعا من تاريخ ت�سلم الحتاد خطابا من اللجنة 
امل�سار اإليها ب�سدور احلكم ووجوب تنفـيذه، وي�ستمر التعليق �ساريا اإلى حني �سدور �سهادة 

من اللجنة ذات ال�سفة الق�سائية باكتمال تنفـيذ احلكم.
وعلى جمل�س الإدارة اتخاذ الإجراءات الكفـيلة التي ت�سمن التزام كافة اأع�سائه والالعبني 
ووكالء الالعبني واملدربني واحلكام والإداريني بتنفـيذ الأحكام ال�سادرة عن اأي من جلان 
ف�س املنازعات الريا�سية اأو غريها من اللجان ذات ال�سفة الق�سائية املن�سو�س عليها بهذا 
النظام، مبا فـي ذلك تعليق اأو وقف اأن�سطتهم وعالقتهم به، اأو وقف �سرف اأي م�ستحقات 
اآخر يراه جمل�س الإدارة منا�سبا  اإجراء  اأي  اأو  اأو جوائز للع�سو فـي حوزة الحتاد،  مالية 

ل�سمان التقيد بتنفـيذ احلكم الق�سائي.
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املــادة ) 18 (

ل يحق للجمعية العمومية اإ�شقاط ع�شوية اأي ع�شو اإل بناء على طلب من املجل�س ووفق 
الإجراءات املحددة فـي هذا النظام، وذلك فـي احلالت التالية: 

1 - اإذا مل يف بالتزاماته املالية جتاه الحتاد.

2 - اإذا ارتكب خمالفات ج�سيمة اأو انتهك ب�سورة متكررة اأحكام هذا النظام واللوائح 
والقرارات ال�سادرة من قبل الحتاد الدويل والحتاد الآ�سيوي والحتاد.

3 - اإذا قام بعر�س نزاع ريا�سي على املحاكم العادية، با�ستثناء احلالت التي تن�س فـيها 
اأو حتددها اللوائح اخلا�سة بالحتاد الدويل والحتاد الآ�سيوي والحتاد.

4 - اإذا مت حل اأو ت�سفـية الع�سو.

املــادة ) 19 (

يجوز لأي ع�سو ال�ستقالة من الحتاد على اأن ت�سري ال�ستقالة اعتبارا من نهاية املو�سم 
الريا�سي، وينبغي اأن ي�سل اإخطار ال�ستقالة اإلى الأمانة العامة لالحتاد قبل �ستة اأ�سهر 

على الأقل من انتهاء املو�سم الريا�سي وذلك مبوجب خطاب م�سجل. 
ال�ستقالة  فـي  الراغب  الع�سو  يفـي  اأن  قبل  ال�ستــقالة  ت�ســـري  الأحـــوال ل  وفــــي جميــع 

بالتزاماته املالية جتاه الحتاد وجتاه الأع�ساء الآخرين فـي الحتاد. 

املــادة ) 20 (

ل يجوز لأي �سخ�س طبيعي اأو اعتباري ال�سيطرة اأو التاأثري باأي �سكل من الأ�سكال وفـي اأي 
حال من الأحوال على اأكرث من ع�سو واحد.

املــادة ) 21 (

فخري  ع�سو  اأو  فخري  رئي�س  لقب  منح  لالحتاد  العمومية  اجلمعية  من  بقرار  يجوز 
لأي �سخ�س طبيعي قدم اأو يقدم خدمات جليلة للعبة برت�سيح من ربع اأع�ساء اجلمعية 

العمومية اأو من جمل�س الإدارة.
اأو الع�سو الفخري امل�ساركة فـي اجتماعات اجلمعية العمومية،  ويجوز للرئي�س الفخري 

كما يجوز لهما امل�ساركة فـي املناق�سات دون اأن يكون لهما حق الت�سويت.
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على اأن تنتهي الع�سوية الفخرية فـي احلالت الآتية: 
 اأ  - الوفاة.

ب - انتهاء الفرتة املحددة ملجل�س اإدارة الحتاد.

ج - بقرار م�سبب من اجلمعية العمومية اأو بقرار �سادر عن جلنة خمت�سة كما هو حمدد 
فـي النظام الأ�سا�سي.

د - اإذا حكم عليه نهائيا فـي جرمية خملة بال�سرف والأمانة ما مل يرد له اعتباره وفقا 
لأحكام القانون العماين.

الف�ضــل الثالـــث

اجلمعيــة العموميــة

املــادة ) 22 (

يتكون الحتاد من الأجهزة الآتية:
1 - اجلمعيـــة العموميـــة: اجلهاز الت�سريعي لالحتاد وهو اجلهاز الأعلى فـي هيكلة 

الحتاد.

امل�سوؤول بالحتاد عن و�سع ال�سرتاتيجيات والربامج  2 - جملــــ�س الإدارة: اجلهـــاز 
واخلطط والإ�سراف عليها ومتابعة ومراقبة تنفـيذها.

     وتــقدم اللجــان الدائمة واللجان اخلا�سة املوؤقتة امل�سورة ملجل�س الإدارة وت�ساعده 
فـي القيام باأعماله. ويحدد هذا النظام واأي لئحة خا�سة ي�سعها جمل�س الإدارة 

مهام وت�سكيل ووظائف هذه اللجان.

كافة  وت�سمل  لالحتاد  التنفـيذي  اجلهاز  متثل  اإدارية  هيئة  العامـــــة:  الأمانــــــة   -  3
قبل  عليه من  امل�سادق  التنظيمي  بالهيكل  ملا هو حمدد  وفقا  بالحتاد  العاملني 
جمل�س الإدارة اأو وفقا للتكليف ال�سادر عن املجل�س اأو وفقا ملا يقرره املجل�س فـي 

هذا ال�ساأن من وقت لآخر.

4 - الهيئات ذات الخت�شا�س الق�شائي: جلنة الن�شباط وجلنة ال�شتئناف واأي جلنة 
اأخرى خمت�سة كما هو حمدد بالنظام الأ�سا�سي لالحتاد.
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املــادة ) 23 (

يجب على كل ع�سو باأجهزة الحتاد الن�سحاب من املناق�سة ومن م�سار اتخاذ القرار فـي حالة 
توفر اأي خماطر اأو احتمال وجود ت�سارب فـي امل�سالح، كما ينبغي اأن يكون اأع�ساء اأجهزة 
ال�سادرة  والدولية  الوطنية  والقوانني  بالقواعد  ال�سلة  ذات  بالأحكام  علم  على  الحتاد 

ب�ساأن ت�سارب امل�سالح واللتزام بها. 

املــادة ) 24 (

اجلمعية العمومية هي الجتماع الذي يلتقي فـيه بانتظام كافة اأع�ساء الحتاد الذين يحق 
لهم احل�سور والت�سويت، ويكون لها دون �سواها �سلطة اتخاذ القرارات املتعلقة باخت�سا�سات 

اجلمعية العمومية اأو اإلغاوؤها، وقد تكون عادية وغري عادية بح�سب الأحوال.
والإف�ساح  ال�سفافـية  ملبادئ  وفقا  لالحتاد  العمومية  اجلمعية  وانعقاد  ت�سكيل  ويتعني 

والدميقراطية وبح�سب الإجراءات املحددة فـي هذا النظام.
ويتولى رئي�س جمل�س الإدارة اإدارة اأعمال اجتماع اجلمعيــة العموميـــة، وفــــي حالـــة غيابـــه 
يرتاأ�س  معا  غيابهما  حالة  وفـي  الرئي�س،  نائب  حمله  يحل  �سبب  لأي  تواجده  عدم  اأو 

الجتماع اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة الأكرب �سنا. 
اجلمعية  اجتمـــاع  فـــــي  امل�ساركـــني  بني  مــــن  مراقبني  تعيني  العمومية  للجمعية  ويجوز 

العمومية. 
العمومية  اجلمعية  اجتماع  ح�سور  الفخريني  والأع�ساء  الفخري  للرئي�س  يجوز  كما 

وامل�ساركة فـي املناق�سات دون اأن يكون لهم حق الت�سويت.

املــادة ) 25 (

تتاألف اجلمعية العمومية من مندوب واحد عن كل ع�سو من اأع�ساء الحتاد. 
ويفقـــد الع�ســـو حـــق احلــ�سور والت�سويت فـي اجتماعات اجلمعية العمومية، ول يكون له 
فـيها اأي مندوب اأو متثيل مهما كان �سكله، كما ل يحق له تقدمي اأي مرت�سح لنتخابات 

املجل�س فـي اأي من احلالت الآتية:
 اأ - اإذا مل ي�سارك فـي اجتماعني اثنني على الأقل متتالني اأو متفرقني من اجتماعات 
اجلمعية العمومية العادية املنعقدة خالل فرتة الدورة النتخابية الواحدة املمتدة 

لأربع �سنوات، ويراعى فـي ذلك و�سعية الع�سو املنت�سب حديثا اإلى الحتاد.
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ب - اإذا مل ي�سدد - رغم اإخطاره - الر�سوم امل�ستحقة لالنت�ساب فـي مواعيدها املقررة 
اأو اأي م�ستحقات مالية اأخرى مت اإقرارها مبوجب هذا النظام اأو لوائح االحتاد، 
ما مل يبادر اإلى ت�سديدها قبل اإعالن قائمة االأع�ساء الذين يحق لهم احل�سور 

والت�سويت.

ت - اإذا مل ي�سارك فـي اأي من امل�سابقات الر�سمية لالحتاد ملو�سمني )�سنتني( متتاليني 
�سنته  فـي  العمومية  تقام اجلمعية  الذي  املو�سم  باملو�سمني:  االأقل، ويق�سد  على 

واملو�سم الذي قبله.

وفـي حالة توقف امل�سابقات الر�سمية ب�سكل كامل اأو جزئي فـي اأي من املو�سمني الأي �سبب 
من االأ�سباب فاإنه يعتد بامل�ساركة فـي اأي من امل�سابقات التي اأقيمت خالل املو�سمني.

املو�سم  م�سابقات  انطالق  قبل  العمومية  اجلمعية  اإقامة  موعد  كان  حالة  وفـي 
الريا�سي لتلك ال�سنة فاإنه يكتفى باعتماد اآخر مو�سم ريا�سي اأقيمت خالله امل�سابقات.
وا�ستثناء من كل ذلك ي�سمح للع�سو املنت�سب حديثا اإلى االحتاد ومل يكمل مو�سمني 
)�سنتني( احل�ســــور والت�سويـــت وتقديـــم مر�سحــــه لالنتخابات �سريطــــة اأن يكــون 
قد �سارك فعليا اأو اأكد كتابيا - بح�سب االأحوال - م�ساركته فـي اأول مو�سم ريا�سي 

يقام بعد انت�سابه لالحتاد وكذلك هو احلال للمو�سم الثاين.
ويتم حتديد قائمة االأع�ساء الذين يحق لهم احل�سور والت�سويت فـي اجتماعات اجلمعية 
انعقاد  تاريخ  من  االأقل  على  يوما  �ستني   )60( قبل  النظام  هذا  الأحكام  وفقا  العمومية 
اإذا كانت غري عادية مع  اإذا كانت عادية، و)30( ثالثني يوما  اجتماع اجلمعية العمومية 

اإمكانية تخفـي�ض هذه املدة فـي حاالت اال�ستعجال.
وللع�سو الذي �سقط ا�سمــه مــن قائمــة االأع�ساء الذين يحق لهم احل�سور والت�سويت فـي 
البيانات  به  مرفق  خطاب  مبوجب  االإدارة  ملجل�ض  التظلم  العمومية  اجلمعية  اجتماعات 
امل�ضابقات وا�ضتيفائه �ضروط ح�ضور االجتماع وذلك  والوثائق الدالة على م�ضاركاته فـي 
فـي موعد ال يتجاوز )3( ثالثة اأيام من تاريخ االإعالن عن عقد اجلمعية العمومية، وعلى 
اأيام من  )3( ثالثة  الرف�ض خالل  اأو  بالقبول  فـيه  والبت  التظلم  درا�سة  االإدارة  جمل�ض 
تاريخ ا�ستالم التظلم وعلى االأمانة العامة ت�سحيح اخلطاأ وتوجيه الدعوة ملن قبل جمل�ض 
االإدارة تظلمه فـي ذات تاريخ �سدور قرار املجل�ض وفـي هذه احلالة يراعى ال�سماح للع�سو 
توجيه  تاريخ  اأيام من  )5( خم�سة  اأجل  فـي   - اإن وجدت   - لالنتخابات  بتقدمي مر�سحه 

الدعوة اإليه بغ�ض النظر عن موعد اإغالق فرتة تلقي الرت�سيحات.
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اجلمعية  اجتماع  فـي  ميثله  الذي  النادي  اإدارة  مبجل�س  ع�سوا  املندوب  يكون  اأن  ويجب 
العمومية، ويتم تعيينه اأو انتخابه من جمل�س اإدارة النادي مع تقدمي ما يثبت ذلك.

كما يجب اأن يتم اإخطار الحتاد با�سم املندوب قبل )72( �ساعة على الأقل من موعد انعقاد 
اجتماع اجلمعية العمومية وذلك مبوجب خطاب موقع من قبل رئي�س جمل�س اإدارة النادي 
مو�سحا فـيه بيانات املندوب ورقم وتاريخ اجتماع جمل�س الإدارة الذي اأقر خــالله تعيينـه 
اأو انتخابه، وعلى جمل�س اإدارة الحتاد اأو جلنة النتخابات - بح�سب الأحوال - اأن يتحقق 
من توافر ال�شروط املطلوبة لدى مندوبي الأع�شاء الذين يحق لهم احل�شور، واإذا مل تتوفر 
لدى املندوب تلك ال�شروط مينع من ح�شور اجتماع اجلمعية العمومية. ول يجوز ت�شحيح 

اخلطاأ اأو تعوي�سه مبندوب اآخر بعد بدء الجتماع.
اأو مبوجب  بالوكالة  الت�سويت  يجوز  ول  الت�سويت،  احلا�سرين فقط  للمندوبني  ويحق 
اأو تفوي�س. وا�ستثناء من ذلك يجوز فـي احلالت ال�سرورية التي يقدرها  ر�سالة خطية 
ذلك  ي�سمل  ول  )اإلكرتونيا(  بعد  عن  والت�سويت  احل�سور  نظام  اعتماد  الإدارة  جمل�س 

حالت الت�سويت لالنتخابات والذي يتوجب اأن يكون ح�سوريا.
كما يجب اأن ي�سارك رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة والأمني العام فـي اجلمعية العمومية 
اأع�ساء جمل�س  اأن يكون لهم حق الت�سويت. ول يجوز باأي حال من الأحوال تعيني  دون 
الإدارة كمندوبني عن اأنديتهم فـي اجلمعية العمومية مبا فـي ذلك اجلمعيات العمومية 

النتخابية.
املــادة ) 26 (

تخت�س اجلمعية العمومية العادية بـــ:
1 - اعتماد النظام الأ�سا�سي لالحتاد وتعديالته.

2 - الت�سديق على حم�سر الجتماع ال�سابق.

3 - النظر فـي املوافقة على تقرير املجل�س عن اأعماله لل�سنة املا�سية وبرامج الأن�سطة 
وخطة العمل لل�سنة املقبلة وتقرير مدقق احل�سابات.

4 - اعتماد م�سروعي امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي لالحتاد.
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اأو اأكرث من اأع�ساء جمل�س  5 - انتخـــاب اأو عـــزل الرئي�س اأو نائب الرئي�س اأو ع�سو 
الإدارة اأو جمل�س الإدارة بالكامل. 

6 - انتخاب اأو عزل روؤ�ساء اأو نواب الروؤ�ساء اأو اأع�ساء الأجهزة الق�سائيـــة اأو اللجـــان، 
اإن وجدت، بناء على اقرتاح من املجل�س. وي�سمل ذلك:

 اأ - جلنة الن�شباط.

ب - جلنة ال�ستئناف.

ت - جلنة الأخالق والنزاهة، اإن وجدت.

ث - جلنة التدقيق والمتثال، اإن وجدت.

ج - جلنة احلوكمة، اإن وجدت.

7 - انتخاب اأو عزل روؤ�ساء واأع�ساء اللجان املنتخبة بناء على تو�سية جمل�س الإدارة.

8 - تعيني مدققني. 

9 - تعيني مراقبي احل�سابات اخلارجية امل�ستقلني. 

10 - اعتماد مدققي احل�سابات امل�ستقلني واخلارجيني بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة. 

11 - حتديد ا�سرتاكات الع�سوية بناء على تو�سية جمل�س الإدارة.

12 - اتخاذ القرار مبنح لقب رئي�س فخري اأو ع�سو فخري. 

13 - قبول اأو تعليق اأو اإ�شقاط الع�شوية. 

14 - حل الحتاد. 

والإجراءات  للمواعيد  وفقا  الحتاد  اأع�ساء  من  املقدمة  املقرتحات  فـي  النظر   -  15
املحددة فـي هذا النظام.

بجدول  مدرج  غري  بند  اأي  فـي  العمومــية  اجلمعيـــة  تنظــــر  ل  الأحــــوال،  جميــــع  وفــــي 
اأعمالها اأو اأي بند اآخر م�سمول �سمن اخت�سا�سات اأجهزة وجلان الحتاد الأخرى.

املــادة ) 27 (

تكون اإجراءات انعقاد اجلمعية العمومية العادية وغري العادية وفقا لالإجراءات الآتية:
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1 - ح�سور الأغلبية املطلقة )50% + 1( على الأقل من مندوبي الأع�ساء الذين لهم 
حق احل�سور والت�سويت ما مل ين�س النظام الأ�سا�سي على خالف ذلك، فاإذا مل تتوفر 
هذه الأغلبية فـي اجلل�سة الأولى يوؤجل الجتماع اإلى جل�سة ثانية تعقد بعد م�سي 
)3( ثالث �ساعات على الأقل من موعد اجلل�سة الأولى، ويكتفى لعقد الجتماع 
لهم حق  الذين  الأع�ساء  ربع عدد مندوبي   )%25( بح�سور  الثانية  اجلل�سة  فـي 
احل�سور والت�سويت على الأقل، فاإذا مل تتوفر هذه الأغلبية فـي اجلل�سة الثانية 
يتم حتديد موعد جديد خالل ال�سهر التايل، وفـي جميع الأحوال ل يتم تغيري 

جدول الأعمال.

بندا  اأو  الأ�سا�سي لالحتاد  النظام  بند اقرتاح تعديل  الأعمال  اإذا ت�سمن جدول   -  2
اأو عزل  اأع�ساء جمل�س الإدارة  اأي مـــن  اأو  الرئيـــــ�س  اأو عــــزل  يتعلــــق بالنتخــــاب 
ع�ســـو اأو اأكثــــر من اأع�ساء اإحدى الهيئات اأو اللجـــان اأو الأجهزة املنتخبة بالحتاد 
العمومية  اجلمعية  اجتماع  لنعقاد  يلزم  فاإنه  الحتاد  من  الع�شوية  اإ�شقاط  اأو 
احل�سور  حق  لهم  الذين  الأع�ساء  مندوبـــي  عـــدد  ثلثـــي  عن  يقل  ل  ما  ح�سور 
والت�سويت، فاإذا مل تتوفر هذه الأغلبية يتم حتديد موعد جديد خالل ال�سهر 

التايل. وفـي جميع الأحوال ل يتم تغيري جدول الأعمال.

املــادة ) 28 (

يكون اتخاذ القرارات فـي اجتماعات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية وفقا لالآتي:
1 - تتخذ اجلمعية العمومية قراراتها بالت�سويت العلني فـيما عدا النتخابات فتكون 

بالقرتاع ال�سري املبا�سر.

2 - الت�سويـــت فـــــي اجلمعــــية العموميـــة يتم من خالل رفع الأيدي، فاإذا مل تت�سح 
النتيجة باأغلبية وا�سحة ل�سالح القرار فـيتم حينها الت�سويت على القرار باملناداة 
على احل�سور ح�سب الرتتيب الأبجدي. وفـي جميع الأحوال ميكن اعتماد نظام 

الت�سويت الإلكرتوين. 

3 - ت�سدر قرارات اجلمعية العمومية بالأغلبية املطلقة )50% + 1( لأ�سوات مندوبي 
الأع�ساء احلا�سرين واملوؤهلني للت�سويت ما مل ين�س النظام الأ�سا�سي على خالف 

ذلك. 
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عزل  �أو  �لأ�سا�سي  �لنظام  بتعديل  يتعلق  قر�ر  �أي  �تخاذ  على  للمو�فقة  ي�سرتط   -  4
الرئي�س اأو اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو عزل ع�سو اأو اأكرث من اأع�ساء اإحدى 
�لهيئات �أو �للجان �أو �لأجهزة �ملنتخبة بالحتاد �أو �إ�سقاط �لع�سوية من �لحتاد 
احلا�سرين  الأع�ساء  مندوبي  عدد  اأرباع  ثالثة   )%  75( عن  يقل  ل  ما  موافقة 

و�ملوؤهلني للت�سويت.

5 - يتم �حت�ساب �لأغلبية �ملطلوبة لتخاذ �لقر�ر من و�قع عدد �لأ�سو�ت �ل�سحيحة 
�لأ�سو�ت  �أو  �لتالفة  �أو  �لفارغة  �أو  �مللغية  �لت�سويت  بطاقات  �أما  �سو�ها،  دون 
�لت�سويت فال  �لمتناع عن  �أ�سكال  �سكل من  �أي  �أو  �ل�سحيحة  �لإلكرتونية غري 

يتم و�سعها فـي �لعتبار عند �حت�ساب �لأغلبية �ملطلوبة. 

6 - �إذ� كان من بني �أع�ساء �جلمعية �لعمومية ع�سو �سوف تتخذ �جلمعية قر�ر� ب�ساأنه 
فـيكون �لت�سويت لتخاذ �لقر�ر بالقرت�ع �ل�سري �أو �أن يطلب من مندوب �لع�سو 

�خلروج من قاعة �لجتماع و�لعودة بعد �نتهاء �لت�سويت.

املــادة ) 29 (

يجب عقد �جلمعية �لعمومية �لعادية مرة كل �سنة على �لأقل خالل )3( �لثالثة �لأ�سهر 
الأولى من ال�سنة. 

ويحدد جمل�س �لإد�رة �ملكان و�لزمان وقائمة �لأع�ساء �لذين يحق لهم �حل�سور و�لت�سويت.
�إلى �لأع�ساء �لذين يحق لهم �حل�سور  وتوجه �لدعوة كتابيـــا مـــن قـــبل �لأمانــة �لعامة 
�أجـــل ل يـــقل عـــن )60( �ستني يوما على �لأقل من تاريخ �نعقاد �جتماع  و�لت�سويت فـــي 

اجلمعية العمومية العادية.
 ويجب ن�سر �لإعالن عن عقد �جتماع �جلمعية �لعمومية فـي �سحيفة حملية يومية و�حدة 

على �لأقل وذلك بالتز�من مع تاريخ توجيه �لدعوة �إلى �لأع�ساء. 
ويجب �أن تت�سمن �لدعوة �لر�سمية �ملوجهة �إلى �لأع�ساء جدول �لأعمال وتقرير �لن�ساط 
ذ�ت عالقة بح�سب  �أخرى  وثائق  و�أي  تقرير مدققي �حل�سابات  �ملالية وكذلك  و�لبيانات 

الأحوال.
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ويتولى الأمني العام و�سع جدول الأعمال بناء على اقرتاحات جمل�س الإدارة والأع�ساء. 
الأمانة  اإلى  العمومية  للجمعية  تقدميه  فـي  ما  ع�سو  يرغب  اقرتاح  اأي  اإر�سال  ويتعني 
العامة خطيا مع �سرح موجز قبل )30( ثالثني يوما على الأقل من تاريخ انعقاد اجلمعية 

العمومية.
املــادة ) 30 (

يجوز لالحتاد توجيه الدعوة للوزارة لإيفاد ممثل عنها حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية 
اإبداء الراأي فـي امل�سائل  اأن يكون له حق الت�سويت، ويكون له  العادية وغري العادية دون 

املتعلقة بالدعم احلكومي اأو اإذا طلبت اجلمعية العمومية �سماع راأيه فـي م�ساألة معينة.

املــادة ) 31 (

يجب اأن يت�سمن جدول اأعمال اجلمعية العمومية البنود الآتية: 
الأ�سا�سي  للنظام  وفقا  ت�سكيلها  ومت  منعقدة  العمومية  اجلمعية  باأن  الإعالن   -  1

لالحتاد. 

2 - اعتماد جدول الأعمال.

3 - كلمة الرئي�س. 

4 - تعيني ثالثة اأع�ساء لتدقيق حم�سر الجتماع. 

تطبيق  حالة  )فـي  النتخابية  للعملية  م�سرفـني  ثالثة  على  يزيد  ل  ما  تعيني   -  5
ذلك(. 

6 - تعليق اأو عزل الأع�ساء )فـي حالة تطبيق ذلك(. 

7 - اعتماد حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية ال�سابق. 

8 - اعتماد تقرير الن�شاط )يت�شمن الأن�شطة منذ اجلمعية العمومية ال�شابقة(.

9 - تقدمي امليزانية العمومية ال�سنوية واملدققة وبيان الفوائ�س واملديونية.

10 - اعتماد البيانات املالية. 

11 - اعتماد امليزانية. 
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12 - الت�سويت على مقرتحات التعديالت على النظام الأ�سا�سي )فـي حالة تطبيق ذلك(. 

13 - مناق�سة املقرتحات املقدمة من الأع�ساء وجمل�س الإدارة وفقا لأحكام هذا النظام.

14 - تعيني مدققي ح�سابات م�ستقلني )فـي حالة تطبيق ذلك( بناء على اقرتاح جمل�س 

الإدارة. 

15 - عزل �سخ�س اأو هيئة )فـي حالة تطبيق ذلك(. 

16 - انتخاب اأع�ساء الهيئات الق�سائية )فـي حالة تطبيق ذلك(. 

17 - انتخاب اأع�ساء اللجان النتخابية )فـي حالة تطبيق ذلك(.

18 - انتخاب اأع�ساء جلنة التدقيق والمتثال )فـي حالة تطبيق ذلك(. 

19 - القبول للع�سوية )فـي حالة تطبيق ذلك(.

الأعمال، ومع  املذكور فـي جدول  �ساأن غري  باأي  اتخاذ قرار  العمومية  ل يجوز للجمعية 

ذلك يجوز تغيري جدول اأعمال اجلمعية العمومية العادية، ب�شرط ح�شور ما ل يقل عن 

ثلثــــي عـــدد مندوبــــي الأع�ساء الذيــــن يحق لهم احل�سور والت�سويــت، ول ميـــرر القـــرار 

اإل مبوافقة )75 %( ثالثة اأرباع عدد مندوبي الأع�ساء احلا�سرين واملوؤهلني للت�سويت. 

املــادة ) 32 (

يجوز ملجل�س الإدارة عقد جمعية عمومية غري عادية، ويتولى فـي هذه احلالة و�سع جدول 

اأعمالها وحتديد تاريخ ومكان انعقادها.

اإذا  العادية  العمومية غري  الإدارة ال�ستجابة لعقد اجتماع للجمعية  ويجب على جمل�س 

اأغلبية )50% + 1( من الأع�ساء الذين لهم حق احل�سور والت�سويت،  تقدم بهذا الطلب 

)النادي(  الع�شو  بختم  كتابة مبوجب خطاب فردي وخمتوم  الطلب  يقدم  اأن  وي�شرتط 

وموقعا من قبل رئي�س جمل�س اإدارة النادي مو�سحا فـيه رقم وتاريخ اجتماع جمل�س اإدارة 

النادي الذي مت خالله املوافقة على تقدمي هذا الطلب، كما ي�شرتط اأن يت�شمن الطلب 

حتديد النقاط املقرتح اإدراجها �شمن بنود جدول الأعمال. 
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كما يجب على جمل�س الإدارة عقد الجتماع خالل )45( خم�سة واأربعني يوما من تاريخ 
اأن  يجب  احلالة  هذه  وفـي   ،)1  +  %50( الطلب  ملقدمي  املطلوبة  الأغلبية  ن�سبة  اكتمال 
ي�شتمل جدول الأعمال على النقاط التي اأثارها الأع�شاء الطالبون عقد الجتماع. وفـي 
حالة امتناع الحتاد ميكن لهوؤلء الأع�ساء عقد الجتماع باأنف�سهم اأو اأن يطلبوا امل�ساعدة 

من الحتاد الدويل اأوالحتاد الآ�سيوي.
ويحدد جمل�س الإدارة املكان والزمان لعقد اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية وقائمة 

الأع�ساء الذين يحق لهم احل�سور والت�سويت.
على اأن توجه الدعوة كتابيا من قبل الأمانة العامة اإلى الأع�ساء الذي يحق لهم احل�سور 
اأجـــل ل يقـــل عــــن )30( ثالثني يوما من تاريخ انعقاد اجتماع اجلمعية  والت�سويت فـي 

العمومية غري العادية، ويجوز فـي حالة ال�ستعجال تقلي�س هذه املدة اإلى الن�سف.
ويجب ن�سر الإعالن عن عقد اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية فـي �سحيفة حملية 

يومية واحدة على الأقل وذلك بالتزامن مع تاريخ توجيه الدعوة اإلى الأع�ساء. 
اإلى الأع�ساء جدول الأعمال واأي وثائق  اأن تت�سمن الدعوة الر�سمية املوجهة  كما يجب 

اأخرى ذات عالقة بح�سب الأحوال.
املطلوبة  والأغلبية  القانوين  بالن�ساب  املتعلقة  النظام  هذا  فـي  الواردة  الأحكام  وت�سري 
اأعمال  بجدول  اتخاذها  املزمع  القرارات  على  العادية  العمومية  قرارات اجلمعية  ل�سحة 

اجلمعية العمومية غري العادية.
وفـي جميع الأحوال ل يجوز باأي حال من الأحوال تعديل جدول اأعمال اجلمعية العمومية 

غري العادية.
املــادة ) 33 (

للجمعية  الدائمة  والتعليمات  الأ�سا�سي  النظام  تعديل  عن  م�سوؤولة  العمومية  اجلمعية 
العمومية. 

اأي مقرتحـــــات بتعديــــل النظــــام الأ�سا�ســــي خطيــــا  ويجب تقدمي �ســرح خمت�ســــر ب�ســــاأن 
اإلى الأمانة العامة التي تتولى اإر�ساله اإلى الأع�ساء الذين يحق لهم احل�سور والت�سويت 

�سواء كان هذا املقرتح مقدما من ع�سو اجلمعية العمومية اأو من جمل�س الإدارة.

-51-



اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

ول تنظر اجلمعية العمومية فـي اأي مقرتح لتعديل النظام الأ�سا�سي ما مل يكن مقدمــا 

قبل  من  خطيا  ومدعوما  الحتاد  اأع�ساء  اأحد  من  كتابيا  مقدما  اأو  الإدارة،  جمل�س  من 

ثالثة اأع�ساء اآخرين. 

والت�سويت  الذين يحق لهم احل�سور  الأع�ساء  ويتعني ح�سور ما ل يقل عن ثلثي عدد 

حتى يكون الت�سويت �سحيحا على تعديل النظام الأ�سا�سي والتعليمات الدائمة للجمعية 

العمومية. 

ول يتم اإقرار تعديل النظام الأ�سا�سي اأو التعليمات الدائمة للجمعية العمومية اإل مبوافقة 

)75 %( ثالثة اأرباع عدد مندوبي الأع�ساء احلا�سرين واملوؤهلني للت�سويت.

املــادة ) 34 (

تدخل القرارات التي تتخذها اجلمعية العمومية حيز التنفـيذ فورا من تاريــخ �سدورهـــا، 

العمومية  اإذا قررت اجلمعية  اأو  الأ�سا�سي  النظام  فـي هذا  ذلك  ين�س على خالف  ما مل 

موعدا اآخر ل�سريان القرار. 

املــادة ) 35 (

يتولى الأمني العام م�سوؤولية كتابة وت�سجيل حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية، ويتعني 

مراجعة م�سودة حم�سر الجتماع من قبل الأع�ساء املعينني من قبل اجلمعية العمومية.

ويتم التوقيع على حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية من قبل الأمني العام ورئي�س جمل�س 

الإدارة اأو من ناب عنهما فـي الجتماع - بح�سب الأحوال -.

على اأن يتم اعتماد حم�سر الجتماع ب�سورة نهائية فـي الجتماع التايل للجمعية العمومية.

املــادة ) 36 (

جميع  اإلى  عليه  التوقيع  بعد  الجتماع  حم�سر  من  ن�سخة  اإر�سال  العام  الأمني  يتولى 

الأع�ساء والوزارة وذلك خالل )14( اأربعة ع�سر يوما من تاريخ الجتماع.
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الف�صـــل الرابـــع
جملــ�س الإدارة
املــادة ) 37 (

1 - يتاألف عدد جمل�س الإدارة من )7( �سبعة اأو )9( ت�سعة مراكز وفقا للآتي : 
اجلمعية  فـي  للت�سويت  املوؤهلني  الأع�ساء  عدد  كان  اإذا  مراكز  �سبعة   )7( عدد   - اأ   

العمومية النتخابية ي�ساوي اأو يقل عن )22( اثنني وع�سرين ع�سوا.
اجلمعية  فـي  للت�سويت  املوؤهلني  الأع�ساء  عدد  كان  اإذا  مراكز  ت�سعة   )9( عدد   - ب 

العمومية النتخابية ي�ساوي اأو يزيد على )23( ثلثة وع�سرين ع�سوا.
2 - يتكون جمل�س الإدارة وفقا لأحد اخليارين الآتيني :
اأ - فـي حال �سغل من�سب الأمني العام بالنتخاب :

- الرئي�س.
- نائب واحد للرئي�س.

- الأمني العام.
- اأمني ال�سندوق. 

- امراأة واحدة، ع�سوة وتكون منتخبة من اجلمعية العمومية ل�سغل املقعد الن�سائي 
الإلزامي.

 - عــــدد )2( ع�سويــــن اأو )4( اأربعــــة اأع�ســـاء بح�سب ما هو حمـدد فــي البند )1( 
من هذه املادة.

ب - فـي حال �سغل من�سب الأمني العام ) مديرا تنفـيذيا ( مبوجب عقد عمل :
- الرئي�س. 

- نائب واحد للرئي�س.
املقعد  ل�سغــل  العموميــة  اجلمعيــة  من  منتخبة  وتكون  ع�سوة  واحدة،  امراأة   -

الن�سائي الإلزامي.
- عدد )4( اأربعـــة اأو )6( �ستــــة اأع�ساء اآخرين بح�سب ما هــو حمدد فـي البند )1( 

من هذه املادة.
 - وجد  اإن   - الدويل  الحتاد  اإدارة  جمل�س  فـي  مقعد  على  احلا�سل  العماين  الع�سو  ويكون 
ع�سوا مبجل�س الإدارة ب�سكل مبا�سر وتلقائي بدون انتخاب، وذلك بغ�س النظر عما ورد 

فـي البندين )1 و2( من هذه املادة.
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املــادة ) 38 (

ي�ضرتط فـي املرت�ضح لع�ضوية جمل�س الإدارة الآتي :

اأول : ال�ضروط العامة

1 - اأن يكون عماين اجلن�سية، ومقيما فـي ال�سلطنة.

2 - اأن يكون ع�سوا عامل ل�سنتني متتاليتني على الأقـــل فـي النـــادي ع�ســـو الحتاد 

املرت�سح منه، واأن تكون ع�سويته �سارية عند تقدمي تر�سحه.

3 - األ يقل عمره عن )25( خم�س وع�سريــن �سنـــة ميلديــة فـي تاريخ تقدمي طلب 

الرت�سح، ويثبت ال�سن ب�سهادة امليلد، اأو �سهادة تقدير ال�سن املعتمدة من اجلهة 

الطبية املخت�سة بال�سلطنة.

4 - اأن يكون حممود ال�سرية، ح�سن ال�سمعة.

5 - األ يكون قد �سبق احلكم عليه بعقوبة جناية اأو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جرمية 

خملة بال�سرف اأو الأمانة، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.

6 - األ يكون حمروما من ممار�سة حقوقه املدنية بحكم ق�سائي.

7 - اأن يكــــون حا�سـل على موؤهـــل جامعـــي ل يقــــل عن البكالوريــــو�س، اأو �سبق لــــه 

الأندية الأع�ساء لدورة واحدة  اأحد  اأو  اإدارة الحتاد  اأن كان ع�سوا فـي جمل�س 

على الأقل. 

8 - األ يكون قد �سبق له ع�سوية جمل�س اإدارة هيئة خا�سة عاملة فـي املجال الريا�سي 

مت حلها، ما مل يكن قد م�سى على قرار احلل فـي تاريخ تقدمي طلب الرت�سح 

)5( خم�س �سنوات.

9 - األ يكـــون ع�ســـوا فـي اإحــــدى اللجـــان ذات الخت�ســــا�س الق�سائـــــي بالحتــــــاد، اأو 

م�سوؤول عن تدقيق ح�ساباته فـي تاريخ تقدمي طلب الرت�سح.

 ول ت�سري اأحكام الفقرتني )2( و )7( من اأول من هذه املادة على املرت�سحات للمقعد 

الن�سائي الإلزامي فقط دون �سواه. 
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ثانيا : ال�سروط اخلا�ضة

1 - ي�ضرتط فـي املرت�ضح ملن�ضب الأمني العام اأن يكون حا�ضال على �ضهادة علمية فـي 
اأحد تخ�س�سات علوم الإدارة، اأو �سبق له �سغل من�سب اأمني ال�سر العام فـي اأحد 

الحتادات اأو الأندية الريا�سية لدورة واحدة على الأقل.

2 - ي�ضرتط فـي املرت�ضح ملن�ضب اأمني ال�ضندوق اأن يكون حا�ضال على �ضهادة علمية 
فـي اأحد التخ�س�سات املالية، اأو �سبق له �سغل من�سب اأمني ال�سندوق فـي اأحد 

الحتادات اأو الأندية الريا�سية لدورة واحدة على الأقل.

3 - ي�ضرتط فـي املراأة املرت�ضحة للمقعد الن�ضائي الإلزامي باأن تكون ع�ضــوا عامال 
بالنادي املرت�سحة منه ملدة �سنة على الأقل، اأو مار�ست اللعبة كلعبة اأو حكمة 
اأو مدربة ويثبت ذلك ب�سهادة من النادي اأو الحتاد وفـي هذه احلالة فقط تعفى 

من تقدمي بطاقة تزكية من اأي ناد عند تقدمي طلب تر�سحها. 

ثالثا : �ضرط عدد الدورات النتخابية

ل يقبل تر�سح من �سبق له �سغل اأي من منا�سب جمل�س الإدارة فـي اأي احتاد لدورتني 
متتاليتني اأو متفرقتني فـي ذات املن�سب اأو فـي غريه، ول يوؤخذ فـي العتبار عدد 
الدورات التي ق�ساها املرت�سح لرئا�سة جمل�س الإدارة فـي اأي من املنا�سب الأخرى 

عدا من�سب الرئي�س عند حتديد عدد الدورات امل�سموح بها له.
ويق�سد بالدورة النتخابية فـي تطبيق اأحكام هذا البند الدورة النتخابية الكاملة، 
وحتت�سب الدورات غري املكتملة ب�سبب العزل اأو ال�ستقالة من بني الدورات املكتملة.
وفـي جميع الأحوال ل حتت�سب من �سمن الدورات النتخابية فرتة �سغل املقاعد 

الدولية الإلزامية.
املــادة ) 39 (

1 - يتم انتخاب جمل�س الإدارة و�سغل املراكــز ال�ساغــــرة فـيه بوا�سطة اجلمعية العمومية 
وفقا لأحكام هذا النظام وللإجراءات والقواعد املن�سو�س عليها فـي لئحة النتخابات 
للحتاد )اإن وجدت( ب�سرط اأن تكون الالئحة معتمدة من اجلمعية العمومية لالحتاد. 
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انتخاب جمل�س  العادية  اأو غري  العادية  العمومية  اأعمال اجلمعية  اإذا ت�سمن جدول   - 2

اإحدى  فـي  ال�سادر  الإعلن  ي�سمل  اأن  فـينبغي  فـيه،  ال�ساغرة  املراكز  �سغل  اأو  الإدارة 

احل�سور  حق  لهم  الذين  الأع�ساء  اإلى  املوجهة  والدعوة  اليومية  املحلية  ال�سحف 

والت�سويت؛ فتح باب الرت�سح ملدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام.

خلل  تر�سحهـــم  بطلب  النتخابات  على  امل�سرفة  اللجنة  اإلى  املرت�سحون  يتقدم   -  3

امليعاد املقرر �سامل بطاقة تزكية النادي املنت�سب اإليه ) يراعى فـي ذلك و�سعية املراأة  

املرت�ضحة ملقعد املراأة الإلزامي ( وامل�ضتندات الدالة على ا�ضتيفاء �ضروط الع�ضوية وفقا 

ملا تقرره جلنة النتخابات. 

4 - يحق لكل ناد له حق الرت�سيح منح بطاقة تزكية ملر�سح واحد فقط فـي انتخابات جمل�س 

الإدارة اأو �ضغل املراكز ال�ضاغرة فـيه على اأن يكون املر�ضح ممن تنطبق عليهم �ضروط 

الرت�ضح، وا�ضتثناء من ذلك يجوز للنادي تزكية عدد )2( مر�ضحني اثنني فقط ب�ضرط 

اأن يكون اأحدهما امراأة مرت�سحة للمقعد الن�سائي الإلزامي. فاإذا قام النادي مبنح اأكرث 

من العدد امل�سموح له لبطاقات الرت�سح فاإنه تلغى جميعها.

5 - يجوز للع�ضو العماين احلا�ضل على مقعد فـي جمل�س اإدارة الحتاد الدويل - اإن وجد - 

تقدمي طلب تر�سحه لأي مركز من مراكز جمل�س الإدارة ب�سكل مبا�سر دون احلاجة 

اإلى بطاقة تزكية من اأي ناد ع�سو فـي الحتاد، ولو خ�سر النتخابات يحتفظ مبقعده 

كع�سو فـي جمل�س الإدارة. وفـي جميع الأحوال يكون له مقعد واحد فقط.

املــادة ) 40 (

1 - تتولى جلنة النتخابات تنظيم عملية النتخابات والإ�سراف على اإجراءاتها وو�سع اأي 

قواعد اإجرائية تراها �سرورية ل�سمان حتقق ال�سفافـية وامل�ساواة وتكافوؤ الفر�س.

2 - تقوم جلنة النتخابات باإعلن القائمة الأولية للمرت�سحني فور اإغلق باب الرت�سح.

3 - تقـــوم جلنــــة النتخابــــات بفحـــ�س ودرا�ســـة اأوراق املرت�سحيـــن خـــلل )5( خم�ســة اأيـــام 

يقوم  اأن  ملحظات  اأي  ب�ساأنه  اأبديت  الذي  وللع�سو  الرت�سح،  باب  اإغلق  تاريخ  من 

با�ستيفائها خلل )3( ثلثة اأيام من تاريخ اإخطاره بها.
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4 - تقوم جلنة النتخابات باإعلن القائمة النهائيـــــة للمرت�سحيـــن بالإ�سافة اإلى القائمة 
الإدارة  جمل�س  من  املعتمدة  والت�سويت  احل�سور  حق  لهم  الذين  للأع�ساء  النهائية 
وذلك فـي مدة ل تقل عن )30( ثلثني يوما من تاريخ موعد الجتماع اإذا كانت اجلمعية 

العمومية عادية و)15( خم�سة ع�سر يوما اإذا كانت اجلمعية العمومية غري عادية. 

5 - يجـــوز لكل ذي �ضفة وم�ضلحــــة تقديــم طعـــن اإلى جلنة ال�ضتئناف والطعون النتخابية 
ب�ساأن القائمة النهائية للمرت�سحني اأو/و القائمة النهائية للأع�ساء الذين لهم حق 

احل�سور والت�سويت وذلك خلل )2( يومني من تاريخ اإعلنهما.

6 - تتولـــى جلــــنة ال�ستئـــناف والطعــون النتخابية درا�سة الطعن والبت فـيه خلل )5( 
خم�سة اأيام على الأكرث من تاريخ ا�ستلمه. 

املــادة ) 41 (

1 - جترى النتخابات بالقرتاع ال�سري املبا�سر وبح�سب ت�سل�سل املراكز.

لت�سليمه  بال�سم  احلا�سرين  العمومية  اجلمعية  اأع�ساء  من  مندوب  كل  مناداة  تتم   -2
بطاقة الت�سويت.

3 - تدعو جلنــة النتخابـــات اجلمعيــــة العموميـــة لرت�سيــــح من تراه منا�سبـــا من مندوبـــي 
على  والإ�ضراف  الأ�ضوات  واحت�ضاب  فرز  عملية  فـي  للم�ضاركة  احلا�ضرين  الأع�ضاء 

العملية النتخابية.

4 - ينبغـــــي ح�ســــول املرت�ســــح علـــى الأغلبيـــــة املطلقــــــــة )50% + 1( من الأ�ســـوات امل�سجلــــــــة 
واأي  الثانية  اجلولة  فـي  اأما  النتخابات،  من  الأولى  اجلولة  من  للفوز  وال�ضحيحة 

جولت اأخرى فتكفـي الأغلبية الب�ضيطة من الأ�ضوات امل�ضجلة وال�ضحيحة للفوز.

5 - اإذا ت�ضاوى مر�ضحان اأو اأكرث فـي عدد الأ�ضوات تعاد النتخابــــات بينهـــم اإلى حني فوز 
ا�ستبعاد  يتم  اأن  على  وال�سحيحة  امل�سجلة  الأ�سوات  من  الب�سيطة  بالأغلبية  اأحدهم 
اأقل الأ�سوات فـي كل جولة وذلك كله وفق الإجراءات التي تعلن عنها  احلا�سل على 

جلنة النتخابات.

6 - اأي ورقة من اأوراق القرتاع حتمل ك�سطا اأو تعديل فـي حمتواها تعترب غري �سحيحة 
ويتم اإلغاوؤها مبا�ضرة وعدم الأخذ بها، ويجوز للجنة النتخابات حتديد حالت اأخرى 

للإلغاء.
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7 - فـي حالــــة ت�ســاوي عــــدد املر�سحيـــن مع عـــدد املراكــــز ال�ساغرة اأو اأي منهـــا فـيتـــم اإعلن 
فوزهم بالتزكية اأثناء العملية النتخابية.

8 - للجنـــة النتخابـــات اتخــاذ القــرار الذي تراه منا�سبـــا وحمققا للعدالــة وامل�ســـاواة وتكافوؤ 
الفر�س بني املرت�سحني فـي اأي طارئ اأو م�ساألة غري من�سو�س عليها فـي هذا النظام 

اأو لئحة النتخابات ) اإن وجدت ( تتعلق بالعملية النتخابية والقرتاع والت�سويت.

9 - تعلن جلنة النتخابات نتائج النتخابات فور النتهاء من عملية فرز الأ�ضوات، ويقوم 
رئي�س وكافة اأع�ضاء جلنة النتخابات بالتوقيع على القائمة النهائية بنتائج الت�ضويت 
اأوراق القرتاع وت�سليمها م�سفوعة بتقرير عن �سري العملية النتخابية  وعلى جميع 

اإلى الأمانة العامة للحتاد.

10 - يجــــوز لكل ذي �ضفـــة وم�ضلحــــة الطعن على نتائج النتخابات اأمام جلنة ال�ضتئناف 
والطعون النتخابية خالل )48( �ضاعة من اإعالن النتائج.

11 - تتولـــى جلنــة ال�ستئنــاف والطعـــون النتخابية البت فـي الطعن خلل )5( خم�سة اأيام 
من تاريخ ا�ستلمه ولها فـي �سبيل ذلك درا�سة الأوراق واملحا�سر والتقارير املتعلقة 

بعمل جلنة النتخابات واأي م�ستندات اأخرى ذات �سلة.

املــادة ) 42 (

تكون مدة جمل�س الإدارة )4( �ضنوات بدءا من اإعالن نتائج النتخابات، وجترى انتخابات 
املجل�س اجلديد قبل نهاية تلك الفرتة، واإذا مل تتم النتخابات لظروف طارئة اأو لأي �سبب 

قانوين يبقى املجل�س قائما حتى يتم اإجراء النتخابات.

املــادة ) 43 (

يحظر على رئي�س ونائب رئي�س وجميع اأع�ساء جمل�س الإدارة الآتي:

1 - اأن يكون فـي الوقت نف�سه ع�سوا فـي اأحد جمال�س اإدارات الأندية اأو الحتادات اأو 
اأيا من هذه املنا�سب، يتعني  اللجان الريا�سية، وفـي حال مت انتخاب من ي�سغل 
عليه اأن يقدم ا�ستقالته كتابة على الفـــور، واأن ميتنع عن ممار�سة مهامه كع�سو 
باأن  تق�سي  خطية  اإفادة  بالحتاد  العام  للأمني  يقدم  حتى  الإدارة  جمل�س  فـي 
ا�ستقالته من تلك املنا�سب نافذة و�سحيحة فاإذا مل يتم ذلك خلل )7( �سبعة اأيام 

من تاريخ اعتماد نتائج النتخابات تعترب ع�ضويته كاأن مل تكن.
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2 - اأن يكون فـي الوقت نف�سه ع�سوا فـي هيئة ق�سائية فـي الحتاد اأو جلنة النتخابات 

اأو جلنة الطعون النتخابية اأو جلنة التدقيق والمتثال ) اإن وجدت (.

3 - تويل حتكيم اأو تدريب اأو اإدارة �سوؤون اللعبة فـي اأي من الأندية.

4 - قبول اأي هدايا اأو هبات عينية ب�ضفته تتجاوز قيمتهـــا مبلــغا وقــــدره )300 رع( 

فـي  للحتاد  التابع  ن�ساطه  اإطار  فـي  ذلك  مت  حال  وفـي  عماين  ريال  ثلثمائة 

اأن يتخذ  اإعلم املجل�س بذلك. وللمجل�س  اأو اخلارج، فاإنه يتوجب عليه  الداخل 

القرار باملوافقة على احتفاظ ع�سو املجل�س بالهدية اأو ت�سليمها للحتاد لتكون 

بذلك من ممتلكات الحتاد. كما يحظر على اأي ع�سو من اأع�ساء املجل�س ا�ستلم 

اأي هدايا اأو هبات نقدية مت منحها له ب�سفته ع�سوا باملجل�س.

5 - تقا�سي اأي مكافاآت اأو مبالغ اأو هدايا نقدية اأو عينية من الحتاد نظري ع�سويتهم 

فـي جمل�س الإدارة اأو اللجان الفنية اأو ح�سور الجتماعات فـيما عدا بدل ال�سفر 

املقرر ملهمات العمل الر�سمية وفقا ملا حتدده اللئحة املالية للحتاد.

املــادة ) 44 (

1 - فـي حالة خلو )50%( ن�سف اأو اأقل من منا�سب جمل�س الإدارة لأي �سبب من الأ�سباب، 

للفرتة  ال�ضاغرة  املراكز  ل�ضغل  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  الإدارة  جمل�س  على  يتعني 

املتبقية من عمر املجل�س �سواء عن طريق فتح باب الرت�سح لهذه ال�سواغر �سمن اأقرب 

جمعية عمومية عادية اأو من خلل عقد جمعية عمومية غري عادية.

2 - اإذا خل اأكرث من )50%( ن�سف منا�سب جمل�س الإدارة لأي �سبب من الأ�سباب، يعترب 

املجل�س منحل ويتولى الأمني العام - املدير التنفـيذي اأو الأع�ساء الباقون عقد جمعية 

عمومية غري عادية لنتخاب جمل�س اإدارة جديد لتكملة الدورة النتخابية للمجل�س 

املنحل اأو اإحالة املو�سوع اإلى جلنة النتخابات ) اإن وجدت (.

3 - تطبـــــق القواعــــــد والأحكـــــام واملواعيـــــــد اخلا�سة بعقـــد اجلمعيـــة العموميـــة النتخابيــــة 

املن�سو�س عليها فـي هذا النظام ولئحة النتخابات ) اإن وجدت (. 
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املــادة ) 45 (

1 - يجوز ملجل�س الإدارة اإ�ضدار لئحة خا�ضة تنظم اآليات انعقاده واإ�ضدار قرارات وممار�ضة 
�سلحياته واإدارته ل�سوؤون الحتاد مبا ل يتعار�س مع اأحكام هذا النظام.

2 - يجتمـــع املجل�س بدعــوة من رئي�ســـه اأو من يحــل حملـــه، وكلما دعت ال�سرورة اأو احلاجة 
اإلى ذلك، على األ يقل عدد الجتماعات التي يعقدها املجل�س عن )4( اأربعة اجتماعات 

خلل العام.

3 - اإذا طلب )50%( خم�سون باملائة من اأع�ساء جمل�س الإدارة عقد اجتماع للمجل�س، يقوم 
الرئي�س بالدعوة لعقد الجتماع خلل )21( واحد وع�سرين يوما.

4- ي�سع الأمني العام جدول الأعمال بناء على توجيهات الرئي�س، ويحق لكل ع�سو من 
على  وينبغي  الأعمال،  جدول  فـي  لإدراجها  بنود  اأي  اقرتاح  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء 
الأعمال  اإدراجها فـي جدول  فـي  التي يرغبون  النقاط  الإدارة تقدمي  اأع�ضاء جمل�س 
تاريخ عقد الجتماع،  الأقل من  يوما على  اأربعة ع�سر  العامة قبل )14(  الأمانة  اإلى 
وينبغي اإر�سال جدول الأعمال اإلى اأع�ساء جمل�س الإدارة قبل )7( �سبعة اأيام على الأقل 

من موعد عقد الجتماع.

5 - اجتماعــات جمل�س الإدارة ل تكــون علنيـــة، اإل اأنه يجوز ملجلــ�س الإدارة توجيــــه الدعوة 
لأطراف اأخرى حل�سور الجتماع، ول يحق لهوؤلء الأطراف امل�ساركة فـي الت�سويت، 

ول يحق لهم اإل اإبداء الراأي باإذن من جمل�س الإدارة. 

6 - فـي حال �سغــل من�سـب الأمني العــام باآلية التعاقــد، فاإنه ي�ســارك فـي اجتماعات جمل�س 
الإدارة على اأ�ضا�س ا�ضت�ضاري. وفـي حالة تعذر ح�ضور الأمني العام لالجتماع، يجوز له 
تكليف البديل من بني موظفـي الأمانة العامة حل�سور الجتماع نيابة عنه، ويخ�سع 

ذلك اإلى موافقة جمل�س الإدارة. 

7 - ل يجوز ملجل�س الإدارة مناق�ضة اأي م�ضاألة اإل بح�ضور ما يزيد على )50%( من اأع�ضائه. 

8 - يتـــم اتخـــــاذ القـــــرارات فـــي جملــ�س الإدارة باأغلبيــة ) ما يزيد على 50% ( من الأ�ســـــوات 
ال�سحيحة. وفـي حالة ت�ساوي الأ�سوات، يرجح اجلانــب الذي منـــه رئيـــ�س الجتمـــاع 

ول ي�سمح بالت�سويت مبوجب تفوي�س اأو كتاب. 
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9 - يجـــوز فـي احلـــالت التي يقدرهــا الرئـي�س اأن يتم عقد الجتماع عن بعد ) اإلكرتونيا ( 
كما يجوز م�ضاركة اأي من الأع�ضاء عن بعد ) اإلكرتونيا ( اإذا اقت�ضت الظروف ذلك.

10 - يجوز للمجل�س فـي الظروف العاجلة اتخاذ قرار عاجل فـي اأي مو�ضوع، وذلك بتمريره 
على الأع�ساء دون حاجة لدعوتهم اإلى اجتماع، ويكون ذلك الإجراء بناء على طلب 

الرئي�س، ويجب فـي مثل هذه احلالت اأن يكون القرار بالإجماع.

11 - يجب ان�سحاب اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة مــن املناق�ســـة ومن اتخـــاذ اأي قــــرار 
عند احتمال وقوع اأي حالة من حالت ت�سارب امل�سالح.

12 - تكون القرارات املتخذة فـي حما�سر الجتماع موقعة من الرئي�س والأمني العام. 

13 - تدخل القرارات املتخذة من قبل جمل�س الإدارة حيز التنفـيذ فورا، ما مل يقرر جمل�س 
الإدارة خلف ذلك. 

املــادة ) 46 (

يحدد املجل�س التوجهات ال�سرتاتيجية للحتاد و�سيا�ساته، وله فـي �سبيل ذلك ال�سلحيات 
الآتية : 

1 - تنظيم اللعبة وتطويرها على امل�ضتوى الوطني واعتماد اخلطط والربامج اخلا�ضة 
باملنتخبات الوطنية وجميع امل�سائل ذات ال�سلة.

2 - حتديد املعاييــــر وال�سيا�ســـات والإجـــراءات املعمــــول بهــــا فـــي جمـــالت التعاقــــدات 
التجارية وباقي الأمور املت�سلة باللتزامات املالية.

3 - حتديـــد املعايري وال�سيا�ســات والإجــراءات املتعلقــة بالتكاليــف الت�سغيليـــة للحتاد 
وموازناته.

4 - يفو�س املجل�س تنفـيذ واإدارة الأمور املتعلقة بالأعمال الإدارية واملالية اإلى كل من 
اإلى الأمانة العامة ) بح�سب تركيبة املجل�س (  اأو  الأمني العام واأمني ال�سندوق 

التي تعمل حتت �سلطة املجل�س واإ�سرافه وتكون م�سوؤولة اأمامه.

5 - ي�سادق املجل�س على امليزانية والقوائم املالية ال�سنوية املدققة متهيدا لتقدميها 
للجمعية العمومية للموافقة عليها.
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6 - ي�ســـدر املجلــ�س �سائــر اللوائـــح ب�سكـــل عام ولوائح احلوكمة اخلا�سة بالحتاد على 
وجه اخل�سو�س.

7 - يتعامــل املجلــ�س مع جميــع الأمــور املتعلقــة بالحتــاد والتــــــي ل تقــع �سمــن نطاق 
كافة  فـي  القرارات  ويتخذ  الأ�ضا�ضي،  النظام  لهذا  وفقا  اآخر  جهاز  اأي  م�ضوؤولية 
امل�سائل التي ل تندرج فـي نطاق م�سوؤوليات اجلمعية العمومية، والتي ل تخت�س 

بها اأجهزة اأخرى مبوجب هذا النظام.

8 - اإعداد وعقد اجلمعيتني العموميتني العادية وغري العادية للحتاد.

9 - تعيني روؤ�ساء، ونواب روؤ�ساء، واأع�ساء اللجان الدائمة.

10- تقدمي التو�سية للجمعية العمومية لتعيني اأع�ساء الأجهزة واللجان الق�سائية 
واللجان امل�ستقلة. 

11 - تعيني روؤ�ساء ونواب روؤ�ساء واأع�ساء الأجهزة واللجان الق�سائية واللجان امل�ستقلة 
بقرار مطابق لنتائج انتخابهم من قبل اجلمعية العمومية.

12 - اتخاذ القرار باإن�ساء جلان خا�سة موؤقتة اإذا دعت ال�سرورة لذلك فـي اأي وقت.

13 - و�سع اللوائح املنظمة لعمل اللجان الدائمة واللجان اخلا�سة املوؤقتة.

14 - تعيني الأمني العام بناء على اقرتاح من الرئي�س ) فـي حال تطبيق ذلك (.

15 - اقرتاح املدققني امل�ستقلني للجمعية العمومية.

16 - اتخـــاذ القرار ب�ســـاأن اأماكن ومواعيـــد امل�سابقـــات التي ينظمها الحتاد وعدد الفرق 
امل�ساركة فـيها.

17 - تعيني املدربني واجلهاز الفني للمنتخبات الوطنية.

18 - اعتماد اللوائح الداخلية التي تنظم كيفـية عمل الحتاد.

19 - �سمان تطبيق النظام الأ�سا�سي، واعتماد اآلية تنفـيذه.

20- تعليق ع�سوية اأحد اأع�ساء الحتاد اأو جمل�س اإدارته ب�سفة موؤقتة اإلى حني موعد 
عقد اجلمعية العمومية املقبلة.

21 - تفوي�س اأجهزة اأخرى بالحتاد اأو اأي اأطراف اأخرى للقيام باأي مهام يخت�س بها 
املجل�س. 

-62-



اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

22- تعيني البدلء للمقاعد ال�ساغرة فـي الهيئات الق�سائية اأو جلنة التدقيق والمتثال 

حتى موعد انعقاد اجلمعية العمومية التالية. 

23 - فـيمــا عدا الأجهـــزة املنتخبـــة والتي ت�سمـــل - دون القت�ســـار - اللجـــان الق�سائيــــة، 

وجلنـــــة التدقيـــق والمتثال واللجــــان النتخابيــــة، يجوز عـــزل �ضخـــ�س اأو هيئــــة 

) من هيئات الحتاد ( ب�سورة موؤقتة حتى انعقاد اجلمعية العمومية املقبلة. 

24 - يجوز حتديد �ضلطات املجل�س وم�ضوؤولياته مبزيد من التف�ضيل فـي لوائح الحتاد.

املــادة ) 47 (

ت�سقط ع�سوية جمل�س الإدارة فـي احلالت الآتية :

انتهاء فرتة جمل�س اإدارة الحتاد. اأ - 

ب - الوفاة.

ت - ال�ستقالة.

ث - الف�سل.

وفقا  اعتباره  له  يرد  مل  ما  والأمانة  بال�سرف  خملة  ق�سية  فـي  عليه  حكم  اإذا  ج - 

للقانون.

اإذا تغيب عن ح�سور عدد )2( اجتماعني من اجتماعات اجلمعية العمومية العادية  ح - 

فـي الدورة النتخابية الواحدة دون عذر يقبل به املجل�س.

فـي  متفرقة  اأو  متتالية  الإدارة  ملجل�س  اجتماعات  ثلثة   )3( عدد  عن  تغيب  اإذا  خ - 

ال�سنة الواحدة دون عذر يقبل به املجل�س.

املــادة ) 48 (

1 - يجـــوز للجمعيـــة العموميـــة ف�ضل اأي �ضخــ�س اأو جهـــاز، ويجــــوز كذلك ملجلـــــ�س الإدارة 

اأعمال اجلمعية، كما  اأو جهاز وو�ضعه على جدول  اأي �ضخ�س  التقدم باقرتاح لف�ضل 

يجوز ملجل�س الإدارة ف�ضل اأي �ضخ�س اأو جهاز ب�ضورة موؤقتة باأغلبية ثلثي الأ�ضوات 

باملجل�س على اأن يتم عر�س املو�سوع فـي اأول اجتماع للجمعية العمومية للبت فـيه.
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على  الف�ضل  مو�ضوع  باإدراج  اقرتاحا  يقدموا  اأن  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  لثلث  يجوز   -  2
جدول اأعمال اجتماع جمل�س الإدارة اأو اجلمعية العمومية. 

3 - يجـــب اأن يكون اقرتاح الف�ســـل م�سببـــا، ويتم اإر�ساله اإلى اأع�ســاء جملــ�س الإدارة و/ اأو 
اأع�ساء الحتاد مع جدول الأعمال. 

4 - يحق لل�ضخ�س اأو اجلهاز اأو اجلهة املعنية الدفاع عن نف�ضه. 

5 - يتم اتخاذ قرار الف�سل من اجلمعيـــة العموميـــة بالت�سويــت ال�ســـري، ولتمريــــر القرار، 
اأرباع  الف�سل ح�سور )75%( ثلثة  فـي قرار  للنظر  املطلوب  القانوين  الن�ساب  يكون 
الأ�ضوات  عدد  ثلثي  اأغلبية  موافقة  وي�ضرتط  للت�ضويت  املوؤهلني  الأع�ضاء  مندوبي 

ال�سحيحة.

6 - يجب اإعفاء ال�سخ�س اأو اجلهة التي مت ف�سلها ) موؤقتا ( من املهام املوكلة اإليه فورا. 

املــادة ) 49 (

الرئي�س هو املمثل القانوين للحتاد، ويخت�س على وجه اخل�سو�س بالآتي : 

1 - متثيل الحتاد اأمام املحاكم ولدى الغري.

2 - تنفـيـــذ القـــرارات ال�ســادرة عن اجلمعيـــة العموميـــة وجملــــ�س الإدارة مـــن خــــلل 
الأمانة العامة اأو من خلل الأمني العام واأمني ال�سندوق بح�سب تركيبة املجل�س.

3 - الإ�ســـراف املبا�ســر على عمــل الأميــن العــام ) فـي حــال تطبيــق ذلك ( فـي حـــدود 
العامة  الأمانة  قبل  من  املجل�س  قرارات  تنفـيذ  ومتابعة  الرئي�س  اخت�سا�سات 
ومراقبة عملها واإفادة اأع�ضاء املجل�س مبدى التقدم فـي تنفـيذ اخلطط والربامج 

املعتمدة واإبلغ تو�سيات املجل�س للأمني العام.

4 - التاأكـــد من فعاليــة وكفـــاءة اأجهـــزة الحتـــاد وجلانــه مبا ي�سمن حتقيــق الأهــداف 
املذكورة فـي هذا النظام الأ�سا�سي. 

5 - �سبــط وتنظيــم وتعزيـــز العلقات بني الحتاد واأع�سائه والحتاد الدويل والحتاد 
الآ�سيوي واجلهات الر�سمية واملنظمات الأخرى. 

6 - يجوز للرئي�س فقط اقرتاح تعيني اأو عزل الأمني العام ) فـي حال تطبيق ذلك (. 
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وجملــــــ�س  العموميـــــــة  اجلمعيـــــة  اجتماعــــــــات  تروؤ�س  الرئيـــــ�س  علــــى  يتعيـــن   -  7

الإدارة واجتماعات مكتب املجل�س واللجان التي يعني عليها رئي�سا. 

8 - يكون للرئيـــ�س حــق الت�سويـت العــادي فـي جملــ�س الإدارة وعندمــا تكون الأ�سوات 

مت�ساوية فاإن �سوته يكون مرجحا. 

9 - فـي حالة غياب الرئي�س اأو عدم تواجده، يحل حمله نائب الرئي�س. 

الرئي�س حتى  نائب  �ساغرا، يحل حمله  الرئي�س  اأ�سبح من�سب  اإذا  ما  فـي حالة   -  10

انتخاب  العمومية  اجلمعية  على  ويجب  العمومية،  للجمعية  التايل  الجتماع 

رئي�س جديد لفرتة املن�سب املتبقية. 

11 - يتخذ الرئي�س اأيا من القرارات التي ل تندرج �ضمن مهام واخت�ضا�ضات اأي جهاز 

اللوائح  �سمن  اإ�سافـية  �سلحيات  اأي  اإدراج  ويتعني  بالحتاد.  خمت�سة  جلنة  اأو 

الداخلية لتنظيم الحتاد.

املــادة ) 50 (

1 - تنتخــب اجلمعية العمومية رئي�س جمل�س الإدارة ملدة اأربع �سنوات، وتبداأ ولية الرئي�س 

عقب انتهاء اجتماع اجلمعية العمومية التي انتخبته.

2 - يجــوز للجمعيــة العموميـــة عند وجود مر�ضح واحد فقط لنتخاب الرئي�س اأن تنتخبه 

بالتزكية. وخلفا لذلك، يتعني لنتخاب الرئي�س ح�سوله على الأغلبية املطلقة من 

الأ�سوات امل�سجلة وال�سحيحة فـي القرتاع الأول، اأما فـي القرتاع الثاين اأو اأي اقرتاع 

القرتاع  من  اعتبارا  الأ�سوات   اأدنى  على  احلا�سل  املر�سح  ال�سباق  من  فـيخرج  اآخر، 

الثاين اإلى اأن يتبقى مر�سحان اثنان فقط، ويكون الفائز بينهما ملن ينال اأكرث الأ�سوات. 

3 - اإذا عجز الرئي�س ب�سكل موؤقت اأو دائم عن اأداء مهام وظيفته، يحل حمله نائب الرئي�س. 

وفـي حال وجود اأي مانع حال دون قيام نائب الرئي�س باملهمة املطلوبة، يتولى ع�سو 

العمومية  اإلى حني عقد اجلمعية  بالإنابة  رئا�سة الحتاد  �سنا  الأكرب  الإدارة  جمل�س 

لنتخاب رئي�س جديد.
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4 - ول يجوز اجلمع بني رئا�ضـــة الحتــــاد ورئا�ضة اللجنــــة الأوملبيـــة العمانيـــة. وعند وقوع 
اإعالن ا�ضتقالته فورا  حالة اجلمع، فاإنه يجب على من يفوز مبن�ضب رئا�ضة الحتاد 
اأمام اجلمعية العمومية على اأن يقوم بت�ضوية و�ضعيته فـي اأجل ل يتجاوز ثالثة اأيام 
من تاريخ اإعالن نتائج النتخابات وتقدمي ن�ضخة م�ضجلة من ا�ضتقالته من من�ضبه 
باللجنة الأوملبية اإلى الأمانة العامة. وفـي حال جتاوز التاريخ املحدد لتقدمي ال�ضتقالة، 
فاإن من�ضب رئي�س الحتاد يعترب �ضاغرا. وعلى الأمني العام اتخاذ الإجراءات الالزمة 
النظام  لأحكام  وفقا  ال�سغور  ل�سد  العمومية  اجلمعية  اجتماع  لعقد  الدعوة  لتوجيه 

الأ�سا�سي.
املــادة ) 51 (

يتولى رئي�س الحتاد ت�سيري �سوؤون الحتاد الإدارية واملالية، وميثله فـي �سلتها بالغري، 
واأمام الق�ضاء، ويجوز ملجل�س الإدارة و�ضع لوائح تنظيمية داخلية ب�ضاأن التوقيع امل�ضرتك 

لأع�ساء املجل�س فـي حالة غياب الرئي�س، وفـي كافة الأعمال الهامة للحتاد.
املــادة ) 52 (

1 - يخت�س مكتب املجل�س بالنظر واتخاذ القرارات بكافة امل�سائل التي تتطلب التو�سل اإلى 
ت�سوية فورية بني اجتماعني ملجل�س الإدارة، ويتكون املكتب من رئي�س الحتاد ونائب 
تعيينهم  الإدارة ويتم  اأع�ساء جمل�س  اختيارهم من بني  يتم  اأع�ساء  الرئي�س وثلثة 
الأمني  املجل�س من�سبي  ت�سكيل  ت�سمن  وفـي حال  �سنوات،  اأربع  ملدة  املجل�س  بوا�سطة 
الرئي�س  ونائب  الحتاد  رئي�س  من  املكتب  يتكون  بالنتخاب،  ال�سندوق  واأمني  العام 

والأمني العام واأمني ال�سندوق وع�سو اآخر من املجل�س.
واإذا تعذر عقد الجتماع خلل فرتة  اأع�ساء املكتب للجتماع،  2 - يقوم الرئي�س بدعوة 
منا�سبة، ميكن اتخاذ القرارات بوا�سطة اأي من و�سائل الت�سال املتاحة، ويكون لهذه 
القرارات اأثر قانوين فوري، ويتعني على الرئي�س اإبلغ جمل�س الإدارة بالقرارات التي 

يتخذها املكتب على الفور.
3 - ل يجوز ملكتب املجل�س اتخاذ اأي قرار اإل بح�ضور ثالثة من اأع�ضائه على الأقل من 
اأو نائبـــه. ويتعيــــن على مكتـــب املجلــــ�س اتخــــاذ القــــرارات باأغلبيـــــة  بينهــــم الرئيـــ�س 
الأ�سوات، يرجح  ت�ساوي  ال�سحيحة. وفـي حالة  الأ�سوات  ( من  ) ما يزيد على %50 

اجلانب الذي منه �سوت الرئي�س.
4 - يتوجـــب م�سادقـــة جملــــــ�س الإدارة علــى كافــــة القرارات التــــي تتخــــذ من قبــــل املكتـــب 

فـي اجتماعه التايل.
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الف�صل اخلام�س

اللجــــان

املــادة ) 53 (

1 - اللجان الدائمة للحتاد هي : 

اأ - اللجنة املالية.

ب - جلنة التدقيق والمتثال. ) اختياري (

ت - جلنة امل�سابقات.

ث - جلنة التطوير الفني. ) اإن وجدت (

ج - جلنة احلكام.

ح  - جلنة املنتخبات. 

خ  - اللجنة القانونية. ) اختياري (

د - جلنة الريا�سة الن�سائية. ) اختياري (

ذ - جلنة ريا�سة ال�سالت والكرة ال�ساطئية. ) اختياري (

ر - جلنة الطب الريا�سي. ) اختياري (

ز - جلنة �ضوؤون واأو�ضاع الالعبني.

�س - جلنة الت�سويق والتلفزيون. ) اختياري (

�س - جلنة احلوكمة. ) اختياري (

�س - اللجان اخلا�سة.

2 - يتعني اأن يكون روؤ�ساء اللجان الدائمة من اأع�ساء جمل�س الإدارة با�ستثناء رئي�س جلنة 
التدقيق والمتثال ) اإن وجدت ( ونائبه اللذين ل يجوز اأن يكونا من اأع�ضاء املجل�س، 
ويقوم جمل�س الإدارة بتعيني اأع�ساء كل جلنة من اللجان الدائمة. ويتم تعيني روؤ�ساء 
وبالن�سبة  �سنوات.  اأربع  لفرتة  منا�سبهم  فـي  الدائمة  اللجان  واأع�ساء  روؤ�ساء  ونواب 

لنواب روؤ�ساء اللجان يتم انتخابهم بالقرتاع ال�سري فـي اأول اجتماع للجان املعنية.

3 - يتعني على جمل�س الإدارة �سمان التمثيل الن�سائي املنا�سب فـي اللجان الدائمة.
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4 - يجوز ملجل�س الإدارة تقييم عمل اأع�ضاء اللجان ب�ضكل �ضنوي بعد نهاية املو�ضم ويحق 
للمجل�س ا�ستبدال اأي من الأع�ساء فـي حالة عدم الكفاءة مع ذكر امل�سببات لذلك.

5 - ل يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة اأن يكون رئي�ضا فـي اأكرث من جلنة.

6- ل يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة اأن يكون ع�ضوا فـي اأكرث من جلنتني �ضواء كانت دائمة 
اأو خا�سة.

7 - كل رئي�س جلنة ميثل جلنته، ويوؤدي عمله وفقا للوائح التنظيمية التي ي�سعها جمل�س 
الإدارة.

8 - يجب على كل رئي�س جلنة اأن يحدد مواعيد الجتماعات بالتعاون مع الأمني العام، 
والتاأكد من تنفـيذ كافة املهام، ورفع تقرير بذلك اإلى جمل�س الإدارة. 

9 - يجوز لكل جلنة اأن تقرتح على جمل�س الإدارة اإجراء تعديالت على لوائحها.

10 - يجـــــــب اأن يكــــون اأع�ســــاء اللجـــــان مـــــن ذوي املوؤهـــــلت العلميـــــة اجليـــــدة واخلبــــرات 
والخت�سا�س كل فـي جمال جلنته.

املــادة ) 54 (

الإدارة  ملجلـــ�س  امل�ســـورة  وتقدمي  املالية  الإدارة  مراقبة  املاليـــة  اللجنـــة  على  يتعيـن   -  1
حول الأمور املالية واإدارة الأ�سول، ويجب على اللجنة املاليــة حتليل ميزانيــــة الحتاد 
بح�سب  ال�سندوق  اأمني  اأو  العام  الأمني  قبل  من  اإعدادها  يتم  التي  املالية  والبيانات 
ونائب  رئي�س  من  اللجنة  وتتكون  لعتمادها،  الإدارة  جمل�س  اإلى  وتقدميها  الأحوال 

رئي�س وعدد من الأع�ساء ح�سب احلاجة. 

2 - يجوز للمجل�س دعوة م�ضوؤول من الوزارة حل�ضور اجتماعات اللجنة كمراقب، وله اأن 
يبدي راأيه ب�ساأن اأوجه �سرف الدعم احلكومي دون اأن يكون له احلق فـي امل�ساركة فـي 

اتخاذ القرارات اأو الت�سويت.

املــادة ) 55 (

1 - يتعيـــن على جلنــة التدقيـــق والمتثال مراقبة كفاية وموثوقيـــة اجلوانـب املحا�سبيــــة 
ومراجعة البيانات املالية، والبيانات املالية املجمعة وتقارير املدققني اخلارجيني.
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2 - تتكــــــون جلنــة التدقيـــق واالمتثال من رئيــ�س ونائــب رئيــ�س وثالثة اأع�ساء، وينبغي 
اأن يكون اأع�ساء اللجنة من ذوي اخلربة واملعرفة باالأمور املالية و / اأو االأمور الرقابية 

والقانونية والتي من املمكن اأن تكون ذات �سلة باأي قرار يوؤثر على عمليات االحتاد.

3 - يتعني على جلنة التدقيق واالمتثال تقدمي امل�سورة وم�ساعدة جمل�س االإدارة فـي مراقبة 
االأمور املالية مبا ي�سمن التزام االحتاد مبعايري احلوكمة الر�سيدة و�سالمة االإجراءات 
اللوائـــح ذات ال�سلة بعمليــــات االحتاد. كما يتعني عليها  املتبعة وفقــا الأحكـــام ومـــواد 
القيام بعمليات التدقيق املايل على االأمانة العامة ) اأو اأمانة ال�سندوق بح�سب احلالة (، 
ولها اأن تقدم للمجل�س اأي اقرتاح تراه �سروريا لتعزيز احلوكمة املالية على �سوء نتائج 

عملها.

4 - تعمل جلنـــة التدقيــــق واالمتثال وفقا لالئحـــة يعتمدهــا املجلـــ�س حتــدد اخت�سا�ساتها 
واالأق�سام  اجلهات  مع  بالتعاون  املت�سلة  واملو�سوعات  وم�سوؤولياتها  عملها  و�سوابط 

واالأجهزة االأخرى داخل االحتاد وغريها من االإجراءات. 

5 - يتعني انتخاب رئي�س ونائب رئي�س واأع�ساء جلنة التدقيق واالمتثال من خالل اجلمعية 
العمومية ملدة )4( اأربع �سنوات، ويجوز اإعفاوؤهم فقط من مهامهم من خالل اجلمعية 
ويتعني  باالحتاد.  اأخرى  جلنة  اأو  جهاز  الأي  تابعني  يكونوا  اأن  يجوز  وال  العمومية. 
خ�سوعهــم لفحـــ�س النزاهـــة، الواجب تنفـيـــذه من خـــالل جلنـــة االأخـــالق والنزاهــــة 

) اإن وجدت ( قبل انتخابهم اأو اإعادة انتخابهم. 

6 - ينبغي اأن يكون رئي�س ونائب رئي�س جلنة التدقيق واالمتثال م�ستقلني، ويجب اعتبارهم 
فاقدين ال�ستقالليتهم فـي اأي وقت خالل فرتة عملهم باللجنة فـي حال قبولهـــم اأو 
قبول اأي فرد من اأفراد عائلتهم ) زوجه اأو اأقاربه حتى الدرجة الثانية ( اأو �سركائهم 

املحليني االنتفاع مب�سلحة ناجتة عن عمليات االحتاد والتي قد ت�ستمل على : 

اأ - �سغل اأي من�سب مدفوع اأو عقد مادي ب�سورة مبا�سرة اأو غيـــر مبا�سرة مع االحتاد اأو 
اأي من اأع�سائه اأو رابطة تابعة مبا فـي ذلك ال�سركات التابعة اأو املوؤ�س�سات. ويتعني 
اعتبار املن�سب االختياري مع بدل امل�سروفات مبا يزيد على )1000رع( األف ريال 

عماين لكل �سهر كمن�سب مدفوع. 
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ب - العمل مع مقدمي اخلدمات املدفوعة لالحتاد اأو من خالل مدقق ح�سابات االحتاد.

ت - �سغل اأي من�سب مدفوع اأو اختياري لدى منظمة اأو موؤ�س�سة اأو جمعية غري ربحية 

اأو رابطة تابعة له بعمل دفعات  اأو اأي من اأع�سائه  اأو �سركة جتارية يقوم االحتاد 

�سنوية لفائدتها تزيد على )20٫000رع( ع�سرين األف ريال عماين.

7 - فـي حالة توقف رئي�س ونائب رئي�س اأو ع�سو ما من اأع�ساء جلنة التدقيق واالمتثال 

ب�سورة دائمة عن تنفـيذ مهامه الر�سمية خالل فرتة عمله، يتعني على جمل�س االإدارة 

تعيني بديل له لتنفـيذ املهام حتى االجتماع التايل للجمعية العمومية.

املــادة ) 56 (

تتولى جلنة امل�سابقات باالحتاد تنظيم م�سابقات االحتاد مبا يتفق مع اأحكام هذا النظام 

واللوائح ال�سارية على م�سابقات االحتاد، وتتكون اللجنة من رئي�س، ونائب للرئي�س، واأي 

عدد من االأع�ساء ح�سب االقت�ساء.

املــادة ) 57 (

تتولى جلنة التطوير الفني عملية حتليل اجلوانب االأ�سا�سية للتدريب والتطوير الفني 

لـلعبة وتتكون اللجنة من رئي�س، ونائب للرئي�س، واأي عدد من االأع�ساء ح�سب االقت�ساء. 

وترفع اللجنة تو�سياتها اإلى جمل�س االإدارة لالعتماد. 

املــادة ) 58 (

تتكون جلنة املنتخبات الوطنية من رئي�س، ونائب للرئي�س، واأي عدد من االأع�ساء ح�سب 

االقت�ساء، وتخت�س باالأ�سا�س بـ :

1 - اقتــــراح التوجهـــات العامــة ل�سيا�ســة املنتخبـــات الوطنيــة واإعــداد اخلطط والروؤى 

التنفـيذية لها وعر�سها على املجل�س العتمادها.

2 - االإ�سراف العام على املنتخبات الوطنية فـيما عدا منتخبات الرباعم.

3 - تقدمي املقرتحــات فـي �ســـاأن التعاقـــدات مع املدربني وتقييــم اأدائهم على �سوء راأي 

الفنيني باللجنة واالأهداف املن�سو�س عليها بعقودهم.
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4 - العمل على متابعة عمـــل الكوادر الفنية امل�سرفة على املنتخبات الوطنية الراجعة 

وتطبيق  املنتخبات  اإعداد  ح�سن  متطلبات  وتوفـري  مهامهم  وتي�سري  بالنظر  لها 

براجمها بالتن�سيق مع االأجهزة املخت�سة باالحتاد.

5 - رفع التقارير الدورية عن �سوؤون املنتخبات الوطنية وتقدمي املقرتحات الكفـيلة 

بتحقيق االأهداف املن�سودة. 

اللجنة  املعتمدة من املجل�س. وترفع  باأي مهام م�سندة لها وفقا لالئحتها  اللجنة  وتقوم 

تو�سياتها اإلى جمل�س االإدارة لالعتماد. 

املــادة ) 59 (

ينظمها  التي  املباريات  حكام  بتعيني  وتقوم  اللعبة،  قوانني  تطبيق  احلكام  جلنة  تتولى 

االحتاد،  اإدارة  مع  بالتعاون  االحتاد  فـي  باحلكام  اخلا�سة  امل�سائل  كافة  وتنظيم  االحتاد، 

رئي�س،  من  اللجنة  وتتكون  احلكـــام،  وتدريب  وتاأهيل  تثقيــــف  عملية  تراقــــب  اأنهــا  كمـــــا 

ونائب للرئي�س، واأي عدد من االأع�ســــاء ح�سـب االقت�ساء. ومتار�س اللجنـــة عملهـــا وفق 

اخت�سا�ساتها الواردة فـي الئحة احلكام.

املــادة ) 60 (

1- يتعني على اللجنة القانونية درا�سة االأمور القانونية ذات ال�سلة باللعبة وتقييم النظام 

االأ�سا�سي ولوائح االحتاد واأع�سائه.

2 - مراقبـــة التطـــورات احلا�سلة دوليـــا وتقديــم املقرتحــات لتح�سني الن�سو�س الت�سريعية 

لالحتاد مبا يتفق مع التعليمات الدائمة ال�سادرة عن االحتاد الدويل. 

3 - يتعيــــن علـــى اللجنـــــة اإبــــداء الـــراأي وتقديــــم امل�ســــــورة القانونيـــة فـيمـــــا يعــر�س عليهـــــا 

من امل�سائل من املجل�س اأو من اأجهزة االحتاد.

4 -  تتكون اللجنة القانونية من رئيــ�س ونائب رئي�س واأي عدد من االأع�ساء ح�سبما تقت�سي 

باأي  موؤقت  ب�سكل  اللجنة  ع�سوية  تعزيز  االحتاد  رئي�س  من  بقرار  ويجوز  ال�سرورة. 

ع�سو اإ�سافـي من اخلربات املحلية اأو اخلارجية بح�سب طبيعة امللف املعرو�س عليها.

-71-



اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

املــادة ) 61 (

1 - تعمل جلنة الريا�سة الن�سائية على و�سع ا�سرتاتيجية لتطوير ريا�سة املراأة للعبة فـي 

ال�سلطنة وتعزيز م�ساركتها فـي ممار�سة اللعبة وفـي تواجدها مبواقع القرار.

2 - يتعني على جلنـــة الريا�ســـة الن�سائيــة تنظيــم امل�سابقات الن�سائية لالحتاد والتعامل مع 

كافة االأمور ذات ال�سلة باللعبة على م�ستوى الن�ساء.

       ويجب اأن تتكون من رئي�س ونائب رئي�س وعدد من االأع�ساء ح�سبما تقت�سيه ال�سرورة. 

ومتار�س عملها ح�سب االخت�سا�سات املعتمدة من جمل�س اإدارة االحتاد.

املــادة ) 62 (

يتعني على جلنة الريا�سة ال�ساطئية تنظيم م�سابقات اللعبة ال�ساطئية لالحتاد والتعامل 

مع كافة االأمور ذات ال�سلة. ويجب اأن تتكون من رئي�س ونائب للرئي�س وعددا من االأع�ساء 

ح�سبما تقت�سيه ال�سرورة. ومتار�س عملها ح�سب االخت�سا�سات املعتمدة من جمل�س اإدارة 

االحتاد.

املــادة ) 63 (

يتعني على جلنة ريا�سة ال�ساالت تنظيم م�سابقات ريا�سة ال�ساالت لالحتاد والتعامل مع 

اأن تتكون من رئي�س ونائب للرئي�س وعدد من االأع�ساء  كافة االأمور ذات ال�سلة. ويجب 

ح�سبما تقت�سيه ال�سرورة. ومتار�س عملها ح�سب االخت�سا�سات املعتمدة من جمل�س اإدارة 

االحتاد.

املــادة ) 64 (

واالإدارية  الفنية  لالأجهزة  الطبي  اجلانب  على  باالإ�سراف  الريا�سي  الطب  جلنة  تقوم 

والعالجية  الوقائية  الطبية،  اجلوانب  كافة  وتاأهيل  بتطوير  وتعنى  القدم  كرة  والعبي 

واإعادة التاأهيل واالأ�س�س العلمية لال�سرتجاع وغريها من امل�سائل الطبية املت�سلة باللعبة 

االقت�ساء.  ح�سب  االأع�ساء  من  عدد  واأي  للرئي�س،  ونائب  رئي�س،  من  اللجنة  وتتكون 

ومتار�س عملها ح�سب االخت�سا�سات املعتمدة من جمل�س اإدارة االحتاد.
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املــادة ) 65 (

1 - تقوم جلنة �سوؤون واأو�ساع الالعبني بو�سع ال�سوابط ملراقبة االلتزام بلوائح االنتقال 
وفقا للوائح االحتاد وبح�سب لوائح االحتاد الدويل اخلا�سة ب�سوؤون واأو�ساع الالعبني 

وانتقاالتهم وحتديد �سوؤون الالعبني فـي خمتلف م�سابقات االحتاد العماين. 

2 - يجـــوز ملجلـــ�س االإدارة و�ســـع اأو تعديـــل اللوائــــح اخلا�ســـة التــي حتـــدد �سلطات وحتكم 
ونائب  رئي�س  من  اللجنة  هذه  وتتاألف  الالعبني،  واأو�ساع  �سوؤون  جلنة  اخت�سا�سات 

للرئي�س وعدد من االأع�ساء ح�سبما تقت�سيه ال�سرورة.

املــادة ) 66 (

يتعني على جلنة الت�سويق والتلفزيون تقدمي امل�سورة ملجل�س االإدارة فـيما يتعلق ب�سياغة 
التي متت  الت�سويق  ا�سرتاتيجيات  الت�سويق وحتليل  العقود بني االحتاد و�سركاء  وتنفـيذ 
التو�سية بها. تتاألف اللجنة من رئي�س ونائب للرئي�س وعدد من االأع�ساء ح�سبما تقت�سي 

ال�سرورة.

املــادة ) 67 (

اإن�ساء جلان خا�سة وموؤقتة ذات مهام خا�سة ولفرتة  يجوز ملجل�س االإدارة عند ال�سرورة 
الرئي�س واالأع�ساء، على  االإدارة بتعيني رئي�س ونائب  الزمن. ويقوم جمل�س  حمددة من 
اأن يتم حتديد مهامها وواجباتها بقرار من جمل�س االإدارة وتكون م�سوؤولة اأمامه. وترفع 

اللجنة اخلا�سة املوؤقتة تقريرها اإلى املجل�س مبا�سرة. 

املــادة ) 68 (

1 - جلنة االنتخابات هي امل�سوؤولة عن تنظيم االإجراءات االنتخابية واالإ�سراف عليها وفقا 
الأحكام هذا النظام والئحة االنتخابات املعتمدة من اجلمعية العمومية ) اإن وجدت (. 

2 - جلنــــة الطعــــون االنتخابية تف�ســــل فـي كافـــة الطعـــون االنتخابيـــة املثــارة حول قرارات 
املعتمدة من اجلمعية  االنتخابات  النظام والئحة  وفقا الأحكام هذا  االنتخابات  جلنة 
العمومية ) اإن وجدت (. وال يجوز الطعن على قراراتها اأمام اأي جهة اإال وفقا للم�سار 

الذي يحدده النظام واللوائح املعتمدة فـي هذا ال�ساأن. 
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3 - ت�سكـــل جلنتـــا االنتخابـــات واال�ستئنـــاف والطعـــون االنتخابيــــة بقــــرار من اجلمعيـــــة 

اجلمعية  اأع�ساء  تر�سيح  على  بناء  اأو  االإدارة  جمل�س  من  مقرتح  على  بناء  العمومية 

العمومية.

الف�سل ال�ساد�س

الأمانة العامة

املــادة ) 69 (

االأمانة العامة هي اجلهاز التنفـيذي لالحتاد، وتقوم االأمانة العامة بكافة االأعمال االإدارية 

العام. ويلتزم موظفو االأمانة العامة باللوائح  اخلا�سة باالحتاد ح�سب توجيهات االأمني 

التنظيمية الداخلية لالحتاد وبتنفـيذ املهام املوكلة اإليهم بال�سكل االأمثل. 

املــادة ) 70 (

1 - االأمني العام هو املدير التنفـيذي لالأمانة العامة. 

2 - يكون االأمني العام ع�سوا منتخبا بتلك ال�سفة فـي جمل�س االإدارة اأو معينا مبوجب عقد 

يحكمه القانون اخلا�س وذلك بح�سب ما يرد فـي النظام االأ�سا�سي لالحتاد. ويجب اأن 

ميتلك املوؤهالت واخلربة املهنية الالزمة. 

3 - يكون االأمني العام - املدير التنفـيذي م�سوؤوال عن كافة االأمور الداخلة فـي اخت�سا�س 

االأمانة العامة وموظفـيها وعلى وجه اخل�سو�س دون احل�سر ما يلي :  

اأ - تنفـيذ القرارات التي تقررها اجلمعية العمومية وجمل�س االإدارة وفقا لتوجيهات 

الرئي�س. 

واللجان  املجل�س  ومكتب  االإدارة  وجمل�س  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  ح�سور   - ب 

الدائمة واخلا�سة. 
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ت - تنظيم اجتماعات اجلمعيات العمومية وجمل�س االإدارة واالأجهزة االأخرى.

املجل�س  ومكتب  االإدارة  وجمل�س  العمومية  اجلمعيات  اجتماعات  حما�سر  اإعداد   - ث 

واللجان الدائمة واخلا�سة. 

ج - اإدارة وحفظ ح�سابات االحتاد بال�سكل املنا�سب وال�سليم. 

ح - مرا�سالت االحتـــاد ما عــدا املرا�ســـالت ذات الطابع الهــــام والتي يتوجــــب توقيعهــــا 

من رئي�س جمل�س االإدارة.

خ - العالقات مع االأع�ساء واللجان واالحتاد الدويل واالحتاد االآ�سيوي. 

د - تنظيم عمل االأمانة العامة. 

ذ - اقتـــــراح تعيني املوظفـيــــن العامليــن فـي االأمانة العامة وف�سلهم وفقا لل�سوابط 

التي ي�سعها املجل�س. 

ر - باالإ�سافة اإلى اخت�سا�سات االأمني العام واأمني ال�سندوق اإذا كانا منتخبيـــن وفقـــا 

ملا هو حمدد فـي هذا النظام.

4 - ال يجوز لالأمني العام اأن يكون مندوبا لع�سو باجلمعية العمومية اأو ع�سوا فــــي اأي 

جهاز فـي االحتاد.

حل�سور  باالحتاد  التنفـيذية  االإدارة  من  اآخر  �سخ�سا  ينيب  اأن  العام  لالأمني  يجـــوز   -  5

اجتماعات اللجان اخلا�سة.

املــادة ) 71 (

فـي حـــال ا�ستملـــت تركيبـــة املجلـــ�س على من�سبــي االأميـــن العـــام واأميــن ال�سنــدوق، يكـــون 

اخت�سا�ساهما حمددين وفقا لالآتي :

يخت�س االأمني العام باالآتي : اأ - 
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1 - اإعداد خطط وبرامج العمل باالحتاد، ورفعها اإلى مكتب املجل�س.

2 - االإ�سراف على العاملني، وكافة �س�ؤونهم فـي االحتاد.

3 - تنفـيذ قرارات جمل�س االإدارة، وقرارات مكتب املجل�س فـي احلدود املن�س��س 

عليها فـي هذا النظام.

4 - متابعة اأعمــال اللجـــان املختلفة فــــي االحتاد وتنفـيذ قراراتها، وله فـي �سبيل 

ذلك ح�س�ر جل�ساتها، دون اأن يك�ن له �س�ت معدود فـي املداوالت.

5 - تلقي طلبات الع�س�ية، وا�ستيفاء كافة مرفقاتها من ذوي ال�ساأن، واإعداد تقرير 

ب�ساأنها ورفعها اإلى مكتب املجل�س الإبداء مالحظاته ب�ساأنها؛ متهيدا لعر�سها 

على جمل�س االإدارة.

6 - اإعــداد م�ســـروع جــدول اأعمـــال اجتماعــــات اجلمعيـــات العم�ميـــة فـي حــــدود 

التعليمات ال�سادرة من املجل�س، واإعداد جدول اأعمال اجتماعات املجل�س فـي 

�س�ء ت��سيات مكتب املجل�س.

7 - االإ�ســـراف على اإعـــداد الدعـــ�ات اخلا�ســـة بعقـــد اجتماعـــات كل من اجلمعية 

العم�مية، واملجل�س، ومكتب املجل�س، واللجان املختلفة، واإر�سالها، واالإ�سراف 

واملتابعة على حترير حما�سرها، وقيدها بال�سجالت املعدة لذلك.

8 - اإعداد م�سروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة بالتن�سيق مع اأمني ال�سندوق ورفعه 

اإلى مكتب املجل�س.

9 - امل�ساهمــة فـي اإعــــداد م�سروع احل�ســـاب اخلتامـــي عن ال�سنـــة املاليـــة املنتهيـــة 

بالتن�سيق مع اأمني ال�سندوق ومدقق احل�سابات، ورفعه اإلى مكتب املجل�س.
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10 - حفظ ال�سلفة امل�ستدمية لالحتاد فـي مقر االحتاد.

وت�سلم  االحتاد،  مقر  فـي  وال�سجالت  وامل�ستندات  ال�ثائق  حفظ  على  االإ�سراف   -  11
له اأختام االحتاد كعهدة �سخ�سية، وذلك دون االإخالل باخت�سا�سات اأمني 

ال�سندوق.

�سرورة  املجل�س  يرى  التي  املكاتبات  عدا  االحتاد،  مكاتبات  على  الت�قيع   -  12
ت�قيعها من الرئي�س.

 13 - االإ�سراف على اأعمال االأمانة العامة للمجل�س ومكتب املجل�س. 

 14 - رفـــع تقاريـــر دوريـــة اإلى مكتـــب املجلــ�س عن �سري العمل باالحتاد، وتقرير 
�سن�ي اإلى املجل�س فـي ذات اخل�س��س.

15 - ما ي�سند اإليه من مهام مماثلة من قبل جمل�س االإدارة، ومكتب املجل�س.

ب - يخت�س اأمني ال�سندوق باالآتي :

1 - االإ�سراف على حت�سيل اإيرادات واأم�ال االحتاد، واإيداعها فـي امل�سرف املحدد 
لذلك من قبل رئي�س املجل�س.

2 - تنفـيذ قرارات املجل�س ومكتب املجل�س املتعلقة باالأم�ر املالية بعد التحقق من 
يتعار�س مع  املعتمدين، ومبا ال  ال�سن�ية  امليزانية واخلطة  لبن�د  مطابقتها 

اأحكام الالئحة املالية.

3 - الت�قيع مع رئي�س املجل�س على اأذونات ال�سرف، وال�سيكات.

4 - اإعداد م�سروع احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية بالتن�سيق مع االأمني 
العام ومدقق احل�سابات.

5 - االإ�سراف على ح�سابات االحتاد، والقيد فـي ال�سجالت والدفاتر املالية.

6 - االإ�ســــراف على حفـــظ ال�سجــــالت والدفاتــــر املاليـــة، وم�ستنـــدات االإيــــــرادات 
وامل�سروفات والعهد فـي مقر االحتاد.

7 - االإ�سراف على خزانة االحتاد، واأعمال املخازن.

8 - اعتماد �سرف االأج�ر وف�اتري امل�سرتيات وا�ستهالك الكهرباء واملياه وال�سيانة 
الالئحة  اأحكام  مع  يتعار�س  ال  ومبا  املعتمدة،  امليزانية  بن�د  وفق  وغريها 

املالية.
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9 - اإعداد تقرير ربع �سن�ي، واآخر �سن�ي عن حالة االحتاد املالية، ورفعهما اإلى 
املجل�س عن طريق مكتب املجل�س.

10 - م�افاة جهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة واجلهة املخت�سة بال�زارة بكافة 
املالية، والرد  البيانات واملعل�مات ون�سخ من ال�ثائق وامل�ستندات وال�سجالت 
املخالفة  اأ�سباب  واإزالة  اأبدتها،  التي  املالحظات  وتالفـي  ا�ستف�ساراتها،  على 
خالل مدة ال جتاوز )30( ثالثني ي�ما من تاريخ اإخطاره بها، ويحظر عليه 
االمتناع عن ذلك الأي �سبب من االأ�سباب، وعليه اإبالغ جمل�س االإدارة بذلك. 

11 - ما ي�سند اإليه من مهام مماثلة من قبل جمل�س االإدارة، اأو مكتب املجل�س.

املــادة ) 72 (

1 - الهيئات ذات االخت�سا�س الق�سائي فـي االحتاد هي : 

اأ - جلنة االن�ضباط. 

ب - جلنة اال�ستئناف. 

ت - جلنة االأخالق والنزاهة. ) اختياري (

2 - تتاألف الهيئات الق�سائية من رئي�س ونائب رئي�س وثالثة اأع�ساء.

املتخ�س�سة  والقدرات واخلربات  املعرفة  لديهم  الق�سائية ممن  الهيئات  ت�سكيل  يتم   -  3
الالزمة للقيام مبهامهم على اأح�سن وجه.  ينبغي اأن يك�ن رئي�س الهيئات الق�سائية 
متمتعا بامل�ؤهالت القان�نية ويجب اأن تك�ن مدة املن�سب لكافة االأع�ساء اأربع �سن�ات، 
وجتـ�ز اإعادة انتخــــاب االأع�ســـاء اأو اإعفاوؤهـــم من مهامهـــم فـي اأي وقت. وال يتــم ذلك 

اإال من خالل اجلمعية العم�مية. 

الق�سائية  بالهيئات  االآخرين  انتخاب / تزكية رئي�س ونائب رئي�س واالأع�ساء  4 - يتعني 
من خالل اجلمعية العم�مية بناء على اقرتاح من جمل�س االإدارة. وال يج�ز اأن يك�ن�ا 

اأع�ساء فـي اأي هيئة اأو جهاز اأو جلنة اأخرى باالحتاد.

ال�فاء بذات معايري اال�ستقاللية  الق�سائية  الهيئات  5 - يجب على رئي�س ونائب رئي�س 
املن�س��س عليها فـي �ساأن جلنة التدقيق واالمتثال. 
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6 - فـي حالة ت�قف رئي�س ونائب الرئي�س اأو اأي ع�س� من اأع�ساء الهيئـــة الق�سائيــــة عن 

ممار�سة عمله الر�سمي ب�سكل م�ؤقت خالل فرتة من�سبه، ينبغي على جمل�س االإدارة 

تعيني بديل لتنفـيذ االأعمال اإلى حني انعقاد اجلمعية العم�مية التالية. 

7 - تكـــ�ن امل�س�ؤوليــات واملهام املن�طـــة بالهيئات الق�سائية ح�سب االأنظمة والل�ائح املعتمدة 

من جمل�س االإدارة ومبا ال يتعار�س مع االأنظمة والل�ائح ال�سادرة فـي هذا ال�ساأن عن 

االحتاد الدويل واالآ�سي�ي.  

املــادة ) 73 (

1 - تتكون جلنة االن�ضباط من رئي�س ونائب رئي�س، والعدد الالزم من االأع�ضاء، وينبغي 

اأن يك�ن الرئي�س حا�سال على م�ؤهل قان�ين.

2 - حتدد الئحة االن�ضباط لالحتاد اخت�ضا�ضات هذه اللجنة، وال تتخذ اللجنة قراراتها 

اإال بح�س�ر ثالثة من اأع�سائها على االأقل.

3 - يجوز للجنة تطبيق العقوبات الواردة فـي هذا النظام وفـي الئحة االن�ضباط لالحتاد 

على االأع�ساء وامل�س�ؤولني والالعبني واالأندية ووكالء الالعبني ووكالء املباريات. 

4 - لن يك�ن لتلك االأحكام تاأثري على �سلطات اجلمعية العم�مية وجمل�س االإدارة فـيما 

يتعلق بتعليق وعزل االأع�ساء. 

تلك  تكون  اأن  ويجب  باالحتاد  االن�ضباط  قواعد  اإ�ضدار  االإدارة  جمل�س  على  يتعني   -  5

اللوائح وفقا لقواعد االن�ضباط باالحتاد الدويل مع االأخذ بالتعديالت التي قد تطراأ 

عليها من وقت الآخر من قبل االحتاد الدويل.

املــادة ) 74 (

1 - تتك�ن جلنة اال�ستئناف من رئي�س ونائب رئي�س، والعدد الالزم من االأع�ساء، وينبغي 

اأن يك�ن الرئي�س حا�سال على م�ؤهل قان�ين.

2 - حتدد الئحة اال�ستئناف لالحتاد اخت�سا�سات هذه اللجنة، وال تتخذ اللجنة قراراتها 

اإال بح�س�ر ثالثة من اأع�سائها على االأقل.
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3 - تت�لى جلنة اال�ستئناف م�س�ؤولية نظر طلبات اال�ستئناف املقدمة �سد القرارات التي 

ت�ضدرها جلنـــة االن�ضبــاط وجلنـــــة االأخالق والنزاهــــة ) اإن وجدت ( والتـــي ال تعترب 

نهائية مب�جب الل�ائح ذات ال�سلة اخلا�سة باالحتاد. 

4 - ال يج�ز الطعن فـي القرارات ال�سادرة عن جلنة اال�ستئناف اإال اأمام حمكمة التحكيم 

الريا�سي  والتحكيم  املنازعات  ف�س  جلنة  اأمام  اأو   )  CAS كا�س   ( الدولية  الريا�سية 

ال�طنية ومبا ال يتعار�س مع اأحكام هذا النظام والنظام االأ�سا�سي لالحتاد الدويل اأو 

االآ�ضيوي، على اأن حتدد احلاالت التي ال يجوز الطعن فـيها �ضمن الئحتي االن�ضباط 

واال�ستئناف. 

املــادة ) 75 (

تك�ن االإجراءات االن�سباطية ب�سفة اأ�سا�سية وفقا لالآتي : 

بحق االأ�سخا�س الطبيعيني واالعتباريني :   - 1

اأ - االإنذار كتابيا اأو �سفهيا.

ب - لفت نظر.

ج - الغرامة.

د - �سحب اجل�ائز.

االأ�سخا�س الطبيعيني :  -2

اأ - االإنذار.

ب - االإيقاف من املباريات.

ج - احلرمـــان مـــــن دخــــ�ل غرفـــة تغيري املالبــــ�س و/اأو الت�اجــــد علـــــى مقاعــــــد 

االحتياطيني.

د - احلرمان من دخ�ل املالعب.

هـ - احلرمان من امل�ضاركة فـي اأي ن�ضاط يتعلق باللعبة.
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االأ�سخا�س االعتباريني:  - 3

اأ - احلظر من انتقال الالعبني واالأجهزة الفنية واالإدارية اإلى اأي ناد اآخر.

ب - خ��س املباريات بدون جمه�ر.

ج - لعب املباريات على اأر�س حمايدة.

د - احلرمان من اللعب على اإ�ستاد معني.

هـ - اإلغاء نتيجة املباريات.

و - فقدان الع�س�ية.

ز - خ�ضم النقاط.

ح - الهبوط اإلى الدرجة االأقل.

ط - اإعادة املباراة.

الف�سل ال�سابع 

املنازعات الريا�سية

املــادة ) 76 (

اإلى اللجنة العمانية لف�س املنازعات والتحكيم الريا�سي  حتال كافة املنازعات الريا�سية 
باللجنة االأوملبية العمانية لت�س�يتها والبت فـيها وفقا الأحكام الئحة ف�س املنازعات والتحكيم 
الريا�سي ال�سادرة عن اللجنة االأوملبية العمانية، كما تخت�س بالف�سل فـي النزاعات بني 
التدريب وغريها  العمل وتع�ي�سات  تن�ساأ عن عق�د  التي  الالعبني  اأو  واملدربني  االأندية 
من االأم�ر املحددة بالنظام والل�ائح ذات ال�سلة. ما عدا الطع�ن االنتخابية والتي تخت�س 
لالحتاد  االأ�سا�سي  النظام  عليه  ين�س  ملا  وفقا  الغر�س  هذا  فـي  امل�سكلة  اللجان  بنظرها 

والئحة االنتخابات ) اإن وجدت (.

وا�ستثناء مما تقدم، يج�ز لالحتاد و�سع نظام م�ستقل خا�س به وباأع�سائه لنظر املنازعات 
فـي  املعتمدة  الل�ائح  اأو  االأ�سا�سي  النظام  يحدد  اأن  على  الريا�سي  والتحكيم  الريا�سية 
والق�اعد  واخت�سا�سها  ت�سكيلها  وتعديل  ت�سكيلها  واآلية  النظام  ذلك  ال�ساأن مك�نات  هذا 

االإجرائية التي حتكم عملها وجهة االخت�سا�س اال�ستئنافـية لقراراتها.
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املــادة ) 77 (

ال يج�ز لالحتاد اأو اأع�سائه اأو الالعبني اأو امل�س�ؤولني اأو وكالء املباريات اأو وكالء الالعبني 
اإحالة اأي نزاع اإلى املحاكم العادية ما مل ين�س على ذلك �سراحة فـي هذا النظام، ول�ائح 
اأو  اأو االحتاد االآ�سي�ي،  اإلى االحتاد الدويل،  اأن يتم رفع اأي خالف  االحتاد الدويل، على 

االحتاد العماين اأو اإلى اللجنة املخت�سة املحددة فـي النظام االأ�سا�سي لالحتاد.
النزاعات  اأي  ال�طنية،  الداخلية  باملنازعات  يتعلــق  فـيما  االخت�ســـا�س  لالحتــــاد  ويك�ن 
التي حتدث بني االأطراف التي تنتمي لالحتاد، ويك�ن لالحتاد الدويل االخت�سا�س فـي 
النزاعات الدولية، اأي النزاعات التي حتدث بني االأطراف التي تنتمي اإلى احتادات وطنية 

اأو احتادات قارية خمتلفة. 
املــادة ) 78 (

�سد  ا�ستئناف  اأي  بنظر  ب�س�ي�سرا  ل�زان  فـي  الدويل  الريا�سي  التحكيم  حمكمة  تخت�س 
قرار نهائي وملزم �سادر عن االحتاد، اإال اأنه ال يج�ز للمحكمة النظر فـي ا�ستئناف خا�س 

باإنتهاك ق�انني اللعبة اأو االإيقاف حتى اأربع مباريات اأو حتى ثالثة اأ�سهر.
الالعبني  ووكالء  املباريات  ووكالء  وامل�س�ؤول�ن  والالعب�ن  واأع�ســاوؤه  االحتـــاد  ي�سمـــن 
التحكيم  اأو حمكمة  الدويل  االحتاد  اأجهزة  اأحد  نهائي �سادر عن  قرار  باأي  التام  التقيد 

الريا�سي.
الف�سـل الثامــن

املـــوارد املاليـــة

املــادة ) 79 (

1 - تبداأ ال�سنة املالية لالحتاد اعتبارا من االأول من يناير وتنتهي فـي احلادي والثالثني 
من دي�سمرب.

2 - تتم اإدارة اإيرادات ونفقات االحتاد باالأ�سل�ب الذي ي�سمن ت�زيعها على الفرتة املالية، 
ويتم �سمان ال�اجبات الرئي�سية لالحتاد من خالل االحتفاظ بتم�يل احتياطي.

 ) ال�سندوق  اأمني  بالتن�سيق مع  العام  االأمني  اأو   ( التنفـيذي  املدير   - العام  االأمني  يت�لى   -  3
احلادي  فـي  هي  كما  وفروعه  لالحتاد  ال�سن�ية  امل�حدة  احل�سابات  و�سع  م�س�ؤولية 

والثالثني من دي�سمرب.
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4 - يجب على رئي�س املجل�س اأو من يحل حمله موافاة الوزارة بن�سخة من اخلطة، وم�سروع 
امليزانية ال�سنويني لالحتاد فـي املواعيد التي تقررها الوزارة. وال يجوز لالحتاد بعد 
احلكومي  الدعم  من  املمولة  بنودها  فـي  تغيري  اأو  تعديل  اأي  اإجراء  امليزانية  اعتماد 

خالل ال�سنة املالية اإال مبوافقة كتابية م�سبقة من الوزارة.

املــادة ) 80 (

تتكون موارد االحتاد من : 

 اأ - اال�سرتاكات ال�سنوية لالأع�ساء. 

ب - االإيرادات النا�سئة عن ت�سويق احلقوق التي ميلكها االحتاد.

ت - الغرامات املفرو�سة من قبل االأجهزة املخت�سة بذلك فـي االحتاد. 

ث - االإيــــرادات االأخـــرى التـي قد تن�ســاأ عن اأن�سطـــة االحتـــــاد لتحقيــــق اأغرا�ســـــه ومبا 
ال يتعار�س مع القوانني الوطنية النافذة.  

ج - التربعات والهبات. 

ح - اال�ستثمار فـي مرافق االحتاد وفقا الأحكام القوانني النافذة فـي هذا ال�ساأن.

خ - اأي اإيرادات اأخرى ذات �سلة باأن�سطة اللعبة.

د - الدعم احلكومي ) اإن وجد (.

املــادة ) 81 (

يتحمل االحتاد النفقات االآتية : 

النفقات املن�سو�س عليها فـي امليزانية. اأ - 

 ب - النفقــــات االأخـــرى التـــي تعتمدها اجلمعية العمومية والنفقات التي يحق ملجل�س 
االإدارة دفعها فـي نطاق �سالحياته.

ت - كافة النفقات ال�سرورية التي تهدف اإلى حتقيق اأهداف االحتاد.

املــادة ) 82 (

يتم تعيني املدقق احل�سابي من اجلمعية العمومية ملدة اأربع �سنوات قابلة للتجديد، ويتولى 
تدقيق احل�سابات التي تعتمدها اللجنة املالية وفقا للمبادئ املحا�سبية، على اأن يقدم تقرير 

التدقيق فـي جميع االأحوال اإلى اجلمعية العمومية.
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املــادة ) 83 (

اال�سرتاك  اجلدد  االأع�ساء  ويدفع  يناير،   )1( بتاريخ  الع�س�ية  ا�سرتاكات  ت�ستحق   -1
ال�سن�ي خالل )30( ثالثني ي�ما من تاريخ انتهاء اجلمعية العم�مية التي يتم قب�لهم بها. 

حتدد اجلمعية العم�مية مبلغ اال�سرتاك ال�سن�ي كل اأربع �سن�ات مب�جب ت��سية من   -2
قبل جمل�س االإدارة، ويك�ن اال�سرتاك مت�ساويا لكل ع�س�.

املــادة ) 84 (

اأع�ساء  من  ع�س�  الأي  لديه  م�ج�دة  مالية  خم�س�سات  اأي  من  اخل�سم  لالحتاد  يج�ز 
االحتاد وذلك فـي �سبيل ت�س�ية اأي مطالبات على الع�س�.

املــادة ) 85 (

اأو  يخ��س�نها  التي  املباريات  عن  حمددة  ر�س�م  بدفع  االأع�ساء  مطالبة  لالحتاد  يج�ز 
اال�سرتاك فـي امل�سابقات. 

املــادة ) 86 (

1 - يج�ز لالحتــــاد، وفـي جميع اأرجـــاء ال�سلطنـــة تنظيـــم اأي م�سابقـــات تهـــدف اإلى تط�ير 
اللعبة مبا فـي ذلك ا�ستحداث اأو تنظيم م�سابقات مبختلف فئاتها وما يحتاجه ذلك 

من هيكلية اإدارية وقان�نية.

2 - يج�ز ملجل�س االإدارة تف�ي�س االأجهزة التابعة لالحتاد مل�ساعدة جمل�س االإدارة فـي اإدارة 
امل�سابقات، ويجب اأال تتداخل امل�سابقات التي تنظمها تلك االأجهزة مع امل�سابقات التي 

ينظمها االحتاد والتي لها اأول�ية فـي التنفـيذ.

3 - يج�ز ملجل�س االإدارة اإ�سدار ل�ائح خا�سة لهذا الغر�س.

املــادة ) 87 (

االأندية  تراخي�س  نظام  ب�ساأن  الل�ائح  وي�سع  املخت�سة  اجلهة  االإدارة  جمل�س  يحدد   -1
االأدنى لنظام  االأندية فـي م�سابقات االحتاد وفقا ملتطلبات احلد  التي تنظم م�ساركة 
االأندية  االآ�سي�ي ووفقا لل�ائح تراخي�س  االأندية املحددة من قبل االحتاد  تراخي�س 

باالحتاد الدويل.
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2- يجب على االأندية االلتزام ب�سمان دمي�مة تطبيق نظام تراخي�س االأندية وفقا للحد 
االأدنى من املتطلبات التي يحددها االحتاد واعتماد اأعلى معايري ال�سفافـية واالإف�ساح 
التفقد  وزيارات  للمراقبة  اإجراء  اأي  املطل�بة وعدم االعرتا�س على  البيانات  عن كل 

التي تتخذه االأجهزة املخت�سة املحلية والقارية.

املــادة ) 88 (

1 - االحتـــاد واأع�ســـاوؤه هم املالكـــــ�ن االأ�سليـــ�ن لكافــــة احلقـــــ�ق الناجتــــة عـــن امل�سابقـــــات 
تتعلق  قي�د  اأي  بدون  منهم  كل  �سالحيات  نطاق  فـي  تقع  التي  االأخرى  والفعاليات 
باملحت�ى ال�قت واملكان والقان�ن وت�ستمل هذه احلق�ق �سمن جملة حق�ق اأخرى على 
كل اأ�سكال احلق�ق املالية والت�سجيل التلفزي�ين واالإذاعي وحق�ق اإعادة االإنتاج والبث، 
وحق�ق ال��سائط املتعددة، واإعادة الن�سخ، وحق�ق الت�س�يق والرتويج، وحق�ق ال�سركات 

مثل ال�سعارات، وكافة احلق�ق النا�سئة عن قان�ن حق�ق التاأليف.

2 - يتخذ جملـ�س االإدارة القــرار ب�ساأن كيفـية ا�ستخـــدام تلك احلقــ�ق، واإلى اأي مــدى يتـــم 
االإدارة  ويقرر جمل�س  الغر�س،  لتحقيق هذا  الل�ائح اخلا�سة  ي�سع  كما  ا�ستخدامها، 
وحده ما اإذا كان يتم ا�ستخدام هذه احلق�ق ب�سكل ح�سري، اأو بامل�ساركة مع طرف اآخر، 

اأو من خالل طرف اآخر فقط.

املــادة ) 89 (

نقل  وع�امل  وال�س�ت  ال�س�رة  ت�زيع  تف�ي�س  م�س�ؤول�ن ح�سريا عن  واأع�ساوؤه  االحتاد 
اأي  التي تقع �سمن نطاق اخت�سا�سهم ودون  اللعبة واالأحداث  البيانات االأخرى ملباريات 

قي�د متعلقة بامل�سم�ن والزمان واملكان واجل�انب الفنية والقان�نية. 

املــادة ) 90 (

1 - اإن �سلطــــة تنظيــم املباريـــات وامل�سابقات الدولية بني منتخبـــات االحتادات وبني فـــرق 
الدوري اأو فرق االأندية اأو الفرق امل�ؤقتة هي فقط لالحتاد الدويل واالحتاد االآ�سي�ي، 
وال يج�ز اإقامة اأي مباراة اأو م�سابقة بدون اإذن م�سبق من االحتاد الدويل اأو االحتاد 
االآ�سي�ي و/اأو االحتاد العماين وفقا لل�ائح االحتاد الدويل املتعلقة باملباريات الدولية.

2 - يعتبــر االحتـــاد ملزمـــا بالتقيـــد بالتق�يـــم ال�سنــ�ي للمباريــــات الدوليــة التـــي يحددهــــا 
االحتاد الدويل.
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املــادة ) 91 (

ال يج�ز لالحتاد اإقامة اأي مباريات اأو اإجراء اأي ات�ساالت مع االحتادات غري االأع�ساء فـي 
االحتاد الدويل اأو مع االأع�ساء امل�ؤقتني الأي احتاد قاري دون احل�س�ل على م�افقة االحتاد 

الدويل.
املــادة ) 92 (

1 - ال يج�ز لالأندية اأو الروابط اأو اأي جمم�عة اأخرى من االأندية االأع�ساء فـي االحتاد 
االآخر  واالحتاد  االحتاد  من  بامل�افقة  تف�ي�س  مب�جب  اإال  اآخر  احتاد  اإلى  االن�سمام 

واالحتادات الك�نفدرالية املعنية واالحتاد الدويل. 
2 - ال يج�ز لالأندية اأو الروابط اأو اأي جمم�عة اأخرى من االأندية االأع�ساء فـي االحتاد 
امل�ساركة فـي امل�سابقات فـي منطقة احتاد اآخر دون احل�س�ل على امل�افقة على ذلك من 
وفقا  املعنية  الك�نفدرالية  واالحتادات  الدويل  واالحتاد  االآخر  واالحتاد  االحتاد  قبل 

لل�ائح اخلا�سة باالحتاد الدويل املنظمة للمباريات الدولية.
3 - يطبق البند )1 و2( فـيما يخ�س اللعبة. 

املــادة ) 93 (

اأوجه  اإلى رقابة اجلهات احلك�مية املخت�سة فـي حدود القان�ن ومراقبة  يخ�سع االحتاد 
والعاملني  وامل�س�ؤولني  االحتاد  اأجهزة  وعلى  العام،  املال  من  ال�سرف  اإجراءات  و�سالمة 
من  يطلب�نه  ما  بكل  وم�افاتهم  اخت�سا�ساتهم،  ممار�سة  من  املدققني  متكني  باالحتاد 
بيانات، ومعل�مات، ووثائق، و�سجالت، واأوراق، وا�ستيفاء ما يبدونه من مالحظات تتعلق 

بال�سرف من الدعم احلك�مي وكل ما يتعلق ب�سبهة ف�ساد.
املــادة ) 94 (

اأع�ساء املجل�س م�س�ؤول�ن بالت�سامن فـيما بينهم عن كل ما ي�سدره املجل�س من قرارات 
اإجراءات، ويك�ن رئي�س املجل�س وكل ع�س� من  وما يربمه من ت�سرفات وما يتخذه من 
اأع�سائه وجميع العاملني باالحتاد - كل فـي حدود اخت�سا�سه - م�س�ؤوال عن القرارات التي 
ي�سدرها، والت�سرفات التي يربمها، واالإجراءات التي يتخذها منفردا، وذلك اإذا كان من 
�ساأنهـــا االإ�ســــرار مب�سالـــح االحتــــــاد، اأو اأم�الـــه، اأو االإ�ســاءة اإليـــه، اأو امل�ســـا�س بكرامتــــه، اأو 

االحرتام ال�اجب له.
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املــادة ) 95 (

يكون ملجل�س االإدارة �سلطة اتخاذ القرار ب�ساأن كافة حاالت القوة القاهرة والظروف الطارئة 
وب�ساأن كافة االأمور غري الواردة فـي النظام االأ�سا�سي، ويتعني اتخاذ تلك القرارات مبوجب 

احلق والعدل وميكن ا�ست�سارة االحتاد الدويل عند االقت�ساء. 
املــادة ) 96 (

اأع�ساء  كامل  اأرباع  وت�سفـيته ح�سور )75%( ثالثة  االحتاد  يتعلق بحل  قرار  اأي  يتطلب 
االحتاد واحل�سول على موافقتهم بالت�سويت العلني، وال يتخذ هذا القرار اإال من خالل 
وعلى  الغر�س  لهذا  خ�سي�سا  تنعقد  والتي  عادي  غري  العمومية  للجمعية  اجتماع  عقد 
اتخاذ  املرتتبة عليه قبل  التعاقدات  واإنهاء  التزامات  اأي  واأداء  �سداد مديونياته  االأع�ساء 

قرار احلل.
واإذا مت حل االحتاد وفق اأحكام هذه املادة فاإن اأ�سوله وحقوقه تنتقل اإلى الوزارة. 

الف�سل التا�سع

الأحكـــام اخلتاميــــة

املــادة )97(

يدخل هذا النظام حيز التنفـيذ فور اعتماده من اجلمعية العمومية.
وي�ستمر جمل�س االإدارة احلايل اإلى حني انتهاء مدته وانتخاب جمل�س اإدارة جديد وفقا 
الأحكام هذا النظام ووفق �سروط الرت�سيح واالنتخاب الواردة فـيه. وحتت�سب عدد الدورات 
االنتخابية التي ق�ساها املرت�سح قبل العمل بهذا النظام عند حتديد عدد الدورات امل�سموح 

بها له.
اجتماع  اأول  فـي  والرت�سيح  والت�سويت  لهم احل�سور  يحق  الذين  االأع�ساء  ويتم حتديد 

للجمعية العمومية بعد اعتماد هذا النظام مبوجب اأحكامه فور دخوله حيز التنفـيذ.
املــادة ) 98 (

اأحكام هذا النظام مبا ورد فـي �ساأنه ن�س خا�س فـي القوانني النافذة بال�سلطنة  ال تخل 
والقواعد امللزمة ال�سادرة من االحتاد الدويل.

املــادة ) 99 (

املنعقد  اجتماعها  فـي  لالحتاد  العمومية  اجلمعية  من  بقرار  واعتمد  النظام  هذا  �سدر 
بتاريخ ....... / ....... / 2021م، ويعمل به من تاريخ �سدوره.
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وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

قــرار وزاري

 رقــم 2021/10

بحظر ا�سترياد الأ�سماك احلية من جمهورية مقدونيا 

ا�ستنادا اإلى قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠٠٤/٤5،
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠8/1٠7،
الأ�سماك احلية ومنتجاتها  ا�سترياد  ب�ساأن حظر  املخت�سة  البيطرية  واإلى تو�سية اجلهة 

وم�ستقاتها وخملفاتها من جمهورية مقدونيا، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى
يحظر ا�سترياد ف�سائل الأ�سماك احلية، ومنتجاتها، وم�ستقاتها وخملفاتها من جمهورية 
مقدونيا، وفقا للملحق املرفق، وذلك حلني زوال �سبب احلظر، و�سدور قرار بهذا ال�ساأن، 
وفقا  حراريا  واملعاملة  امل�سنعة  وخملفاتها  وم�ستقاتها،  منتجاتها،  ذلك  من  وي�ستثنى 

.)OIE( للقانون ال�سحي للحيوانات املائية ال�سادر من املنظمة العاملية ل�سحة احليوان

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

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

�ســدر فـي : 1442/6/17هـ
املـوافـــــق : 31 /2021/1م 

د. �سعـــود بن حمـود بن اأحمـد احلب�ســـي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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ملحــــــق

 ب�ســاأن حتديد ف�ســائل الأ�سمــاك احليــة 

املحظور ا�ستريادها من جمهورية مقدونيا

1Black bullhead )Ameiurus melas(

٢Crimson spotted rainbow fish )Melanotaenia fluviatilis(

3Eastern mosquito fish )Gambusia holbrooki(

٤European perch )Perca fluviatilis(

5Macquarie perch )Macquaria australasica(

6Mosquito fish )Gambusia affinis(

7Mountain galaxias )Galaxias olidus(

8Northern pike )Esox lucius(

9Pike-perch )Sander lucioperca(

1٠Rainbow trout )Oncorhynchus mykiss(

11Silver perch )Bidyanus bidyanus(
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قــرار وزاري

 رقــم 2021/15

بحظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض الدول

ا�ستنادا اإلى قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107،
واإلى تو�سية اجلهة البيطرية املخت�سة فـي �ساأن حظر ا�سترياد الطيور احلية ومنتجاتها 

وم�ستقاتها وخملفاتها من بع�ض الدول،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى
يحظر ا�سترياد الطيور احلية ومنتجاتها، وم�ستقاتها وخملفاتها من جمهورية ال�سنغال، 
ودولة  ليتوانيا،  وجمهورية  املجر،  وجمهورية  املتحدة،  اململكة  فـي  ال�سمالية  وايرلندا 
الكويت، وجمهورية العراق، ومملكة كمبوديا، وواليتي هاريانا وماهرا�سرتا فـي جمهورية 
الهند، وذلك حلني زوال �سبب احلظر، و�سدور قرار بهذا ال�ساأن، وت�ستثنى من ذلك املنتجات 
املعاملــــة حراريـــا وفقـــا للقانـــون ال�سحــي حليوانات الياب�سة ال�سادر من املنظمة العاملية 

.)OIE( ل�سحة احليوان
املــادة الثانيــــة

على اجلهات املخت�سة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي جمال اخت�سا�سه.

املــادة الثالثــــة

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

�ســدر فـي : 1442/6/21هـ
املـوافـــــق :   4  /2021/2م 

د . �سعـــود بن حمـود بن اأحمـد احلب�ســـي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــــــالن

م�سلحــة  ذي  كــــل  وعــلى  املقبولـــة،  البــراءات  طلبــــات  عن  الفكريــة  امللكيـــة  دائــــرة  تعلـــن 
احلــق فـي االعتــــرا�ض اأمــــام الدائـــــرة خـــــالل )120( يومـــا مــن تاريــخ الن�ســر وذلك طبقــــا 
للمـــادة )9 - 5 - ج( مــن قانــون حقـــوق امللكيـــــة ال�سناعيـــــة ال�ســــــادر باملر�ســــوم ال�سلطانـــي 

رقــم 2008/67 واملادة )31( من الئحته التنفـيذية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/105.

رمـوز البيانـات الببليوجرافـية

الرمـــــزالبيان الببليوجرافـي

21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

31 رقم االأ�سبقية

32تاريخ االأ�سبقية

33بلد االأ�سبقية

54ت�سمية االخرتاع

57الو�سف املخت�سر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية
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)21(OM/P/2018/000277

)22(13/9/2018

)31(OM/P/2018/000277

)32(13/9/2018

)33(OM

جهاز الطوارئ فـي املركبات.)54(

فـي )57( الطوارئ  فـي حالة  اآليا  ر�سائل ن�سية  اإر�سال  املركبات يعمل على  فـي  الطوارئ  جهاز 
فرق  اإلى   )GPS مع   GSM برجمة  طريق  عن  احلادث  موقع  برابط  )مدعومة  املركبة 
الطوارئ املخت�سة و اإلى اأحد اأقارب ال�سائق اأي�سا. حيث حتتوي هذه الر�سائل على بيانات 
اجلهاز  اأن  كما  ال�سرورية.  البيانات  من  وغريها  احلادث  وقوع  زمن  وحتديد  املركبة 
اأنواع احلاالت الطارئة )االإطفاء االآيل  اإنقاذ ذكية ملختلف  اأجهزة  يحتوي على جمموعة 
الغرق،  لالإنقاذ من  املاء  م�ستوى  م�ست�سعر  الذكي،  االأولية  االإ�سعافات  �سندوق  للحريق، 
م�ست�سعر نب�سات القلب فـي حالة النوبات املفاجئة، ال�سوت وامل�سابيح املت�سلني باجلهاز 
فـي ال�سيارة فـي حالة الطوارئ ونظام فتح اأبواب ونوافذ ال�سيارة فور وقوع احلادث ل�سهولة 
االإنقاذ ولتجنب االإختناق(. يعتمد هذا اجلهاز على برجمة االأردوينو ولغة الربجمة هي 
Arduino c حيث يكون اجلهاز مثبت داخل املركبة ومت�سل ببطارية فرق اجلهد 12فولت 
على  لتعمل   )Step Down Module( مت�سلة  البطارية  هذه  اأمبريو   1.2 التيار  و�سدة 
توازن فرق اجلهد املتجه اإلى القطع االإلكرتونية. عندما يقوم ال�سائق بت�سغيل املركبة فاإن 
مبا�سرة  وقوع احلادث  اأثناء  يعمل هذا اجلهاز  اأوتوماتيكيا. حيث  مبا�سرة  يعمل  اجلهاز 
وذلك الحتوائه على م�ست�سعر Airbag sensor الذي يبلغ طوله 150�سم واملت�سل باأربع 
جهات فـي املركبة ويقوم باال�ست�سعار بوقوع احلادث. جهاز الطوارئ فـي املركبات يحتوي 
على م�سخة بقوة تيار فرق جهده 12فولت تقوم ب�سكل اآيل ب�سخ م�سحوق املادة الكيميائية 
اجلافة فو�سفات اأحادي االأمونيوم املخزنة فـي اإ�سطوانة معدنية املوجودة باملركبة الإطفاء 
احلريق فـي املركبة عند ن�سوب احلريق مبا�سرة. ويتم ا�ست�سعار حدوث احلريق عن طريق 
فـي  خمتلفة  مواقع  فـي  املوجود  باجلهاز  اخلا�ض   )Flame Sensor( اللهب  م�ست�سعر 
املركبة التي قد تكون م�سدر حلدوث احلريق. جهاز الطوارئ فـي املركبات يتنا�سب مع كل 

موديالت ال�سيارات اجلديدة والقدمية فـي جميع دول العامل دون ا�ستثناء.

)71( Ali Salim Ali Al Busaidi, Sultanate of Oman - Alkhaboura

)72(Ali Salim Ali Al Busaidi, Sultanate of Oman - Alkhaboura
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)21(OM/P/2016/00006

)22(17/1/2016

)31( US2013/055365 

)32(16/8/2013 

)33(US

و�سيلة حتكم بالتدفق للتحكم بالتدفق باالعتماد على طور مائع.)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بو�سيلة حتكم بالتدفق ميكن اأن تت�سمن ماء فـي غرفة، )57(

لتغري  ا�ستجابة  باالإزاحة  يقوم  تدفق  تقييد  ع�سو  متغري،  حجم  للغرفة  يكون 

تت�سمن  اأن  ميكن  الغرفة،  فـي  �سغطا  ت�سع  اإمالة  وو�سيلة  الغرفة،  حجم  فـي 

طريقة للتحكم فـي تدفق بخار فـي بئر توفـري و�سيلة حتكم بالتدفق والتي تقوم 

لها  غرفة  تت�سمن  بالتدفق  التحكم  و�سيلة  البئر،  فـي  للتدفق  املقاومة  بتغيري 

حجم متغري، ماء مو�سوع فـي الغرفة، وو�سيلة اإمالة. توؤثر و�سيلة االإمالة بحجم 

يكون  غرفة،  فـي  ماء  اأخرى  بالتدفق  حتكم  و�سيلة  تت�سمن  اأن  ميكن  الغرفة. 

للغرفة حجم متغري، ع�سو تقييد تدفق يقوم باالإزاحة ا�ستجابة لتغري فـي حجم 

الغرفة، وو�سيلة اإمالة والتي تقلل نقطة الغليان للماء فـي الغرفة.

)71(HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC

)72(
 FRIPP, Michael, L 

 GANO, John, C 

 MURPHREE, Zachary, R

-95-



اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

 - 3

)21(OM/P/2014/00267

)22(25/11/2014

)31( US 61/714.882 /2012      61/652.039

)32(25/5/2012 ,  17/10/2012

)33(US – US

جتميعة غربلة وطريقة ت�سنيع جتمعية غربلة.)54(

جتميعة غربلة تت�سمن عن�سر فرز يت�سمن �سطح غربلة لعن�سر غربلة له �سل�سلة )57(
ال�سبكة  اإطار  ت�سكل  هيكلية  اأع�ساء  تت�سمن  فرعية  �سبكة  الغربلة،  فتحات  من 
الذي له فتحات ال�سبكة. عن�سر الفرز كذلك يت�سمن ع�سو مدعم اأول لعن�سر 
الفرز وع�سو مدعم ثاين لعن�سر الفرز متعامد على الع�سو املدعم االأول لعن�سر 
ويكون  الطرفـية  االأجزاء  بني  ميتد  الفرز  لعن�سر  االأول  املدعم  الع�سو  الفرز، 
تقريبا موازي الأجزاء احلافة اجلانبية، الع�سو املدعم الثاين لعن�سر الفرز ميتد 
بني اأجزاء احلافة اجلانبية ويكون تقريبا موازي اإلى االأجزاء الطرفـية. عن�سر 

الفرز يكون قطعة م�سكلة باحلقن من مادة حرارية التلدن.

)71(WOJCIECHOWSKI, Keith, F

)72( WOJCIECHOWSKI, Keith, F

-96-



اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

�إعــــــــالن

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

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

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141988

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع مفرو�سات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ح�سون ا�سماعية للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141991

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سكر،ملح، بهارات، دقيق ذرة، كت�ساب �سل�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سوق الكبري الدويل �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141994

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة حديقة الزهور للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141998

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل اجلمازة للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141999

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطهرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طفرة للتجارة ال�ساملة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142006

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ع�سائر فواكه، مياه �سرب، م�سروبات، مياه معدنية م�سروبات، مياه معدنية للموائد، مياه 

غازية، مرطبات غري كحولية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وهج املعايل للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142039

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الرتبية والتعليم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربوع مغيوث للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/12/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142041

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات واملالب�س الريا�سية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دانة الريف الوطنية للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/12/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142042

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوق مدحا

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/12/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142043

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات )غ�سيل وتلميع وتغري الزيوت واإ�سالح كهرباء وبيع البطاريات 

وفح�س بالكمبيوتر وبيع زينة ال�سيارات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن �ساعن بن حممد الرو�سدي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/12/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142044

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ترتيب الرحالت ال�سياحية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مو�سى بن �سعيد البلو�سي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/12/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142047

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيوت ال�سيافة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجياد للم�ساريع التجارية 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/12/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142074

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الورود والزهور وتن�سيق الهدايا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متعب بن را�سد بن �سيف املكتومي للتجارة �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/12/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142075

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

وا�سوكو،  مطاعم  خدمات  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات 

خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا، تزيني الطعام، خدمات الطهاة ال�سخ�سية )اإعداد 

اأطباق ووجبات منزلية اأو خا�سة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هالل وبدر �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/12/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142076

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقاهي تقدمي الطعام وامل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البحر ال�سمايل �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/12/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142077

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�س اجلاهزة والأحذية والعطور وم�ستلزمات الأطفال والألعاب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة خالد واأحمد اأبناء عامر بن م�سعود احلارثي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/12/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142089

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املعجنات واحللويات والفطائر )اأعمال منزلية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرمي املا�سية �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/12/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142090

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة علي بن طالب بن خلفان القريني للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/12/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142091

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرمي املا�سية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/12/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142093

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون 

الزينة والبخور(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن اليقني املتكامل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/12/31

-106-



اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142157

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سمان الغذائي العاملية �س.�س.و 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142196

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

توفـري معلومات عن التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع الإنرتنت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العنقاء حللول التكنولوجيا �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142201

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات النزل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ق�سر النعمان لالأفراح واملوؤمترات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142202

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التنظيف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع يو�سف عبدالرحمن الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142203

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مذاق م�سقط �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142207

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأعمال الطحن، طحن وتعبئة احلبوب )قمح ذرة �سعري(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سائم فلج القبائل املتميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142208

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التاأييد العاملية �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142210

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تف�سيل عبايات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليلى العو�سية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142211

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خياطة املالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرتفعات الوادي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142214

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات ت�سليح املركبات الثقيلة و�سمكرة ودهان املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حارث الوطنية للتجارة �س.�س.و 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142218

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللول املثالية العاملية �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142219

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�ست�سارات املعمارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأبعاد الأربعة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142220

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الأعمال امل�سرفـية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البنك الوطني العماين �س.م.ع.ع

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142221

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سليح ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرباع لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142225

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع قي�سر العاملية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142229

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سهى �س.�س.و 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142237

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�ساعات يد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سم�س الحرتاف للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142243

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنوم املجرة احلديثة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142247

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة احلاج واجلربي للتجارة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142248

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيف املالب�س، التنظيف اجلاف، غ�سيل وكي املالب�س، الغ�سيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املروج العالية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142249

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الرتبية والتعليم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرو�س النظري للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142250

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سليم الب�سائع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي بن �سلطان بن عبداللـه العدوي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142251

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النقل، ت�سليم الب�سائع، خدمات النقل نقل الر�سائل اأو الب�سائع، النقل اللوجي�ستي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حول العامل لل�سحن والنقل ال�سريع �س.�س.و 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142253

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة العقارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة حممد مو�سى للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142254

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خياطة العبايات الن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املخمل الأ�سود للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142255

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خياطة املالب�س، تف�سيل املالب�س، اخلياطة، خدمات التطريز، تعديل املالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة ال�سم�س الوطنية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142256

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع قبعات اأغطية للراأ�س، مالب�س جاهزة، اأو�سحة تغطي الكتفـني وال�سدر، عباءات ن�سائية، 

ف�ساتني، نعال للبا�س القدم، ف�ساتني بلوز، مالب�س مطرزة، اأو�سحة لتغطية الراأ�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املن�ستري للتجارة واملقاوالت �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2021/1/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142263

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

واإدارة  تنظيم  االجتماعات،  واإدارة  تنظيم  املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم  ندوات،  واإدارة  تنظيم 

دورات  املبا�سرة،  تعليمية  منتديات  وعقد  تنظيم  التدريب،  اإر�ساد  تدريب،  العمل  ور�سات 

درا�سية باملرا�سلة، خدمات الرتبية والتعليم، معلومات عن الرتبية والتعليم، تنظيم املعار�س 

لغايات ثقافـية اأو تعليمية، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية، تنظيم واإدارة الندوات، ن�سر 

الكتب وال�سحف االإلكرتونية على االإنرتنت، الن�سر املكتبي االإلكرتوين، توفـري املطبوعات 

تدريبية،  اأو  تعليمية  ن�سائح  املهني  التوجيه  للتنزيل،  القابلة  غري  الفورية  االإلكرتونية 

اإعادة التدريب املهني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التكنولوجيا املبتكرة للحلول التعلمية �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2021/1/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142266

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التنقيب فـي جمال ال�سناعات النفطية والغازية والتعدين )جميع ما يخت�س فـي 

جمال النفط والغاز(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد الها�سمي للم�ساريع الكربى

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142269

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�س اجلاهزة والعبايات والبخور والعطور والأحذية واحلقائب والكماليات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جموهرات ال�سياء

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142271

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�س اجلاهزة والعبايات والأحذية احلقائب والكماليات الأخرى. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خديجة بنت عبداللـه الرا�سدي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142273

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حميط املدة الذهبي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142274

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة جنات العاملية �س.�س.و 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142275

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع ع�سارات فواكه غري كهربائية للغايات املنزلية، �سحون للخ�سراوات، اأطقم م�سروبات، 

مطاحن للمطبخ غري كهربائية، اأواين لغايات منزلية، اأطباق ورقية، متاثيل من اخلزف 

كهربائية،  غري  قهوة  اأباريق  الزجاج،  اأو  الفخار،  اأو  اخلزف،  اأو  ال�سرياميك،  اأو  ال�سيني، 

�سالل لغايات منزلية، قطع قما�س لغ�سل الأر�سيات ا�سترياد وت�سدير.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأمواج بحر العرب الدولية للتجارة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142277

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنوم الظاهرة للتجارة �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142280

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زيتون  ال�سم�سم،  بذور  عجينة  طحينة  للطعام،  زيتون  زيت  حم�سرة،  مك�سرات  خملالت، 

حمفوظ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حلواين للخدمات وال�ستثمار �س.�س.و 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142281

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حلواين للخدمات وال�ستثمار �س.�س.و 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142282

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفوا�سل العربية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142283

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: درة اخلوير لل�سقق الفندقية �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142285

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النقل اللوجي�ستي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواء النجوم الالمعة �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142292

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم الوجبات ال�سريعة وامل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طالئع املزن احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142310

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التعليم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدر�سة القائد ال�سغري اخلا�سة �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2021/1/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138698

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )البيع بالتجزئة عن طريق الإنرتنت(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سوق ال�سريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138738

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم, حلوم دواجن غري حية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باقة الأوركيد الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140266

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب الرحالت ال�سياحية, خدمات النقل لرتياد الأماكن ال�سياحية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإدراك املجد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140375

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الذهب واحللي واملجوهرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املا�سة املتكاملة للمجوهرات �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

بو�ســر, حمافظة  وليـــة  ر.ب: 121 اخلويـــر اجلنوبيـــة,   11 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 

م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140440

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سقوف التجارة املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140716

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائع ال�سند�ش العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141031

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سكر, توابل, ع�سل نحل, اأع�ساب حمفوظة, �ساي, قهوة, ملح, كاكاو.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رحيق جمان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141105

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه بدر الها�سمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141172

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترويج املبيعات لالآخرين )ترويج وت�سويق الب�سائع(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوطنية ملنتجات اللبان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141668

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح الأجهزة الكهربائية )قطع غيار مركبات واإ�سالح والفح�ش(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املربع الف�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141699

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اجلمعيات والنقابات املهنية املختلفة ) خدمات جمتمعية (.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلمعية العمانية للخدمات النفطية )اأوبال(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141700

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجم العايل لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141730

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلقائـــب,  ال�ساعــــات,  وال�سجاد,  الغذائية,  واملواد  والأحذية  الك�س�سوارات  املالب�ش,  بيع 

الأحذية, الأواين, م�ستح�سرات التجميل, ال�سرا�سف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  �سركة اأبو �سعد ووقا�ش للتجارة �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141787

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طحينة عجينة بذور ال�سم�سم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوء املودة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141802

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطارق لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141814

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفنادق,  فـي  احلجز  الفنادق,  خدمات  والنزل,  الفنادق  الإقامة,  تاأمني  مكاتب  خدمات 

خدمات خميمات العطالت, اأماكن اإقامة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البزوغ ال�ساملة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141816

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستح�سرات التجميل والعطور و البخور و املالب�ش اجلاهزة واحلقائب و الك�س�سوارات.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأغ�سان م�سكن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141834

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب م�سروبات, م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية, ع�سائر فواكه, مياه غازية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفـيافـي اخل�سراء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية الكامل والوافـي, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141840

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لالأ�سخا�ش  ال�سفر  ووثائق  ال�سفر  تاأ�سريات  ترتيب  ال�سفر,  لل�سفر, حجز مقاعد  احلجز 

امل�سافرين اإلى اخلارج, خدمات النقل لرتياد الأماكن ال�سياحية, ترتيب الرحالت ال�سياحية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الو�سيلة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141853

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ت�سريح ال�سعر)حالق اأطفال(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطياف النجوم املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141856

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتجمة )خدمات الرتجمة والتدقيق اللغوي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فهد الفهدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141867

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )كافـيه(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداحلكيم ال�سمري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141878

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سماك  حية,  غري  بحرية  �سرطانات  حي,  غري  �سمك  حلوم,  فـيليه,  طرية  �سمك  �سرائح 

ق�سرية غري حية, حلوم مملحة, �سمك تونا, �سمك حمفوظ, حلوم حمفوظة, �سمك مملح.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روؤيا الطيب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141884

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأغذية اخلا�سة وال�سحية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلياة املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141886

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النزل, حجز النزل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رحالة ال�سرق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141888

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تدقيق احل�سابات, التدقيق املايل, درا�سات ال�سوق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيوح املدينة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141889

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ش ال�سلع, ترويج املبيعات لالآخرين, الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب, 

اإنتاج برامج الت�سوق عن بعد,  اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها, 

خدمات التجزئة على الإنرتنت لتحميل املو�سيقى الرقمية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متــــاع للتجــــــارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141890

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العبور العربية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23

-141-



اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141891

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأبواب والنوافذ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ب�ستان اجلود

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141894

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للنظارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرياف  بني بو علي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141896

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اخل�سراوات والفواكه والتمور, بيع املك�سرات والنب والتوابل والعطارة, حمالت البقالة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع جنائن املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 454, ر.ب: 611, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141897

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع �سماعات هواتف, ميكروفونات هواتف, هواتف حممولة, هواتف ل�سلكية, هواتف ذكية, 

هواتف خلوية, اأغلفة للهواتف الذكية, للهواتف الذكية, اأغ�سية واقية خم�س�سة للهواتف 

الذكية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سهيل بن اأحمد �سهيل بيت �سعيد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141898

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة للهواتف النقالة واحلا�سب الآيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي بي اأم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141899

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب, ومتديد واإ�سالح الأجهزة الكهربائية والأعمال الكهربائية ونظم الإنذار.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بلوتو للكهرباء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23

-144-



اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141901

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يوجن للزهور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141902

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات,خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سعد بن مب�سر بن �سعد بيت رعيدان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141903

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مك�سرات حم�سرة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سياء الدار احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141904

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة راية اخلري املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141962

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري الآلت واملعدات املكتبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خطوط غياثي العاملية للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141964

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)تف�سيل وخياطة املالب�ش الن�سائية العربية وغري العربية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة وجوه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141989

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمال �سواطئ العامل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141990

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العبايات.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأوا�سر ظفار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141992

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سكر, ملح, اأرز, بهارات, دقيق ذرة, كت�ساب �سل�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سوق الكبري الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141993

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لل�سجاد واملوكيت, الأثاث املنزيل, مكاتب الت�سدير 

وال�سترياد, مكتب اإداري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدينة ال�سحاب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141996

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بها من منتجات(, غاز  يت�سل  والغازية وما  ال�سائلة  الوقود  )البيع باجلملة لأنواع  وقود 

النفط )البيع باجلملة لأنواع الوقود ال�سائلة والغازية وما يت�سل بها من منتجات(, زيت 

حمركات )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للزيوت وم�ستقاتها(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدقم ملوارد الطاقة والأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142005

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الهواتف النقالة واإ�سالح الأجهزة الإلكرتونية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العرفـي املتحدة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142009

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�سلع ال�سيدلنية والطبية والأدوات والأجهزة اجلراحية واأجهزة تقومي الأع�ساء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقنية اخل�سراء ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142010

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فل�سفة الإبداع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142011

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سوق عرب الإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهل املثالية �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 45 ر.ب: 115, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142012

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم واإدارة احلفالت املو�سيقية )تعليم الفنون اجلميلة ومعاهد تعليم املو�سيقى(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نهاوند للمو�سيقى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142013

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سعاع الذهبي املزدوج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142014

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )كوفـي �سوب(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خزان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142026

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عيادات متخ�س�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البحري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142027

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اآمال ال�سويق الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142030

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الأحجار الكرمية املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142031

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والهدايا  والف�سيات  اجللديـــة  وال�سلـــع  واحلقائــــب  التجميل  وم�ستح�سرات  العطور  بيع 

واملالب�ش اجلاهزة والأحذية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سموخ الزاهية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142032

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكنوز الع�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142033

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتبية والتعليم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدر�سة جنائن احلمراء اخلا�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142034

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اإعـمار املا�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142035

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحرتف خلدمات ال�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142036

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�سة اأملنيوم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماآثر البلد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142037

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روا�سي ال�سيب ال�ساخمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142046

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التلميع بالورني�ش, تلميع املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  اإزارة وهج للتجارة �ش.�ش.و 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142048

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عرو�ش جمان للم�ساريع املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142049

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فني,  عمل  تاأجري  الفوتوغرافـي,  الت�سوير  تعليمية,  اأو  ثقافـية  لغايات  املعار�ش  تنظيم 

اخلدمات الثقافـية اأو التعليمية اأو الرتفـيهية التي تقدمها املعار�ش الفنية, ر�سم الوجه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللول اجلرافـيكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142050

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج الأفالم ال�سينمائية واأ�سرطة الفـيديو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينمائيات لالإنتاج الفني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142051

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم والفنادق.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الفجر الأبي�ش املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142061

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متيز الأبنو�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142062

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية, خدمات تقومي الأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلوى العاملية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142065

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هايربماركت, بيع املواد الغذاائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عرب املدينة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142066

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع قطع غيار ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأماين احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142067

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات القهوة واحلليب ال�ساخنة والباردة والكيك واملعجنات اخلفـيفة.  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوطاد تبوك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142069

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العجائبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142071

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإر�ساد  تدريبية,  اأو  تعليمية  ن�سائح  املهني  التوجيه  تدريب,  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم 

التدريب, اإعادة التدريب املهني, خدمات التعليم التي توفرها املدار�ش, اخلدمات الثقافـية 

اأو التعليمية اأو الرتفـيهية التي تقدمها املعار�ش الفنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفكرية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142072

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ياقات  اجلاهزة(,  للمالب�ش  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  )البيع  للمالب�ش  �سيالت 

)البيع  مالب�ش  اجلاهزة(,  للمالب�ش  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  )البيع  مالب�ش 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�ش اجلاهزة(, مالب�ش جاهزة )البيع بالتجزئة فـي 

املتاجر املتخ�س�سة للمالب�ش اجلاهزة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الوكيل املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142073

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطوير �سبكات الإنرتنت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سارات النه�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142095

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)خياطة العباءات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعاع الربميي ال�ساطع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142096

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم الديكور الداخلي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة التنوع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142097

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج وبيع احللوى العمانية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو منتظر العجمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142128

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والبيع  وال�سيلـــة  والعبايـــات  والأحذيــــة  التجميل  وم�ستح�سرات  والعطور  املالب�ش  بيع 

بالتجزئة.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كنوز اأ�سرار اجلمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142129

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم املالب�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رابطة ال�سرق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142135

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع و�سوي الأ�سماك.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإبل لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142136

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم )مطعم(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خيوط ال�سالم الناعمة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142137

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سر جتميلي للعناية بالب�سرة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة روابي �ساللة الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142138

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعد,  واإ�سالح  تركيب  الكهربائية,  الأجهزة  واإ�سالح  تركيب  املواقد,  و�سيانة  اإ�سالح 

تنظيف املباين من الداخل, تركيب واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء, الإن�ساء, الإ�سراف على 

اأو الإ�سارات, ل�سق ورق اجلدران, دهان الأ�سطح  اأو اإ�سالح الالفتات  اإن�ساء املباين, طالء 

الداخلية واخلارجية, التج�سي�ش و�سع طبقة اجل�ش, �سباكة املوا�سري, اإ�سالح امل�سخات, 

الزراعة  جمال  غري  فـي  ال�سارة  واحليوانات  احل�سرات  اإبادة  التلفونات,  واإ�سالح  تركيب 

وتربية الأحياء املائية والب�ستنة والغابات, اإ�سالح اأقفال احلماية, تركيب الأبواب والنوافذ, 

�سيانة برك ال�سباحة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الليث ال�ساملة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142139

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سر جتميلي للعناية بالب�سرة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة روابي �ساللة الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142160

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ستثمار الغذائي �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142176

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تبغ, �سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية, مبا�سق ملدخني التبغ, اأكيا�ش تبغ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يو�سف ر�سا لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/4

-171-



اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142259

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

باحلافالت,  النقل  بال�سيارات,  النقل  ال�سيارات,  تاأجري  النقل اجلوي,  امل�سافرين,  حرا�سة 

خدمات  بحرية,  رحالت  تنظيم  اخليول,  تاأجري  القوارب,  تاأجري  التنزه,  مبراكب  النقل 

النقل لرتياد الأماكن ال�سياحية, تاأجري املركبات, النقل, النقل بوا�سطة القوارب, ترتيب 

امل�سافرين,  نقل  بالرتام,  النقل  ال�سفر,  مقاعد  حجز  ركاب,  نقل  ال�سياحية,  الرحالت 

تعليمات  توفـري  تاأجري حافالت,  لل�سفر,  للنقل, احلجز  ال�سيارات, احلجز  قيادة  خدمات 

ال�سياقة لغايات ال�سفر, ترتيب خدمات نقل الركاب لالآخرين عرب تطبيق عرب الإنرتنت, 

ترتيب تاأ�سريات ال�سفر ووثائق ال�سفر لالأ�سخا�ش امل�سافرين اإلى اخلارج.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سار املميز لل�سفر وال�سياحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142278

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية لالأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربوع البدعة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142286

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باملزاد العلني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحيط املتميز لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142386

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بلقي�ش لالأعمال الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3139  ر.ب: 111, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142414

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

التجارية, ا�ست�سارات اإدارة الأعمال, خدمات وكالت الدعاية والإعالن.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ال�ستثمار الدويل �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142415

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز جتاري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ال�ستثمار الدويل �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142430

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زاهر الهميمي  للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142469

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كيماويات زراعية عدا مبيدات الفطريات والأع�ساب ال�سارة واحل�سائ�ش واحل�سرات والطفـيليات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العمانية للمخ�سبات الزراعية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142600

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفتح الوطنية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142653

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ا�ست�سارات هند�سية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العال للهند�سة والتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142666

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع يحيى العلوي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142673

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق واملنتجعات, خدمات املطاعم, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العائد املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142705

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )خدمات ت�سويق والربادات والبقالة ومواد غذائية وبيع بالتجزئة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرمال الوردية احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142780

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ريجن�سي الدولية �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

بو�سر, حمافظة  اجلنوبية, ولية  112 اخلوير  ر.ب:   4074 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 

م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142781

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة للحلويات ومنتجات املخابز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ريجن�سي الدولية �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

بو�ســـــر,  وليــــــــة  اجلنوبيــــــة,  اخلويــــــــر   112 ر.ب:   4074 �ش.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142804

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ابلكاج,  األــواح خ�سب من�ســـورة, خ�سب رقائقـــي  خ�سب ن�سف م�سغول, �سرائح من اخل�سب, 

خ�سب م�سنع, خ�سب قابل للت�سكيل, األواح خ�سبية للبناء, قطع خ�سبية للنجارة, األواح من 

لب اخل�سب للبناء, األواح لالأر�سيات اخل�سبية, �سباك غري معدنية, اأبواب غري معدنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عرين �ساللة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142844

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمابز وحلويات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قلعة بدبد املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142130

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآلت  تاأجيــــر  تاأجيـــر احلفـــارات,  الإن�ســـاء,  تاأجري معــدات  البولدوزرات,  تاأجري اجلرافات 

التنظيف, تاأجري الرافعات معدات اإن�ساء, تاأجري اآلت كن�ش الطرق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طريق التجارة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

 تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 101178   
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الورق  من  امل�سنوعة  والأ�سناف  املقوى  الورق  الورق،  من  امل�سنوعة  والأ�سناف  الأوراق 
املقوى، مطبوعات، قرطا�سية، اأدوات ل�سقة )قرطا�سية(، مواد التوجيه والتدري�س. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سرييالنكا ايرلينز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سرييالنكية

�سكيوار،  ايكلون  �سنرت،  تريد  وارلد  تاور،  اي�ست   ،-  01   22 منرب  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
كولومبو 01، �سرييالنكا 

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/3/6
وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  
�س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 120243   
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح  خدمات  التجميع،  اأو  الرتكيب  خدمات  ال�سفن،  ومكائن  ال�سفن  اإ�سالح  خدمات 
اآنفا  املذكورة  املنتجات  الديزل وقطع  املكائن واملحركات حتديدا مكائن  وت�سليح و�سيانة 
وقطع الآلت كونها جمموعات مولدات لال�ستعمالت البحرية والقوارب وال�سفن وغريها 

من املركبات البحرية، جميع ما ذكر اآنفا يتعلق بالأنظمة البحرية الآلية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كاتربيلر موتورين جي ام بي ات�س اند كو. كي جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فالكين�ستيرن �سرتا�سي 2، 24159 كييل، اأملانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2018/6/26

وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 
القانونيـــة  

�س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 120246   
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإن�ساء املباين خدمات اإ�سالح ال�سفن ومكائن ال�سفن، خدمات الرتكيب اأو التجميع، اإ�سالح 
اآنفا  املذكورة  ال�سلع  واأجزاء  الديزل  مكائن  خا�سة  واملحركات  املكائن  و�سيانة  وت�سليح 
من  وغريها  و�سفن  وقوارب  مولدات  وجمموعات  م�سابك  منتجات  كونها  الآلت  واأجزاء 

املركبات املائية وكافة اخلدمات الواردة فـي الفئة 3.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كاتربيلر موتورين جي ام بي ات�س اند كو. كي جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فالكين�ستيرن �سرتا�سي 2، 24159 كييل اأملانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2018/6/26

وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 
القانونيـــة  

�س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 123726   
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو املطلية بها غري 
الواردة فـي فئات اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س 
للزينة )جموهرات(، قالئد  دبابي�س  اأ�ساور )جموهرات(،  اأملا�س،  الدقيقية، ذهب،  الوقت 
للمجوهرات،  علب  اأقراط،  )جموهرات(،  �سغرية  متدلية  حلي  )جموهرات(،  �سل�سلية 
قالئد )جموهرات(، حلي )جموهرات(، خوامت )جموهرات(، حلي �سغرية )جموهرات(  
وخامت  �سوار  من  مكونة  يدوية  )جموهرات  الباجنا  جموهرات  )جموهرات(،  خلخال 
)جموهرات(،  للحقائب  اأ�ساور  )جموهرات(،  اأحزمة  للتعديل(،  قابلة  ب�سل�سلة  مت�سلني 
حلي متدلية )جموهرات(، نيا�سني اأو اأو�سمة من معادن نفي�سة، �سناديق من معادن نفي�سة  
هياكل جذعية من معادن نفي�سة، قطع نقدية، زمامات )مرابط( اأكمام، ميداليات كبرية 
)جموهرات(، دبابي�س حلي، بالتني )فلز(، اأحجار �سبه كرمية، حلي ف�سية، �ساعات، اأ�سغال 
�ساعات،  علب  �ساعات حائط،  العنق،  ربطات  م�سابك  يد،  �ساعات  نفي�سة،  معادن  فنية من 
�سوار �ساعات، �سيور �ساعات، �سال�سل �ساعات، نواب�س �ساعات، الأغطية الزجاجية لل�ساعات، 
نفي�سة،  اأو �سال�سل �سغرية(، متاثيل �سغرية من معادن  للمفاتيح )حلي �سغرية  حلقات 

علب ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد، ميداليات. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جموهرات داما�س )�س.ذ.م.م (

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق الثالث، مبنى �سوق الذهب اجلديد،  الراأ�س، ديرة �س.ب :1522 

دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2018/11/14

وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 123727   
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو املطلية بها غري 
الواردة فـي فئات اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س 
للزينة )جموهرات(، قالئد  دبابي�س  اأ�ساور )جموهرات(،  اأملا�س،  الدقيقية، ذهب،  الوقت 
للمجوهرات،  علب  اأقراط،  )جموهرات(،  �سغرية  متدلية  حلي  )جموهرات(،  �سل�سلية 
قالئد )جموهرات(، حلي )جموهرات(، خوامت )جموهرات(، حلي �سغرية )جموهرات(  
وخامت  �سوار  من  مكونة  يدوية  )جموهرات  الباجنا  جموهرات  )جموهرات(،  خلخال 
)جموهرات(،  للحقائب  اأ�ساور  )جموهرات(،  اأحزمة  للتعديل(،  قابلة  ب�سل�سلة  مت�سلني 
حلي متدلية )جموهرات(، نيا�سني اأو اأو�سمة من معادن نفي�سة، �سناديق من معادن نفي�سة  
هياكل جذعية من معادن نفي�سة، قطع نقدية، زمامات )مرابط( اأكمام، ميداليات كبرية 
)جموهرات(، دبابي�س حلي، بالتني )فلز(، اأحجار �سبه كرمية، حلي ف�سية، �ساعات، اأ�سغال 
�ساعات،  علب  �ساعات حائط،  العنق،  ربطات  م�سابك  يد،  �ساعات  نفي�سة،  معادن  فنية من 
�سوار �ساعات، �سيور �ساعات، �سال�سل �ساعات، نواب�س �ساعات، الأغطية الزجاجية لل�ساعات، 
نفي�سة،  اأو �سال�سل �سغرية(، متاثيل �سغرية من معادن  للمفاتيح )حلي �سغرية  حلقات 

علب ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد، ميداليات. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جموهرات داما�س )�س.ذ.م.م (

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق الثالث، مبنى �سوق الذهب اجلديد،  الراأ�س، ديرة �س.ب :1522 

دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/11/14

وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  

�س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128480   

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عد�سات ل�سقة اأوعية للعد�سات الال�سقة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة كال الذهبية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2188 ،حفر الباطن، ر.ب:31991، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/8

وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128481   
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة  فـي  ا�ست�سارات  الربيدي،  بالطلب  والإعالن  الدعاية  والإعالن،  الدعاية  خدمات 
وتنظيم الأعمال، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال، الإدارة التجارية لرتخي�س ال�سلع واخلدمات 
والإعالن،  الدعاية  ن�سر مواد  املبا�سر،  بالربيد  الإعالن  ال�سلع،  باآخرين، عر�س  اخلا�سة 
توزيع العينات، الت�سويق، خدمات اإعداد مناذج الدعاية والإعالن اأو ترويج املبيعات، تنظيم 
بيعها  لغايات  الت�سال  و�سائل  على  ال�سلع  عر�س  اإعالنية،  اأو  جتارية  لغايات  املعار�س 

بالتجزئة، تاأجري امل�ساحات الإعالنية، ترويج املبيعات )لالآخرين(. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة كال الذهبية للتجارة 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2188 ،حفر الباطن، ر.ب: 31991، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/8

وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 
القانونيـــة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130093   
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت ودهون للطعام وزيوت ودهون �ساحلة لالأكل وزيوت ودهون �ساحلة لالأكل م�ستقة 
ودهون  وزيوت  النخيل  زيت  على  محتوية  لالأكل  �ساحلة  ودهون  وزيوت  النباتات  من 
لالأكل  ودهون �ساحلة  وزيوت  النخيل  زيت  عالية من  ن�سبة  على  لالأكل حتتوي  �ساحلة 
على �سكل رقائق وزيوت ودهون متخرثة �ساحلة لالأكل وم�ستحلبات من الزيوت والدهون 
وزيوت  الطهي  ودهون  وزيوت  الزيوت  وم�ستقات  الزيوت  وم�ستخل�سات  لالأكل  ال�ساحلة 
الطهي املخلوطة وزيوت الطهي املخلوطة )خليط من زيت النخيل وزيت دوار ال�سم�س( 
وزيوت خفيفة للطهي وزيوت ودهون القلي وزيوت ودهون اخلبيز ودهون احللويات ودهون 
ودهون  اللوريك  لي�س  اأ�سا�سها  التي  احللويات  ودهون  اللوريك  اأ�سا�سها  التي  احللويات 
للعجينة و�سمن وزيوت ودهون نباتية وزيوت طهي نباتية خال�سة )اأولني نخيل خال�س( 
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وزيوت نباتية مخلوطة وزيوت نباتية مهدرجة وزيوت وفتات نباتية مكررة وزيوت نباتية 
نباتية  وزيوت  مبي�سة  نباتية  وزيوت  م�سبعة  غري  دهنية  اأحما�س  على  محتوية  مكررة 
كانول  وزيوت  اأراكي�س  وزيوت  النخيل  اأ�سا�سها  نباتية  ودهون  وزيوت  الروائح  من  خالية 
وزيوت جوز الهند وزيوت جوز الهند الأبي�س اخلال�س وزيوت الكولزا وزيوت الذرة وزيوت 
الذرة اخلال�سة وزيوت بذور القطن وزيوت الفول الف�ستق وزيوت العنب وزيوت الزيتون 
وزيوت الفول ال�سوداين وزيوت نخالة الأرز وزيوت نبات القرطم وزيوت ال�سم�سم وزيوت 
فول ال�سويا وزيوت دوار ال�سم�س وزيوت بذور دوار ال�سم�س وزيوت فول ال�سويا امل�ستخدم 
ل�ستخال�س الزيوت، اللي�ستني )مادة دهنية( لأغرا�س الطهي، ال�سمن وال�سمن اخلال�س 
املكررة  النخيل  النخيل وزيوت  النباتي اخلال�س، زيوت ودهون  النباتي وال�سمن  وال�سمن 
واملبي�سة واخلالية من الروائح واملحايدة واملميعة وزيوت لب النخيل واأولني النخيل واأولني 
النخيل املكرر واملبي�س واخلايل من الروائح واملحايد واملميع واأولني النخيل الأحمر واأولني 
النخيل الأحمر الفاخر، زيوت اللوريك، بدائل دهون احليوانات وبدائل زيوت احليوانات 
وبدائل  احلليب  دهون  بدائل  النخيل(،  اللون(  عدمية  )مادة  وا�ستيارين  نخيل  )زيوت 
دهون احلليب )زيوت اأولني وزيوت النخيل وزيوت لب النخيل(، مرغرين )�سمن نباتي( 
محتوي  نباتي(  )�سمن  ومرغرين  النخيل  زيوت  على  محتوي  نباتي(  )�سمن  ومرغرين 
ومرغرين  نباتي(  )�سمن  املرغرين  وبدائل  النخيل  زيوت  عالية من محتوى  ن�سبة  على 
)�سمن نباتي( قليل الد�سم ومرغرين )�سمن نباتي( للقلي، زبدة وزبدة ودهون جوز الهند 
وزبدة الكاكاو وبدائل زبدة الكاكاو وزبدة قليلة الد�سم وزبدة للقلي وبدائل زيوت الزبدة، 
زيوت ودهون العنا�سر الغذائية، دهون حليب الأطفال، جميع املنتجات املذكورة اآنفا ميكن 
ا�ستخدامها للطعام وللطهي ولإنتاج وت�سنيع منتجات اخلبيز واحللويات وحلويات ال�سكر 
نباتي(  )�سمن  ومرغرين  لالأكل  ال�ساحلة  واحل�سوات  الرباقة  والطالءات  والطالءات 
املثلج  احلليب  ومنتجات  واملثلجات  لالأكل  ال�سالح  والثلج  والزينة  والدهن  لال�ستهالك 
املجمدة  املجمدة واحللويات  الألبان  )اآي�س كرمي( ومنتجات  املثلجة والبوظة  واحللويات 
ول�ستبدال دهون احليوانات فـي ت�سنيع منتجات اللحوم والدواجن وال�سجق وفرانكفورتر 
)نقانق( والربجر و�سرائح اللحم )نقانق(، حليب جوز الهند وكرمية جوز الهند وم�ساحيق 
كرمية جوز الهند، اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد والأ�سماك املعلبة وال�سردين 
البحرية  املاأكولت  من  اأ�سا�سا  املتكونة  املجمدة  واملقبالت  الأ�سماك  و�سلطات  حي(  )غري 
اأو الدجاج، خال�سات اللحم، فواكه وخ�سراوات محفوظة وجمففة ومطهوة، خ�سراوات 
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محفوظة وخ�سراوات جممدة وخ�سراوات معلبة وفطر جمفف و�سرائح بطاطا ورقائق 
بطاطا وبطاطا مقلية ومخلالت وع�سائر بندورة للطبخ، فواكه معلبة وليت�سي )فاكهة( 
معلب ورامبوتان )فاكهة( معلب واأنانا�س معلب وفواكه جمففة وفواكه جممدة وفواكه 
ذلك  فـي  )مبا  وخ�سراوات  وفطريات  معاجلة  فواكه  املجفف،  الهند  وجوز  محفوظة 
اجلوز واحلبوب القطاين( والف�ستق والبندق واللوز والفول ال�سوداين املح�سر واملحم�س، 
�سلطات الفواكه و�سلطات اخل�سراوات، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر 
ومعاجني فواكه وح�سوات فواكه وح�سوات فواكه للفطائر واملخبوزات ومنتجات اخلبيز، 
زبدة الفول ال�سوداين، بي�س، حليب ومنتجات احلليب وم�سروبات احلليب وحليب مكثف 
غري  من  ق�سدة  وم�ساحيق،  و�سرائح  قوالب  هيئة  على  وجنب  جنب  للم�سروبات،  وق�سدة 
الألبان وق�سدة من غري الألبان )اأ�سا�سها الربوتينات(، وجبات مح�سرة و�سوربة و�سربات 
واأطعمة خفيفة وحلويات ووجبات جاهزة لالأكل )جممدة وغري جممدة وجمففة(، كري 
واأ�سماك  الأ�سفر  الدجاج  وكري  القريد�س  وكري  ال�سمك  وكري  اللحم  وكري  الدجاج 
الأن�سوفة ب�سل�سات حارة و رينداجن اللحم والدجاج وكورما اللحم والدجاج و�سريندجن 
ومكعبات  معلبة  و�سوربات  م�سبقا  مطبوخة  و�سوربات  التجهيز  �سريعة  �سوربات  اللحم، 
الأطعمة اخلفيفة متكونة  �سوربة و�سوربات دهون احليوانات، خالئط  �سوربة وم�ساحيق 

من الفواكه املجففة واجلوز املعالج. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سليم داربي بالنتي�سن بري هاد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ماليزية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق 10، ماين بلوك، بالنتي�سن تاور، رقم2، جالن بيه جيه بو 1 
ايه/7، اآرا دامان�سارا، 47301 بيتالينج جايا، �سالجنور، دار الإح�سان، 

ماليزيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/16

وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 
القانونيـــة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130388   
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت، كعك محلى، كعك محلى مخبوز، ب�سكويت رقيق، 
وجبات خفيفة، ب�سكويت مح�سو، خبز، كيك، حلويات، فطائر، م�ستح�سرات م�سنوعة من 
احلبوب، باراتا )طعام هندي(، �سوكولتة، رقائق ذرة، دقيق ذرة، طحني ذرة، خبز زجنبيل، 
بتي فور  بالزبدة،  ب�سكويت  �سوفان، معكرونة، معجنات،  معكرونة رقيقة )نودلز(، رقائق 

)كعك(، قر�سلة، �سندوي�سات، جميع ال�سلع واردة فـي الفئة 30.
  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإجنل�س ب�سكويت مانوفاكت�سرز ) برايفت ( ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: باك�ستانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بلوت رقم 1-4، 23، كوراجني اإند�سرتيال اإيرياء، كرات�سي- 74900، 
باك�ستان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/29
وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131341   
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو املطلية بها غري 
الواردة فـي فئات اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س 
قالئد  )جموهرات(،  للزينة  دبابي�س  )جموهرات(،  اأ�ساور  اأملا�س،  ذهب،  الدقيقة،  الوقت 
للمجوهرات،  علب  اأقراط،  )جموهرات(،  �سغرية  متدلية  حلي  )جموهرات(،  �سل�سلية 
قالئد )جموهرات(، حلي )جموهرات(، خوامت )جموهرات(، حلي �سغرية )جموهرات(، 
وخامت  �سوار  من  مكونة  يدوية  )جموهرات  الباجنا  جموهرات  )جموهرات(،  خلخال 
)جموهرات(،  للحقائب  اأ�ساور  )جموهرات(،  اأحزمة  للتعديل(،  قابلة  ب�سل�سلة  مت�سلني 
حلي متدلية )جموهرات(، نيا�سني اأو اأو�سمة من معادن نفي�سة، �سناديق من معادن نفي�سة، 
هياكل جذعية من معادن نفي�سة، قطع نقدية، زمامات )مرابط( اأكمام، ميداليات كبرية 
)جموهرات(، دبابي�س زينة، بالتني )فلز(، اأحجار �سبه كرمية، حلي ف�سية، �ساعات، اأ�سغال 

فنية من معادن نفي�سة، �ساعات يد. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جموهرات داما�س )�س.ذ.م.م (

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب :1522 دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/10

وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131342   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها 

الكرمية  و�سبه  الكرمية  والأحجار  وال�ساعات  املجوهرات  حتديدا  احلاجة  عند  و�سرائها 

والهدايا. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جموهرات داما�س )�س.ذ.م.م (

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب :1522 دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/10

وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131418   

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو املطلية بها غري 

الواردة فـي فئات اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س 

قالئد  )جموهرات(،  للزينة  دبابي�س  )جموهرات(،  اأ�ساور  اأملا�س،  ذهب،  الدقيقة،  الوقت 

للمجوهرات،  علب  اأقراط،  )جموهرات(،  �سغرية  متدلية  حلي  )جموهرات(،  �سل�سلية 

قالئد )جموهرات(، حلي )جموهرات(، خوامت )جموهرات(، حلي �سغرية )جموهرات(، 

وخامت  �سوار  من  مكونة  يدوية  )جموهرات  الباجنا  جموهرات  )جموهرات(،  خلخال 

)جموهرات(،  للحقائب  اأ�ساور  )جموهرات(،  اأحزمة  للتعديل(،  قابلة  ب�سل�سلة  مت�سلني 

حلي متدلية )جموهرات(، نيا�سني اأو اأو�سمة من معادن نفي�سة، �سناديق من معادن نفي�سة، 

هياكل جذعية من معادن نفي�سة، قطع نقدية، زمامات )مرابط( اأكمام، ميداليات كبرية 

)جموهرات(، دبابي�س زينة، بالتني )فلز(، اأحجار �سبه كرمية، حلي ف�سية، �ساعات، اأ�سغال 

فنية من معادن نفي�سة، �ساعات يد. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جموهرات داما�س )�س.ذ.م.م (

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب :1522 دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/12

وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131419   
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املكتبي،  الن�ساط  تفعيل  الأعمال،  توجيه  الأعمال،  اإدارة  والإعالن،  الدعاية  خدمات 
من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذلك  الغري،  ل�سالح  ال�سلع  من  ت�سكيلة  جتميع  خدمات 
منافذ  اأو  بالتجزئة  للبيع  �سيدلية  اأو  ماركت  �سوبر  من  احلاجة  عند  و�سرائها  معاينتها 
كتالوجات  من  اأو  باجلملة  البيع  منافذ  اأو  الأق�سام  متعددة  محالت  اأو  بالتجزئة  البيع 
العاملية  الت�سالت  �سبكات  مواقع  من  اأو  الربيدي  الطلب  خالل  من  العامة  المتيازات 
عرب  جتارية  اأ�سواق  توفري  بعد،  عن  الت�سالت  و�سائل  طريق  عن  اأو  الإنرتنت  من  اأو 
الإنرتنت مل�سرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات وا�ست�سارات فـي اإدارة �سوؤون املوظفني، خدمات 
تاأجري  الكفالت،  بحث  البيع،  اآلت  تاأجري  محا�سبة،  ال�سكرتارية،  خدمات  الأعمال،  نقل 
ال�سيدلنية  للم�ستح�سرات  باجلملة  البيع  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  البيع،  منا�سب 
والبيطرية وال�سحية والإمدادات الطبية، خدمات محالت البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت 
خدمات  باملقارنة،  الت�سوق  خدمات  امل�ستهلك،  منتجات  من  وا�سعة  ت�سكيلة  على  م�ستملة 
اإكمال الطلب، اإدارة اأ�سواق جتارية لالإعالنات عرب الإنرتنت م�ستملة على ت�سكيلة وا�سعة 
من منتجات امل�ستهلك، ترويج مبيعات املنتجات للغري، خدمات البائعني حتديدا خدمات 
محالت البيع بالتجزئة وخدمات التوزيع لت�سكيلة وا�سعة من منتجات امل�ستهلك، خدمات 
محالت  امل�ستهلك،  منتجات  من  وا�سعة  ت�سكيلة  على  م�ستملة  بالتجزئة  البيع  محالت 
للمخبوزات،  بالتجزئة  البيع  ال�سيارات، محالت  ولوازم  واإمدادات  لقطع  بالتجزئة  البيع 
خدمات  بالتجزئة،  للبيع  البقالة  محالت  للم�سهيات،  بالتجزئة  البيع  محالت  خدمات 
ال�سيدليات للبيع بالتجزئة، خدمات محالت البيع بالتجزئة م�ستملة على ت�سكيلة وا�سعة 
خدمات  بالتجزئة،  للبيع  الب�سريات  محالت  خدمات  لالآخرين،  امل�ستهلك  منتجات  من 
محالت البيع بالتجزئة م�ستملة على الإلكرتونيات والأجهزة والأثاث الداخلي واخلارجي 
وال�سحة  اخلارجي  الرتفيه  ومنتجات  الريا�سية  واملنتجات  والألعاب  املنزيل  والديكور 
واجلمال ومنتجات العناية ال�سخ�سية واملواد الأ�سا�سية املنزلية واملالب�س ومنتجات الفناء 
ومنتجات  املنزل  تطوير  ومنتجات  الأر�سية  وامل�سطحات  بالع�سب  والعناية  واحلدائق 
املو�سيقية  والأدوات  واملن�سورات  والكتب  الفيديو  واألعاب  الرتفيهية  والت�سجيالت  ال�سواء 
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واللوازم املكتبية واإمدادات الفنون واحلرف واإمدادات العطالت والحتفالت واملجوهرات 
بالتجزئة  البيع  محالت  خدمات  الهدايا،  ت�سجيل  خدمات  الأليفة،  احليوانات  ومنتجات 
عرب الإنرتنت م�ستملة على ت�سكيلة وا�سعة من منتجات امل�ستهلك، محالت البيع بالتجزئة 
عرب الإنرتنت لقطع واإمدادات ولوازم ال�سيارات، محالت البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت 
للمخبوزات، خدمات محالت البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت للم�سهيات، محالت البقالة 
للبيع بالتجزئة عرب الإنرتنت، خدمات ال�سيدليات للبيع بالتجزئة عرب الإنرتنت، خدمات 
محالت البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت م�ستملة على ت�سكيلة وا�سعة من منتجات امل�ستهلك 
محالت  خدمات  الإنرتنت،  عرب  بالتجزئة  للبيع  الب�سريات  محالت  خدمات  لالآخرين، 
الداخلي  والأثاث  والأجهزة  الإلكرتونيات  على  م�ستملة  الإنرتنت  عرب  بالتجزئة  البيع 
ومنتجات  الأر�سية  وامل�سطحات  بالع�سب  والعناية  واحلدائق  الفناء  ومنتجات  واخلارجي 
ال�سواء ومنتجات تطوير املنزل والديكور املنزيل والألعاب واملنتجات الريا�سية ومنتجات 
الرتفيه اخلارجي وال�سحة واجلمال ومنتجات العناية ال�سخ�سية واملواد الأ�سا�سية املنزلية 
واملالب�س والت�سجيالت الرتفيهية واألعاب الفيديو والكتب واملن�سورات والأدوات املو�سيقية 
واللوازم املكتبية واإمدادات الفنون واحلرف واإمدادات العطالت والحتفالت واملجوهرات 
ومنتجات احليوانات الأليفة، خدمات ت�سجيل الهدايا عرب الإنرتنت، اإدارة املحالت متعددة 

الأق�سام، ت�سغيل واإدارة ال�سوبر ماركت. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وال مارت اأبولو ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 702 �ساوث وي�ست8 �سرتيت، بنتون فيل، اأركن�سا�س، الوليات املتحدة 

الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/12

وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131566   
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفري املعلومات ال�سحية والطبية حول ال�سطرابات الطبية وت�سخي�سها والوقاية منها 
وعالجها، اخلدمات ال�ست�سارية واخلريية للمر�سى حتديدا توفري املعلومات وامل�ساعدة 
فيما يتعلق باحل�سول على الو�سفات الطبية والأدوية، ال�ست�سارات الطبية حتديدا تقدمي 
والوقاية  وت�سخي�سها  الطبية  بال�سطرابات  املتعلقة  ال�سحية  الرعاية  ملخت�سي  امل�سورة 
وت�سخي�سها  الطبية  بال�سطرابات  تتعلق  التي  املر�سى  دعم  خدمات  وعالجها،  منها 

والوقاية منها وعالجها.  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيليد �ساين�سز، اإنك 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات  كاليفورنيا 94404،  �سيتي،  فو�سرت  ايف،  در  ليك�سايد   333 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/19
وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131669   
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي، املعاجلة 
الإدارية لطلبات ال�سراء، عر�س ال�سلع، توزيع العينات، الت�سويق، الإعالن والدعاية املبا�سرة 
على �سبكات الكمبيوتر، تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو اإعالنية، خدمات البيع بالتجزئة 
عرب الإنرتنت التي تتعلق بال�سيدليات، عر�س ال�سلع على و�سائل الت�سال لغايات بيعها 
بالتجزئة، خدمات ال�سراء لالآخرين )�سراء ال�سلع واخلدمات لالأعمال الأخرى(، خدمات 
جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها 
العطرية  والزيوت  العطور  حتديدا  النقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي  )ول  احلاجة  عند 
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وم�ستح�سرات التجميل ومنظفات الأ�سنان والأدوات واللوازم الطبية واجلراحية واملنتجات 
احلمية  ومواد  ال�سحية  وامل�ستح�سرات  ال�سيدلنية  وامل�ستح�سرات  ال�سيدلنية  �سبه 
والأدوات  واملعدات  الدوائية  واملنتجات  واملطهرات  ال�سماد  ومواد  والل�سقات  الغذائية 
ومنتجات  وال�سابون  ال�سخ�سية  والعناية  باجلمال  العناية  ولوازم  واجلراحية  الطبية 
العناية بال�سعر ولوازم العناية بالأطفال، وميكن تقدمي هذه اخلدمات من خالل محالت 
البيع بالتجزئة اأو منافذ البيع باجلملة اأو من خالل كتالوجات الطلب الربيدي اأو عرب 

الو�سائل الإلكرتونية على �سبيل املثال عرب الإنرتنت ومن خالل املواقع الإلكرتونية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ستودع بي دي �سي لالأدوية �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: م�ستودع رقم 4، ملك توفيق عبدالرحمن قا�سم املبارك، ند احلمر، 
ديرة دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/24
وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133611   
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 
ال�سور،  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  فـي  التحكم  اأو 
حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
اآلت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  الرقمية،  الت�سجيل  و�سائط  من  وغريها 
ت�سجيل النقد، اآلت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، 

اأجهزة اإطفاء احلرائق. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هب 71 ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق 22، برج ال�سلع، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، 
اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/10
وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133613   
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأخرى،  فئات  فـي  واردة  وغري  املواد  هذه  من  امل�سنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  الورق 
املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافية، القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة 
فـي القرطا�سية اأو لغايات منزلية، مواد الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، الآلت الكاتبة 
التغليف  الأجهزة(، مواد  والتدري�س )عدا  التوجيه  الأثاث(، مواد  املكتبية )عدا  واللوازم 

البال�ستيكية )غري الواردة فـي فئات اأخرى(، حروف الطباعة، الكلي�سيهات )الرا�سمات(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هب 71 ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق 22، برج ال�سلع، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، 
اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/10
وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان     
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133614   
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�س، لبا�س القدم، اأغطية الراأ�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هب 71 ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق 22، برج ال�سلع، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، 

اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/10

وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133615   
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل، تغليف وتخزين ال�سلع، تنظيم الرحالت وال�سفر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هب 71 ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق 22، برج ال�سلع، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، 

اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/10

وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133616   
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي، امل�ساعدة 
الوظائف  اأو  الأعمال  �سوؤون  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  التجارية،  الأعمال  اإدارة  اأو  ت�سغيل  فـي 
املعلومات  املهنية،  الأعمال  ا�ست�سارات  الأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  لالآخرين،  التجارية 
الأعمال،  وتنظيم  اإدارة  فـي  ا�ست�سارات  الأعمال،  عن  التحريات  الأعمال،  عن  والأخبار 
ا�ست�سارات اإدارة الأعمال، اأبحاث الأعمال، تقدمي املعلومات التجارية والن�سح للم�ستهلكني، 
امل�ساعدة فـي الإدارة التجارية اأو اإدارة البيع بالتجزئة، اإدارة ال�سوؤون التجارية ملحالت البيع 
الت�سويق،  ودرا�سات  الت�سويق  اأبحاث  لالآخرين،  بالتجزئة  البيع  م�ساريع  اإدارة  بالتجزئة، 
ترويج املبيعات لالآخرين، بحث الكفالت، خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري، 
وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة، تنظيم املعار�س لغايات 
جتارية اأو اإعالنية، تنظيم املعار�س التجارية لغايات جتارية اأو اإعالنية، الدعاية والإعالن، 
وكالت الدعاية والإعالن، تاأجري امل�ساحات الإعالنية، خدمات الت�سميم لغايات الدعاية 
والإعالن، الدعاية والإعالن اخلارجي، العالقات العامة، اإعداد اأعمدة الدعاية والإعالن، 

تاأجري مواد الدعاية والإعالن، تزيني واجهات املحالت التجارية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هب 71 ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق 22، برج ال�سلع، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، 

اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/10

وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133617   
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية وال�سوؤون العقارية، مكاتب العقارات 
ووكالت  العقارات  تثمني  واملكاتب،  ال�سقق  تاأجري  العمارات،  اإدارة  ال�سكنية،  وال�سقق 
العقارات واإدارة العقارات و�سم�سرة العقارات والتقييم املايل للعقارات، ال�ست�سارات املالية 
والإدارة املالية والكفالت املالية واخلدمات التمويلية، ال�سمانات، متويل البيع بالتق�سيط، 
التاأمني،  ومعلومات  التاأمني  وا�ست�سارات  التاأمني  و�سم�سرة  ال�سم�سرة  الإ�سكان،  وكالء 
متويل ال�سراء والإيجار وتاأجري العقارات، الأعمال امل�سرفية اخلا�سة بالرهانات، تنظيم 
التح�سيل، ا�ستثمار روؤو�س الأموال، جمع التربعات اخلريية، حت�سيل الإيجارات، مكاتب 
الديون،  حت�سيل  وكالت  الدين،  بطاقات  خدمات  الئتمان،  بطاقات  خدمات  الئتمان، 

القرو�س املالية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هب 71 ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق 22، برج ال�سلع، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، 
اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/10
وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134032   
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سقالة مكونة من م�سندة اأن�سجة م�ستقة بيولوجيا لإدارة واإ�سالح واإعادة الأن�سجة، �سقالة 
والقرحة  ال�سغط  وقرحة  اجلروح  لإدارة  بيولوجيا  م�ستقة  اأن�سجة  م�سندة  من  مكونة 
الوريدية وقرحة ال�سكري والقرحة الوعائية املزمنة واجلروح النفقية/املقو�سة واجلروح 
اجلراحية وجروح الر�سات واحلروق وت�سققات وخدو�س ومتزقات الب�سرة، �سقالة مكونة 

من اأن�سجة بيولوجية على هيئة م�سحوق لال�ستخدام الطبي.  
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإيه �سل، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

اإيلي ويتني درايف، �سويت 200، كولومبيا، ماريالند 21046،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 6640 

الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/25

وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135765   
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات امل�سرفية مبا فـي ذلك اخلدمات امل�سرفية املنزلية وعرب الهاتف املتحرك وعرب 
والتمويل مبا  التاأمني  املالية، خدمات  الكفالت  بعد،  امل�سرفية عن  الإنرتنت واخلدمات 
الأخرى  الإلكرتونية  ال�سبكات  اأي من  اأو  الإنرتنت  املقدمة عرب  فـي ذلك تلك اخلدمات 
اأجهزة  عرب  املقدمة  الدفع  خدمات  الدفع(،  )خدمات  الإلكرتونية  املحافظ  خدمات 
حتويل  خدمات  ذلك  فـي  مبا  الإلكرتوين  الدفع  خدمات  الال�سلكية،  الت�سالت  واأدوات 
الأموال الكرتونيا وت�سهيالت املعامالت عرب ال�سبكة، اإ�سدار وحت�سيل وا�سرتداد ال�سندات 
ال�سحن، خدمات  والق�سائم والنقاط والنقد، خدمات بطاقات الئتمان، خدمات بطاقات 
حتويل العملة الكرتونيا، خدمات التاأمني والتمويل وال�سمانات املتعلقة باأجهزة واأدوات 
الت�سالت  واأدوات  باأجهزة  املتعلقة  املالية  ال�سمانات  خدمات  والت�سال،  الت�سالت 
ال�سوؤون  املالية،  ال�سوؤون  الأموال،  واإدارة  ال�ستثمار  حول  املعلومات  توفري  والت�سال، 
النقدية، ال�سوؤون العقارية، اإدارة الأموال وال�ستثمارات، خدمات املعلومات وال�سم�سرة فيما 
والنقدية  املالية  اخلدمات  ال�سندات،  وتداول  والأ�سهم  وال�سم�سرة  املالية  بالأوراق  يتعلق 
الدعم،  التربعات اخلريية وخدمات  ذلك جمع  فـي  باخلدمات اخلريية مبا  يتعلق  فيما 
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حت�سيل التربعات اخلريية، ا�ستثمار الأموال لغايات خريية، توزيع وتخ�سي�س الأموال 
اخلريية، توفري املعلومات وخدمات امل�سورة املتعلقة بال�سوؤون النقدية مبا فـي ذلك توفري 
املعلومات من قاعدة بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت اأو غريها من ال�سبكات الإلكرتونية 
توفري املعلومات وامل�سورة للم�سرتين املحتملني لل�سلع والب�سائع جميعها تتعلق ب�سروط 
اإلى قاعدة بيانات  املالية املقدمة من خالل الو�سول  املعلومات  الدفع والتاأمني، خدمات 
كمبيوتر، خدمات التاأمني للهواتف املتحركة، اخلدمات امل�سرفية عرب الهاتف، اخلدمات 
املالية واخلدمات امل�سرفية والنقدية وخدمات الدفع املتعلقة العمالت امل�سفرة والأموال 
الفرتا�سية والرقمية، خدمات العمالت الفرتا�سية، التجارة الإلكرتونية املالية حتديدا 
الرقمية  والرموز  امل�سفرة  والعمالت  بيتكوين  مثل  الرقمية  الأ�سول  فـي جمال  التجارة 
والعمالت  بيتكوين  )مثل  الرقمية  الأ�سول  الرقمية،  والعمالت  الفرتا�سية  والعمالت 
بالتجزئة  والبيع   ) الرقمية  والعمالت  والعمالت الفرتا�سية  الرقمية  والرموز  امل�سفرة 
ملالية  خدمات  الإنرتنت،  من  اأو  العالية  الكمبيوتر  �سبكات  عرب  ذلك  فـي  مبا  وباجلملة 
حتديدا توفري عمالت م�سفرة غري مركزية وذات م�سدر مفتوح على �سبكات الكمبيوتر 

العاملية با�ستخدام خدمات �سرف العمالت ذات دفرت ح�سابات عمومي )بلوك�سني(.  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فودافون جروب بي ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فودافون هاو�س، ذا كونيك�سن، نيوبوري، بريك�سري ار جي 214 اف ان، 

اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/3

وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135766   
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 
الإلكرتوين للبيانات وال�سوت، اإكراء وا�ستئجار وتاأجري اأجهزة الت�سالت والراديو والهاتف 
الال�سلكي والفاك�س الال�سلكي، تاأجري مرافق الت�سالت، ا�ستئجار دوائر الهواتف، ات�سال 
البيانات عرب الراديو وعرب الت�سالت وعرب الأقمار ال�سناعية، الإر�سال وال�ستقبال عرب 
الراديو، خدمات  التلفزيون و/اأو  ال�سناعية و/اأو  الأقمار  الراديو، خدمات الت�سال عرب 
اإر�سال وا�ستقبال ال�سوت، ال�سوت عرب خدمات بروتوكول الإنرتنت،  الت�سال على هيئة 
الر�سائل  واإر�سال  جتميع  الإنرتنت،  اأو  عاملية  كمبيوتر  �سبكة  عرب  الت�سالت  خدمات 
عرب الهواتف والهواتف املتحركة، تو�سيل وا�ستقبال ال�سوت والبيانات وال�سور، خدمات 
الت�سال عرب الهاتف مقدمة خلطوط الت�سال املبا�سر ومراكز الت�سال، خدمات فح�س 
املكاملات الهاتفية الآلية، خدمات الر�سائل ال�سوتية الهاتفية 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 اأو الفقدان اأو ال�سرقة، توفري 
خدمات الإنرتنت حتديدا خدمات الو�سول لالإنرتنت، خدمات مزودي خدمة الإنرتنت 
)اآي ا�س بيه(، ات�سالت املعلومات )مبا فـي ذلك �سفحات الويب( وبرامج الكمبيوتر واأي 
من البيانات الأخرى، خدمات الربيد الإلكرتوين، توفري خدمات وا�سعة النطاق، خدمات 
ل�سلكية  �سبكات  عرب  الإنرتنت  اإلى  الو�سول  توفري  النطاق،  وا�سع  الال�سلكي  الت�سال 
األياف ب�سرية وا�سعة النطاق،  اإلى الإنرتنت عرب �سبكات  وا�سعة النطاق، توفري الو�سول 
ال�سبكات  عرب  الت�سالت  خدمات  الال�سلكية،  الهواتف  الال�سلكي،  الت�سال  خدمات 
منافذ  عرب  املقدمة  الت�سالت  خدمات  الإنرتنت،  منافذ  اإلى  و�سول  توفري  الرقمية، 
اأ�سا�سها املوقع لأجهزة الت�سالت، توفري نقل  الإنرتنت، توفري خدمات الت�سالت التي 
البيانات عرب بروتوكول تطبيق ل�سلكي )دبليو اإيه بيه( مبا فـي ذلك تلك اخلدمات التي 
ت�ستخدم قناة ات�سال اآمنة، توفري املعلومات عن الت�سالت املتعلقة اأو تعرف اأجهزة واأدوات 
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الهاتف والت�سالت، خدمات توجيه وتو�سيل الت�سالت عن بعد، خدمات تبادل البيانات 
الإلكرتونية، نقل البيانات بوا�سطة الت�سالت، تدفق البيانات، تدفق محتوى الو�سائط 
الراديو والفيديوات واملو�سيقى  التلفزيون وبرامج  الرقمي مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج 
والن�سو�س والبيانات وال�سور والر�سومات البيانية ونغمات الرنني عرب الإنرتنت اأو �سبكة 
التلفزيون  وبرامج  الأفالم  ذلك  فـي  مبا  الرقمية  الو�سائط  محتوى  تو�سيل  ات�سالت، 
وبرامج الراديو والفيديوات واملو�سيقى والن�سو�س والبيانات وال�سور والر�سومات البيانية 
البث،  خدمات  البيانات،  نقل  خدمات  ات�سالت،  �سبكة  اأو  الإنرتنت  عرب  الرنني  ونغمات 
خدمات بث البيانات، بث اأو نقل برامج الراديو والتلفزيون، نقل محتوى ال�سوت والفيديو 
الرقمي متعددة الو�سائط بوا�سطة الت�سالت، النقل الإلكرتوين مللفات ال�سوت والفيديو 
عرب �سبكات كمبيوتر وغريها من �سبكات الت�سالت الإلكرتونية، نقل الأخبار ومعلومات 
ملواقع  و�سول  توفري  الت�سالت،  بوا�سطة  الرقمية  املو�سيقى  تو�سيل  اليوم،  اأخبار  عن 
وخدمات  والتلك�س  املرئية  الن�سو�س  لتوفري  الت�سالت  خدمات  الجتماعية،  ال�سبكات 
بيانات امل�ساهدات وخدمات الت�سال بالفيديو وخدمات الن�سو�س املرئية التفاعلية، خدمات 
اأو  ن�سو�س  �سيغة  فـي  الر�سائل  اإر�سال  واإعادة  وا�ستقبال  اإر�سال  حتديدا  الر�سائل  اإر�سال 
�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 عرب الرتباط بال�سبكة العاملية للكمبيوتر اأو 
قواعد البيانات، خدمات عقد املوؤمترات املرئية، خدمات الهواتف املرئية، توفري تو�سيالت 
الت�سالت بالإنرتنت اأو قواعد البيانات، نقل الر�سائل والبيانات وال�سور عرب الكمبيوتر، 
وا�ستئجار  توفري  الإلكرتونية،  املوؤمترات  خدمات  توفري  بالكمبيوتر،  الت�سال  خدمات 
وقت الو�سول اإلى قواعد بيانات الكمبيوتر ولوحات ن�سرات الكمبيوتر و�سبكات الكمبيوتر 
مختلفة  جمالت  فـي  الإلكرتونية  واملن�سورات  بالكمبيوتر  التفاعلية  الت�سال  و�سبكات 
والرتويج وكتالوجات اخلدمة ومعلومات والأبحاث 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 
الت�سالت  اأنظمة  عرب  الإلكرتونية  للتجارة  الإ�سارات  اإر�سال  الإلكرتونية،  والأجهزة 
واأنظمة الت�سال بالبيانات، توفري و�سول ل�سبكات الت�سال الإلكرتونية وقواعد البيانات 
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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 والبيانات، توفري و�سول لقواعد البيانات، خدمات الت�سالت 
الربيد  بيانات  خدمات  الإلكرتونية،  البيانات  تبادل  خدمات  البيانات،  بنك  لرتابط 
الإلكرتوين، خدمات بث وات�سال البيانات، توفري و�سول اإلى البنية التحتية لالت�سالت 
للم�ستخدمني الآخرين، توفري معلومات متعلقة بالت�سالت وتوفري تو�سيالت ات�سالت 
�سبكات  خدمات  التفاعلية،  الت�سالت  خدمات  الت�سالت،  بوابات  خدمات  اإلكرتونية، 
توفري  الطائرات،  لركاب  الت�سالت  خدمات  الت�سالت،  ا�ست�سارات  خدمات  الت�سالت، 
اإلكرتونيا  الأموال  حتويل  خدمات  ذلك  فـي  مبا  الإلكرتوين  الدفع  خدمات  اإلى  و�سول 
وت�سهيالت املعامالت عرب ال�سبكة، توفري تو�سيالت و�سبكات الت�سالت لال�ستخدام مع 
الإنرتنت،  الإلكرتونية على  التجارة  ملن�سات  اأو تي(، توفري و�سول  )اآي  الأ�سياء  اإنرتنت 
نقل املعلومات الناجتة عن مراقبة حركة املرور، توفري الو�سول خلدمات دليل العناوين 
والتقاومي واليوميات عرب الإنرتنت، توفري و�سلول ل�سبكات البيانات للم�ستخدمني، نقل 
امل�ستخدمني،  الرقمية على هيئة محتوى و�سائط رقمية يتم توليدها من قبل  البيانات 
النقل  املرتو،  اإيرثنت  و�سائل  بوا�سطة  مقدمة  الكمبيوتر  ل�سبكات  الو�سول  خدمات 
الب�سرية  الألياف  املقدمة عرب �سبكات  امل�سفرة، خدمات الت�سالت  الإلكرتوين للبيانات 

والال�سلكية والكبلية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فودافون هاو�س، ذا كونيك�سن، نيوبوري، بريك�سري ار جي 214 اف ان، 
اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/3
وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

-203-



اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135768   
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 
التحكم فـي الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت 
اأقرا�س فيديوية رقمية وغريها  اأقرا�س مدجمة،  ت�سجيل،  اأقرا�س  بيانات مغناطي�سية، 
ت�سجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  الرقمية،  الت�سجيل  و�سائط  من 
اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، اأجهزة  اآلت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات،  النقد، 
الت�سال، هواتف ل�سلكية وهواتف متحركة  واأدوات  واأجهزة  والهاتف  الت�سالت  واأدوات 
وثابتة، هواتف متحركة، اأجهزة ات�سالت محمولة، هواتف ذكية، علب للهواتف، �سماعات 
وكمبيوتر  ات�سالت  اأجهزة  ولوحية،  ومتحركة  محمولة  كمبيوتر  اأجهزة  للهواتف،  راأ�س 
اإلكرتونية قابلة للب�س، اأجهزة واأدوات الت�سال بالبيانات، اأنظمة معاجلة ال�سوت، معدات 
�سبكات الكمبيوتر والت�سال بالبيانات، اأجهزة متحركة لالت�سال بالبيانات، اأنظمة معاجلة 
البيانات، قواعد بيانات اإلكرتونية، برامج وبرجميات الهواتف الرقمية، اأجهزة كمبيوتر 
اأجهزة مودم، موجهات �سبكات، تركيبات كمبيوتر لربط  لالت�سالت، �سبكات الت�سالت، 
البيانات وا�سعة النطاق، اأجهزة اإزالة الت�سفري، اأجهزة فك الت�سفري مبا فـي ذلك اأجهزة لها 
ال�سوتية،  والربامج  التلفزيون  برامج  لت�سجيل  م�سجالت  و/اأو  تفاعلية  م�ساهدة  اأدلة 
البث  اأو  ال�سناعية  الأقمار  بث  ا�ستقبال  فـي  لال�ستخدام  واإلكرتونية  كهربائية  اأجهزة 
وا�ستقبال  واإدخال  وتخزين  ونقل  ملعاجلة  واأدوات  اأجهزة  بالكبالت،  البث  اأو  الأر�سي 
اأو  بيانية  �سور  اأو  �سوت  اأو  ن�سو�س  اأو  بيانات  �سكل  على  تكون  التي  البيانات  وا�سرتجاع 
واأجهزة ل�سلكية محمولة حتديدا  ال�سيغ، وحدات  تركيبة من هذه  اأو  فيديوات م�سفرة 
واأجهزة  الذكية  والهواتف  املتحركة  والهواتف  الال�سلكية  والهواتف  اللوحية  الأجهزة 
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 رقمية �سخ�سية 
ومعاجلة  وتخزين  وت�سجيل  ونقل  لتزامن  ولوحية  ومتنقلة  محمولة  كمبيوتر  واأجهزة 
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والإلكرتونية،  الكهربائية  الأجهزة  فـي  بعد  عن  حتكم  اأجهزة  ال�سوت،  و/اأو  البيانات 
اإلكرتونية مبا فـي ذلك عدادات اخلطى ومقايي�س  م�ساعدات رقمية �سخ�سية، ح�سا�سات 
ال�سوئية،  واملا�سحات  ال�سريعة  ال�ستجابة  ورمز  الباركود  قارئات  واملوازين،  الرتفاع 
وال�سور  والبيانات  املعلومات  لتخزين  اإلكرتونية  و�سائط  ومرئية،  �سوتية  ت�سجيالت 
وال�سوت، محتوى و�سائط رقمية )قابلة للتنزيل( مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون 
وال�سور  وال�سور  والبيانات  والن�سو�س  واملو�سيقى  وال�سور  والفيديوات  الراديو  وبرامج 
البيانية ونغمات الرنني التي يتم تقدميها من قواعد بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت اأو 
غريها من ال�سبكات الإلكرتونية، اأجهزة واأدوات ال�ستقبال والإر�سال بالأقمار ال�سناعية، 
برامج األعاب الكمبيوتر والفيديو مبا فـي ذلك الألعاب القابلة للتنزيل، من�سورات اإلكرتونية 
)قابلة للتنزيل( مقدمة عرب ال�سبكة من قواعد بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت اأو غريها 
وبيانات  وفيديو  �سوت  للقراءة،  قابلة  اآلية  بيانات  حامالت  الإلكرتونية،  ال�سبكات  من 
اأو غريها من  الإنرتنت  اأو من  بيانات كمبيوتر  للتنزيل مقدمة من قاعدة  رقمية قابلة 
ال�سبكات الإلكرتونية، اأجهزة �سحن البطاريات لال�ستخدام مع اأجهزة الت�سالت، بطاريات، 
معدات تزويد البطاريات بالطاقة الحتياطية، معدات ملحقة لأجهزة التلفزيون واأجهزة 
الكمبيوتر، اأجهزة كمبيوتر مبا فـي ذلك اأجهزة كمبيوتر �سخ�سية �سغرية واأجهزة كمبيوتر 
محمولة، مفكرات �سخ�سية اإلكرتونية، اأجهزة واأدوات اإلكرتونية واأجهزة واأدوات مالحية 
املواقع  حتديد  اأنظمة  ذلك  فـي  مبا  املواقع  حتديد  واأدوات  واأجهزة  ال�سناعية  بالأقمار 
العاملية، وحدات مركبة على املكتب اأو ال�سيارة ت�ستمل على مكرب �سوت ي�سمح بال�ستخدام 
اأجهزة  ال�سيارة،  فـي  الهاتف  �سماعات  حامالت  اليدين،  ا�ستعمال  بدون  الهاتف  ل�سماعة 
اأو م�سجلة  فارغة  ذكية، بطاقات ممغنطة  قيا�س  اأجهزة  قيا�س،  اأجهزة  التدري�س،  واأدوات 
م�سبقا، بطاقات محتوية على معاجلات دقيقة، بطاقات هاتف، بطاقات ائتمان ودين ودفع 
م�سفرة، بطاقات ائتمان عرب الهاتف، بطاقات م�سفرة، برامج كمبيوتر مبا فـي ذلك برامج 
ال�سبكات  من  غريها  اأو  الإنرتنت  من  اأو  كمبيوتر  بيانات  قاعدة  من  مقدمة  كمبيوتر 
تطبيقات  برامج  ذلك  فـي  مبا  تطبيقات  برامج  بالبيانات،  الت�سال  برامج  الإلكرتونية، 
لالت�سال  كمبيوتر  برامج  للتنزيل،  قابلة  كمبيوتر  برامج  تطبيقات  املتحركة،  لالأجهزة 
ال�سوت  وم�ساركة  ونقل  ملزامنة  تطبيقات  وبرامج  كمبيوتر  برامج  بالبيانات،  الال�سلكي 
ول�سراء  الإلكرتونية  الأجهزة  من  اأكرث  اأو  واحد  بني  واملحتويات  والتقاومي  والبيانات 
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تطبيقات الأجهزة الإلكرتونية املحمولة ولتاأمني عمليات ال�سراء امل�سفرة، برامج الأنظمة 
الت�سغيلية، برامج كمبيوتر للنقل والت�سفري والتخزين املتدفق لل�سوت والفيديو والر�سوم 
التوا�سل  لتمكني  كمبيوتر  برامج  الت�سال،  �سبكات  على  والبيانات  والن�سو�س  البيانية 
وتبادل امللفات من واحد لواحد، برامج محركات البحث، برامج كمبيوتر لإجراء وتن�سيق 
�سبكات  عرب  ال�سوتية  والبيانات  املعلومات  مل�ساركة  الكمبيوتر  م�ستخدمي  بني  الت�سال 
الت�سال الإلكرتونية، برامج لأجهزة التلفزيون التفاعلية، برامج حترير ال�سور والفيديو 
مبا فـي ذلك تطبيقات برامج لال�ستخدام على اأجهزة الهواتف املتحركة، برامج لتعريف 
هوية الأ�سخا�س، برامج للتحكم بالو�سول والتحكم بالفيديو وك�سف ح�سور الأ�سخا�س، 
احلماية  وجدران  للفريو�سات  م�سادات  ذلك  فـي  مبا  الكمبيوتر  اأجهزة  حلماية  برامج 
)فايروول( وم�سادات الربيد املزعج وم�سادات التج�س�س وت�سفية �سبكة الإنرتنت، برامج 
ك�سف الخرتاق، برامج ال�سبكات اخلا�سة الفرتا�سية، برامج كمبيوتر ل�ستقبال ومعاجلة 
اجل�سم  كتلة  وموؤ�سر  اجل�سم  ودهون  البدنية  باللياقة  املتعلقة  املعلومات  وعر�س  ونقل 
لإدارة  كمبيوتر  برامج  احلرارة،  ودرجة  اجلو  وحالة  وال�سلوك  واملواقع  النوم  واأمناط 
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 وا�ستقبال املعلومات من امللكيات 
اأجهزة  املنزلية،  والأدوات  الكهربائية  بالأجهزة  بعد  للتحكم عن  واأجهزة  اأدوات  املتحركة، 
ومن�ساآت اإنذار بخالف قطع املركبات، اأنظمة حتديد املواقع ومالحة عرب الأقمار ال�سناعية، 
اأنظمة لتنزيل وحتديث برامج الكمبيوتر من واإلى الأجهزة الإلكرتونية، اأجهزة ومن�ساآت 
الأ�سخا�س،  هوية  لتعريف  اإلكرتونية  اأجهزة  بالو�سول،  للتحكم  وبيومرتية  اإلكرتونية 
فيديو  وم�سجالت  تلفزيون  وكامريات  كامريات  املغلقة،  الدوائر  ذات  التلفزيون  اأنظمة 
�سرعة  عدادات  وفوتوغرافية،  ب�سرية  اأجهزة  املغلقة،  الدوائر  ذات  التلفزيون  لأجهزة 
اأجهزة  اإلكرتونية،  الدوران  �سرعة  قيا�س  اأجهزة  اإلكرتونية،  م�سافات  اإلكرتونية، عدادات 
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 
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والأبواب  املركبات  لأقفال  الوتوماتيكي  للت�سغيل  بعد  عن  حتكم  اأنظمة  للمركبات،  بعد 
خوذات  فـي  مدجمة  ات�سال  اأجهزة  وال�سقف،  ال�سيارة  محرك  وغطاء  ال�سيارة  و�سندوق 
الدراجات النارية، اأجهزة حتديد املواقع العاملية، اأجهزة للمركبات لتحديد موقع املركبة اأو 
مركبات  ووجود  املرور  وحالت  والوقت  ال�سفر  وطرق  املوقع  واأماكن  عنها  اإ�سارة  اإعطاء 
الطوارئ واحلالت اخلطرة، اأنظمة ل�سبكات الت�سال بني املركبات والبنى التحتية للطرق، 
اأنظمة  للمركبات،  بعد  عن  توجيه  واأدوات  اأنظمة  الطرق،  على  العالمات  ك�سف  اأجهزة 
مراقبة بالكمبيوتر للنقطة العمياء وللم�ساعدة فـي تغيري احلارة، اأجهزة كمبيوتر مركبة 
حتديدا  املركبات  فـي  مركبة  ب�سرية  اأو  اإلكرتونية  اأو  كهربائية  معدات  املركبات،  فـي 
البطاريات الكهربائية وم�سجالت الأميال واأجهزة الراديو للمركبات والكامريات املركبة 
فـي املركبات والأنظمة الإلكرتونية املركبة فـي 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 لل�سغط املنخف�س فـي اإطارات املركبات واأجهزة 
اأوتوماتيكية للتحكم ب�سرعة املركبات واأنظمة التحكم بالقيادة الذاتية للمركبات مبا فـي 
ذلك املركبات الربية، معدات كهربائية واإلكرتونية وب�سرية مركبة فـي املركبات مبا فـي 
بطاريات  �سحن  واأجهزة  الآلية  بالقيادة  التحكم  اأجهزة  حتديدا  الربية  املركبات  ذلك 
الهواتف الذكية لال�ستخدام فـي املركبات واأجهزة الت�سال للمركبات ومو�سالت الهواتف 
للمركبات  املالحة  واأنظمة  للمركبات  املتعددة  الكامريات  واأنظمة  للمركبات  املتحركة 
احلرارة  بدرجة  التحكم  واأجهزة  للمركبات  راديو  واأجهزة  تفاعلية  �سا�سات  على  امل�ستملة 
)ثريمو�ستات( للمركبات، معدات كهربائية واإلكرتونية وب�سرية مركبة فـي املركبات مبا 
فـي ذلك املركبات الربية حتديدا كوا�سف الأ�سياء فوق ال�سوتية لال�ستخدام فـي املركبات 
واأجهزة التعقب املركبة فـي املركبات 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، 
اإلكرتونية  اأجهزة  العمياء،  النقطة  ك�سف  ال�سيارات حتديدا ح�سا�سات  فـي �سف  امل�ساعدة 
للتحكم ب�سف ال�سيارات، اأنظمة الك�سف ما قبل الت�سادم وجتنب الت�سادم حتديدا اأجهزة 
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كمبيوتر مركبة فـي املركبات، اأنظمة كمبيوتر مزودة ب�سا�سة تعمل باللم�س فـي املركبات، 
اأجهزة لتحديد موقع املركبات عن بعد، �ساعات ذكية على �سكل اأ�ساور ميكنها نقل البيانات 
اإلى الهواتف الذكية، برامج قابلة للتنزيل لأغرا�س الرتويج والعر�س ل�سا�سات العر�س 
اخلا�سة على اأجهزة الت�سالت، البطاقات الذكية، اأجهزة تقنيات املعلومات، برامج تقنيات 
املعلومات، ح�سا�سات مل�سية، اأجهزة ومعدات مل�سية حتديدا �سا�سات مراقبة و�سا�سات عر�س 
و�سا�سات اإلكرتونية تعمل باللم�س وح�سا�سات ونظارات ذكية ونظارات الواقع الفرتا�سي اأو 
مع  لال�ستخدام  برامج  جم�سمة،  )بروجكرت(  عر�س  واأجهزة  راأ�س  و�سماعات  املعزز 
احل�سا�سات واملعدات والأجهزة اللم�سية، برامج واأجهزة الواقع الفرتا�سي، برامج واأجهزة 
الواقع املعزز، وحدات اأجهزة الكمبيوتر لال�ستخدام مع اإنرتنت الأ�سياء )اآي اأو تي(، وحدات 
اأجهزة الكمبيوتر لال�ستخدام فـي الأجهزة الإلكرتونية با�ستخدام انرتنت الأ�سياء )اآي اأو 
اأو تي(، برامج كمبيوتر وبرامج  تي(، برامج لال�ستخدام فـي تنفيذ انرتنت الأ�سياء )اآي 
بال�سبكة  املت�سلة  والأنظمة  والآلت  والأدوات  الأجهزة  واإدارة  وت�سغيل  لتو�سيل  تطبيقات 
تطبيقات  وبرامج  كمبيوتر  برامج  الت�سالت،  برامج  تي(،  اأو  )اآي  الأ�سياء  اإنرتنت  فـي 
لعمليات ال�سراء الآمنة وامل�سفرة، برامج حلماية اأجهزة الكمبيوتر مبا فـي ذلك م�سادات 
التج�س�س  وم�سادات  املزعج  الربيد  وم�سادات  )فايروول(  احلماية  وجدران  للفريو�سات 
وت�سفية �سبكة الإنرتنت وبرامج ك�سف الخرتاق، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات لدعم 
حتويل  وبرامج  ال�سوت  على  والتعرف  ال�سوتي  الأمر  برامج  العمالء،  وخدمة  العمالء 
الكالم اإلى ن�س وتطبيقات برامج تدعم ال�سوت، برامج اإر�سال الر�سائل، برامج امل�ساعدات 
ال�سخ�سية، برامج كمبيوتر لإدارة املعلومات ال�سخ�سية، برامج كمبيوتر لال�ستخدام فـي 
برامج  تي(،  اأو  )اآي  الأ�سياء  باإنرتنت  اخلا�سة  الإلكرتونية  بالأجهزة  والتحكم  تو�سيل 
كمبيوتر  برامج  بوت(،  )ت�سات  الدرد�سة  بروبوتات  خا�سة  برامج  وتطبيقات  كمبيوتر 
الكمبيوتر وتطبيقات  اآي(، برامج  )اإيه  الذكاء ال�سطناعي  وبرامج تطبيقات فـي جمال 
الدعم  لتوفري  ا�سطناعيا  الذكية  بوت(  )ت�سات  الدرد�سة  بروبوتات  اخلا�سة  الربامج 
للعمالء وخدمة العمالء، برامج روبوتات الدرد�سة اخلا�سة بخدمة العمالء، روبوتات ذات 
ال�سطناعي،  بالذكاء  تتميز  اإلكرتونية  اأجهزة  ال�سطناعي،  بالذكاء  مزودة  ب�سرية  بنية 
اأدوات التحكم الإلكرتونية، اأدوات التحكم الإلكرتونية لإ�سفاء التغذية الراجعة احل�سية 
حتديدا الأ�سوات والهتزازات التي ميكن للم�ستخدم اإدراكها، برامج كمبيوتر لال�ستخدام 
فيما يتعلق بنقل ال�سوت والبيانات، برامج كمبيوتر واأجهزة ملحقة بالكمبيوتر للربجمة 
املرئية  ال�سخ�سية والتفاعلية للتلفزيون ولال�ستخدام فـي العر�س والتالعب بالو�سائط 
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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 
الت�سال،  �سبكات  اأجهزة  الأبوية،  الرقابة  برامج  باللم�س،  تعمل  التي  ال�سا�سات  الأخرى، 
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 
اأجهزة  الإيرثنت،  توجيه  اأجهزة  للمركبات،  اخللف  اإلى  للرجوع  اإنذار  اأجهزة  للمركبات، 
توجيه �سبكات النطاق الوا�سع )دبليو اإيه ان(، اأجهزة توجيه ل�سلكية، اأجهزة توجيه �سبكات 
خوادم  �سبكات،  خوادم  الكمبيوتر،  �سبكات  توجيه  واأجهزة  ومفاتيح  محاور  الكمبيوتر، 
كبالت  اإيرثنت،  محولت  لل�سبكات،  الو�سول  خوادم  اأجهزة  كمبيوتر(،  )اأجهزة  ات�سالت 
اإيرثنت، مفاتيح  اإيرثنت، مر�سالت م�ستقبالت  اأدوات حتكم لالإيرثنت، مفاتيح  اإيرثنت، 
وحدات  الكمبيوتر،  �سبكات  مفاتيح  لالت�سالت،  اأوتوماتيكية  حتويل  اأجهزة  كهربائية، 
ت�سفري اإلكرتونية، برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل لال�ستخدام فـي جتارة وتخزين واإر�سال 
وا�ستقبال وقبول ونقل العمالت الرقمية اإلكرتونياواإدارة معامالت دفع وتبادل العمالت 
الرقمية، برامج كمبيوتر واأجهزة تفاعلية لتوفر اخلدمات املالية عرب الإنرتنت من �سبكة 
قواعد  املتحركة،  الت�سال  واأجهزة  الكمبيوتر  طرفيات  عرب  والإنرتنت  عاملية  كمبيوتر 
ميكن  التي  الأ�سول  بيانات  قواعد  حتديدا  كمبيوتر  بيانات  وقواعد  اإلكرتونية  بيانات 

م�ساركتها ونقلها.  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فودافون هاو�س، ذا كونيك�سن، نيوبوري، بريك�سري ار جي 214 اف ان، 
اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/3
وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135769   
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 
وال�سحف  املدونات  ذلك  فـي  الإنرتنت مبا  على  الرقمي  املحتوى  ا�ست�سافة  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 
مواقع الويب، خدمات دعم تكنولوجيا املعلومات، ا�ست�سافة مواقع الويب لالآخرين، توفري 
املعلومات وامل�سورة ذات الطبيعة التقنية للم�سرتين املحتملني لل�سلع والب�سائع، املعلومات 
اأو  عاملية  كمبيوتر  �سبكة  من  ال�سبكة  عرب  املقدمة  الربامج  اأو  بالأجهزة  املتعلقة  التقنية 
من الإنرتنت، ت�سغيل محركات البحث، ت�سميم اأنظمة الت�سال، الربامج كخدمة، مزودي 
خدمة التطبيقات )اإيه ا�س بيه( حتديدا ا�ست�سافة تطبيقات برامج الكمبيوتر لالآخرين، 
ت�سميم الربامج مبا فـي ذلك تطبيقات الربامج لال�ستخدام على الأجهزة املتحركة، توفري 
خدمات املعلومات وامل�سورة وال�ست�سارات التقنية املتعلقة باأجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا 
املعلومات، ت�سميم ومراقبة وا�ست�سافة املنتديات عرب ال�سبكة للمناق�سة، خدمات البحث 
والتطوير، بحث وتطوير منتجات جديدة، الأبحاث فـي جمال التكنولوجيا، توفري املعلومات 
وامل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة باخلدمات املذكورة اآنفا، مراقبة اأنظمة ال�سبكات فـي جمال 
خدمات  توفري  والبيانات،  والر�سائل  املعلومات  وتوثيق  ت�سفري  وفك  ت�سفري  الت�سالت، 
املحو�سبة مبا فـي  الكمبيوتر واملعامالت  اأجهزة  اإلى  الكمبيوتر والو�سول  الأمن ل�سبكات 
ذلك من خالل الو�سائل الإلكرتونية عرب �سبكة ل�سلكية و/اأو اأجهزة الت�سالت املتحركة، 
والكمبيوتر  البيانات  برامج  ذلك  فـي  مبا  الإلكرتونية  املعلومات  من  البيانات  حتويل 
)با�ستثناء التحويل املادي(، تخزين البيانات، ا�ستخراج البيانات، ت�سميم قواعد البيانات، 
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ا�ستخراج البيانات، ت�سميم قواعد البيانات، اختبار اأنظمة معاجلة البيانات الإلكرتونية، 
الوقت  م�ساركة  خدمات  ال�سوتية،  للمدونات  الويب  منافذ  ا�ست�سافة  الربامج،  تاأجري 
لأجهزة معاجلة البيانات، برجمة الكمبيوتر لالت�سالت، خدمات اأمن البيانات )جدران 
حماية(، خدمات ت�سفري البيانات، خدمات نقل البيانات، خدمات ا�سرتجاع البيانات، الن�سخ 
املوؤقت  ال�ستخدام  توفري  للبيانات،  الرقمي  ال�سغط  املوقع،  خارج  للبيانات  الحتياطي 
لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل ل�ستخدامها فـي اإن�ساء ون�سر ال�سحف واملدونات 
عرب ال�سبكة، ا�ست�سارات تكنولوجيا الت�سالت، ت�سميم اأجهزة ومعدات الت�سالت، تطوير 
و�سيانة وحتديث محركات البحث عرب �سبكات الت�سالت، ت�سميم الهواتف مبا فـي ذلك 
الهواتف املتحركة، توفري معلومات عن الطق�س عرب الهواتف، خدمات مقاهى الإنرتنت 
)تاأجري اأجهزة الكمبيوتر(، خدمات ت�سميم مواقع الويب على الإنرتنت، توفري محركات 
البحث على الإنرتنت، تاأجري الربامج للو�سول اإلى الإنرتنت، �سيانة الربامج للو�سول 
اإلى الإنرتنت، توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل عرب �سبكات 
الت�سال وال�سبكات الداخلية والإنرتنت، حتديث قواعد بيانات الربامج، برجمة الكمبيوتر 
حتليل  خدمات  الكمبيوتر،  �سبكات  مراقبة  الكمبيوتر،  �سبكات  خدمات  البيانات،  ملعاجلة 
لقواعد  الكمبيوتر  برامج  و�سيانة وحتديث  اإن�ساء  البيانات،  وا�ستخراج  التقنية  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 محتوى 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 
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اأ�سا�سها ال�سحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل لتنفيذ انرتنت 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  للتنزيل،  قابلة  غري  )كالود(  ال�سحاب  اأ�سا�سها  التي  الفرتا�سي  الواقع 
للتنزيل، خدمات  ال�سحاب )كالود( غري قابلة  اأ�سا�سها  التي  املعزز  الواقع  موؤقت لربامج 
الدعم الفني لربامج الكمبيوتر، خدمات الهند�سة املتعلقة بالروبوتات، ا�ست�سافة من�سات 
وتطوير  ت�سميم  الت�سالت،  �سبكات  من  غريها  اأو  الإنرتنت  عرب  الإلكرتونية  التجارة 
اأو  )اآي  الأ�سياء  انرتنت  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 
املركبات لإمكانية قيادتها،  املركبات عن بعد، فح�س  عاملية لالآخرين، ت�سخي�س وفح�س 
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، نيوبوري، بريك�سري ار جي 214 اف ان، 

اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/3

وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137846   
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

علب  )ب�سرية(،  الب�سر  تقومي  نظارات  الال�سقة،  للعد�سات  اأوعية  ل�سقة،  عد�سات 
عد�سات  طبية،  نظارات  للنظارات،  اأطر  للنظارات،  خيوط  للنظارات،  �سال�سل  للنظارات، 
ب�سرية، اأجهزة واأدوات ب�سرية، منتجات ب�سرية، نظارات، نظارات �سم�سية، نظارات واقية 

لالألعاب الريا�سية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة ريفويل �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:121، دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/21

وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 
القانونيـــة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138185   
فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واألواح  معدنية  غري  وعوار�س  م�سغول  ن�سف  خ�سب  حتديدا  معدنية(  )غري  بناء  مواد 
لالأر�سيات  األواح  حتديدا  املباين  زجاج  خ�سب،  ق�سور  معدنية،  بناء  واألواح  للبناء  خ�سبية 
اأو  بالطوب  مبنية  بريد  �سناديق  الطرق،  لتعليم  زجاجية  حبيبات  الزجاج،  من  وبالط 
احلجارة، موا�سري �سلبة غري معدنية للبناء، اأ�سفلت وزفت وقار، مباين غري معدنية قابلة 

للنقل، ن�سب )جم�سمات( غري معدنية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأمانة املحدودة 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:115126 دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/12

وال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 
القانونيـــة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134331   
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات  ال�سوكوال،  واحللويات،  الكيك  والفطائر،  اخلبز  والكاكاو،  وال�ساي  القهوة 
ال�سوكوالتة التي اأ�سا�سها من احلليب، االآي�س كرمي، ال�سربات وغريها من الثلوج ال�ساحلة 

لالأكل، ال�سكر، الع�سل والتوابل وغريها من البهارات.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال برن�سا�س لل�سوكوالتة- مرهون ل�سالح بنك قطر للتنمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 22901، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س ب :  858 ر.ب: 131 احلمرية، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136280   
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القهوة، م�سروبات ال�ساي باحلليب، م�سروبات ال�ساي باحلليب، م�سروبات القهوة باحلليب. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فريزر اند نيف ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 438 اليك�سندرا روود، 00021 اليك�سندرا بوينت، �سنغافورة 119958، 

�سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/4/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية  �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139755   
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي،  وامل�سروبات،  االأطعمة  توفري  خدمات  وال�سراب،  بالطعام  التزويد  املطاعم، 
الكافترييات.  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سادل كافيه �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع امل�ستودعات، رقم 13، �سارع االأ�سايل، القوز ال�سناعية 1، دبي، 
االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/8
واال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140354   
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملجففة(،  جرار  فـي  واملعباأة  قوارير  فـي  واملعباأة  )املعلبة  املعاجلة  واخل�سراوات  الفواكه 
الفواكه املجمدة.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دول اآ�سيا هولنجز بي تي ئي. ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 والي�س �سرتيت # 32-01، غوكوتاور، 078881 �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/1
واال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140862   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها 

الكرمية  و�سبه  الكرمية  واالأحجار  وال�ساعات  املجوهرات  حتديدا  احلاجة  عند  و�سرائها 

والهدايا. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جموهرات داما�س )�س.ذ.م.م (

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب :1522 دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/15

واال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141058   

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإت�ساالت  الكبلي،  بالتلفزيون  البث  بالتلفزيون،  والبث  بالراديو  االإذاعة  االت�ساالت، 

عرب الطرفيات احلا�سوبية و�سبكات االألياف الب�سرية والربقيات والتلفون، نقل الر�سائل 

اإت�ساالت(،  )خدمات  االإلكرتونية  الن�سرات  لوحات  خدمات  احلا�سوب،  عرب  وال�سور 

معلومات حول االت�ساالت، وكاالت االأنباء، خدمات النداء االآيل )عرب الراديو اأو التلفون اأو 

و�سائل االإت�سال االإلكرتونية االأخرى(، توفري غرف الدرد�سة عرب االإنرتنت، توفري قنوات 

اإت�سال للت�سوق عن بعد، توفري تو�سيالت خا�سة عرب �سبكة حا�سوب دولية، تاأجري معدات 

ال�سناعية، االإجتماعات  البث عرب االأقمار  واأنظمة االت�سال الال�سلكي ومعدات  االت�سال 

-216-



اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

واالأقمار  الكبالت  عرب  واالإر�سال  البث  خدمات  الال�سلكي،  االت�سال  خدمات  بعد،  عن 

ال�سناعية، خدمات االإت�ساالت عرب االأقمار ال�سناعية، معلومات حول االت�ساالت واالت�سال 

الال�سلكي، توجيه وربط االت�ساالت، اإر�سال معلومات الن�سو�س املرئية والن�سو�س عن بعد، 

خدمات الربيد ال�سوتي، خدمات البث واالإر�سال املرئي، خدمات االت�سال املرئي، خدمات 

اإر�سال الر�سائل املرئية، خدمات �سلكية، البث الال�سلكي، البث ال�سوتي، البث عرب االأقمار 

ال�سناعية، البث املرئي، البث الال�سلكي، خدمات البث عرب االإنرتنت، اال�سرتاك فـي البث 

التلفزيوين، البث ال�سوتي الرقمي، ت�سغيل مرافق البث، خدمات البث واالت�سال التفاعلي، 

املتعلقة  البث  االإنرتنت، خدمات  الربامج عرب  بث  التفاعلي،  واالإذاعي  التلفزيوين  البث 

اأفالم ال�سور املتحركة عرب االإنرتنت، البث ال�سوتي  بتلفزيون بروتوكول االإنرتنت، بث 

واملرئي وبث الو�سائط املتعددة عرب االإنرتنت وغريها من �سبكات االت�ساالت، االت�سال عرب 

البث التلفزيوين، خدمات البث التلفزيوين، ت�سغيل �سبكات الكابالت التلفزيونية واأنظمة 

التلفزيون، خدمات التدفق املرئي وال�سوتي والتلفزيوين، تدفق التلفزيون عرب االإنرتنت، 

جميع اخلدمات التي تتكون ب�سفة اأ�سا�سية من بث الربامج االإذاعية والتلفزيونية، وجميع 

اخلدمات الواقعة فـي هذه الفئة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

،االإمارات  دبي لالإعالم  الطابق اخلام�س، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/22

واال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141059   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سابقات  تنظيم  والثقافية،  الريا�سية  االأن�سطة  الرتفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 

اجلمال، حجز املقاعد للعرو�س امل�سرحية، عرو�س �سينمائية، خدمات الت�سوير الرقمي، 

االأفالم، خدمات  اإنتاج  والتعليم،  والرتبية  الرتفيه  ال�سوت، معلومات عن  ت�سجيل  اإعادة 

الت�سميم بخالف امل�ستخدمة لغايات الدعاية واالإعالن، عر�س متثيليات حية، الت�سوير 

ال�سينما، خدمات مرا�سلي  دور  توفري جتهيزات  ال�سينمائية،  االأفالم  تاأجري  بامليكروفلم، 

االأنباء، تقدمي التقارير امل�سورة، الت�سوير الفوتوغرافـي، تنظيم حفالت )ترفيه(، اإنتاج 

واإعداد وعر�س برامج الراديو والتلفزيون، اإنتاج العرو�س امل�سرحية، اإنتاج اأفالم الفيديو، 

تاأجري  وال�سينمائي،  والتلفزيوين  االإذاعي  الرتفيه  والتلفزيون،  الراديو  اأجهزة  تاأجري 

م�سجالت الفيديو باحلافظات ال�سريطية، خدمات �ستديوهات الت�سجيل، توفري ت�سهيالت 

الرتفيه، تاأجري معدات اإر�سال وا�ستقبال ال�سوت، تاأجري كامريات الفيديو، تاأجري االأفالم 

ال�سينمائية، تاأجري اأجهزة االإ�ساءة للم�سارح اأو �ستوديوهات التلفزيون، تاأجري بروجكرتات 

تاأجري  ال�سوت،  م�سجالت  تاأجري  العر�س،  م�ساهد  تاأجري  وملحقاتها،  عر�س(  )اآالت 

االإذاعية  والربامج  ال�سيناريو  كتابة  خدمات  الفيديو،  اأ�سرطة  تاأجري  الفيديو،  كامريات 

بخالف  الن�سو�س  وكتابة  ن�سر  االأفالم،  ترجمة  �سينمائية،  ا�ستديوهات  والتلفزيونية، 

توقيت  )ترفيه(،  التذاكر  وكاالت  خدمات  امل�سرحي،  االإنتاج  واالإعالن،  الدعاية  ن�سو�س 

تنظيم  الفيديو،  اأ�سرطة  ت�سجيل  الفيديو،  اأ�سرطة  اإعداد  ترجمة،  الريا�سية،  املنا�سبات 

املباريات )ترفيه(، خدمات مو�سيقى الر�سوم املتحركة الرتفيهية، تنظيم الرتفيه املو�سيقي 

واملرئي، خدمات الرتفيه ال�سمعي، خدمات تقدمي عرو�س �سمعية ب�سرية لغايات الرتفيه، 

توفري  للبث،  الرتفيهية  الربامج  اإعداد  الرتفيهية،  االأحداث  تنظيم  التفاعلي،  الرتفيه 
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االألعاب  خدمات  والكمبيوتر،  الفيديو  األعاب  عرب  الرتفيه  خدمات  للرتفيه،  ت�سهيالت 

املقدمة مبا�سرة )من �سبكة حا�سوب( اأو من خالل �سبكة ات�سال اأخرى، توزيع م�سل�سالت 

تلفزيونية للبث من خالل محطات تلفزيونية م�ستقلة، اإخراج برامج االإذاعة والتلفزيون، 

خدمات برامج االأنباء للراديو اأو التلفزيون، توفري املطبوعات االإلكرتونية الفورية )غري 

القابلة للتنزيل(، ن�سر الكتب، ن�سر الكتب وال�سحف االإلكرتونية الفورية، توفري معلومات 

احلفالت،  متعهدي  خدمات  العرو�س  تنظيم  املو�سيقى،  التاأليف  خدمات  االأنباء،  عن 

�ستديوهات  املو�سيقي، خدمات  االإنتاج  الفوتوغرافـي،  الت�سوير  امل�سورة،  التقارير  تقدمي 

الت�سجيل، تاأجري م�ساهد م�سرحية، الرتفيه التلفزيوين، ت�سجيل اأ�سرطة الفيديو، جميع 

خدمات االإنتاج الواقعة فـي الفئة، اخلدمات التي هدفها االأ�سا�سي الرتفيه اأو الت�سلية اأو 

اال�ستجمام، عرو�س االأعمال الفنية اأو االأدبية املرئية للجمهور لغايات ثقافية اأو ترفيهية 

اأو تعليمية، وجميع اخلدمات الواقعة فـي هذه الفئة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

،االإمارات  دبي لالإعالم  الطابق اخلام�س، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/22

واال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141060   
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإت�ساالت  الكبلي،  بالتلفزيون  البث  بالتلفزيون،  والبث  بالراديو  االإذاعة  االت�ساالت، 
عرب الطرفيات احلا�سوبية و�سبكات االألياف الب�سرية والربقيات والتلفون، نقل الر�سائل 
اإت�ساالت(،  )خدمات  االإلكرتونية  الن�سرات  لوحات  خدمات  احلا�سوب،  عرب  وال�سور 
معلومات حول االت�ساالت، وكاالت االأنباء، خدمات النداء االآيل )عرب الراديو اأو التلفون اأو 
و�سائل االإت�سال االإلكرتونية االأخرى(، توفري غرف الدرد�سة عرب االإنرتنت، توفري قنوات 
اإت�سال للت�سوق عن بعد، توفري تو�سيالت خا�سة عرب �سبكة حا�سوب دولية، تاأجري معدات 
ال�سناعية، االإجتماعات  البث عرب االأقمار  واأنظمة االت�سال الال�سلكي ومعدات  االت�سال 
واالأقمار  الكبالت  عرب  واالإر�سال  البث  خدمات  الال�سلكي،  االت�سال  خدمات  ُبعد،  عن 
ال�سناعية، خدمات االإت�ساالت عرب االأقمار ال�سناعية، معلومات حول االت�ساالت واالت�سال 
الال�سلكي، توجيه وربط االت�ساالت، اإر�سال معلومات الن�سو�س املرئية والن�سو�س عن بعد، 
خدمات الربيد ال�سوتي، خدمات البث واالإر�سال املرئي، خدمات االت�سال املرئي، خدمات 
اإر�سال الر�سائل املرئية، خدمات �سلكية، البث الال�سلكي، البث ال�سوتي، البث عرب االأقمار 
ال�سناعية، البث املرئي، البث الال�سلكي، خدمات البث عرب االإنرتنت، اال�سرتاك فـي البث 
التلفزيوين، البث ال�سوتي الرقمي، ت�سغيل مرافق البث، خدمات البث واالت�سال التفاعلي، 
املتعلقة  البث  االإنرتنت، خدمات  الربامج عرب  بث  التفاعلي،  واالإذاعي  التلفزيوين  البث 
اأفالم ال�سور املتحركة عرب االإنرتنت، البث ال�سوتي  بتلفزيون بروتوكول االإنرتنت، بث 
واملرئي وبث الو�سائط املتعددة عرب االإنرتنت وغريها من �سبكات االت�ساالت، االت�سال عرب 
البث التلفزيوين، خدمات البث التلفزيوين، ت�سغيل �سبكات الكابالت التلفزيونية واأنظمة 
التلفزيون، خدمات التدفق املرئي وال�سوتي والتلفزيوين، تدفق التلفزيون عرب االإنرتنت، 
جميع اخلدمات التي تتكون ب�سفة اأ�سا�سية من بث الربامج االإذاعية والتلفزيونية، وجميع 

اخلدمات الواقعة فـي هذه الفئة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

،االإمارات  دبي لالإعالم  الطابق اخلام�س، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/22
واال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141061   
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سابقات  تنظيم  والثقافية،  الريا�سية  االأن�سطة  الرتفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 
اجلمال، حجز املقاعد للعرو�س امل�سرحية، عرو�س �سينمائية، خدمات الت�سوير الرقمي، 
االأفالم، خدمات  اإنتاج  والتعليم،  والرتبية  الرتفيه  ال�سوت، معلومات عن  ت�سجيل  اإعادة 
الت�سميم بخالف امل�ستخدمة لغايات الدعاية واالإعالن، عر�س متثيليات حية، الت�سوير 
ال�سينما، خدمات مرا�سلي  دور  توفري جتهيزات  ال�سينمائية،  االأفالم  تاأجري  بامليكروفلم، 
االأنباء، تقدمي التقارير امل�سورة، الت�سوير الفوتوغرافـي، تنظيم حفالت )ترفيه(، اإنتاج 
واإعداد وعر�س برامج الراديو والتلفزيون، اإنتاج العرو�س امل�سرحية، اإنتاج اأفالم الفيديو، 
تاأجري  وال�سينمائي،  والتلفزيوين  االإذاعي  الرتفيه  والتلفزيون،  الراديو  اأجهزة  تاأجري 
م�سجالت الفيديو باحلافظات ال�سريطية، خدمات �ستديوهات الت�سجيل، توفري ت�سهيالت 
الرتفيه، تاأجري معدات اإر�سال وا�ستقبال ال�سوت، تاأجري كامريات الفيديو، تاأجري االأفالم 
ال�سينمائية، تاأجري اأجهزة االإ�ساءة للم�سارح اأو �ستوديوهات التلفزيون، تاأجري بروجكرتات 
تاأجري  ال�سوت،  م�سجالت  تاأجري  العر�س،  م�ساهد  تاأجري  وملحقاتها،  عر�س(  )اآالت 
االإذاعية  والربامج  ال�سيناريو  كتابة  خدمات  الفيديو،  اأ�سرطة  تاأجري  الفيديو،  كامريات 
بخالف  الن�سو�س  وكتابة  ن�سر  االأفالم،  ترجمة  �سينمائية،  ا�ستديوهات  والتلفزيونية، 
توقيت  )ترفيه(،  التذاكر  وكاالت  خدمات  امل�سرحي،  االإنتاج  واالإعالن،  الدعاية  ن�سو�س 
تنظيم  الفيديو،  اأ�سرطة  ت�سجيل  الفيديو،  اأ�سرطة  اإعداد  ترجمة،  الريا�سية،  املنا�سبات 
املباريات )ترفيه(، خدمات مو�سيقى الر�سوم املتحركة الرتفيهية، تنظيم الرتفيه املو�سيقي 
واملرئي، خدمات الرتفيه ال�سمعي، خدمات تقدمي عرو�س �سمعية ب�سرية لغايات الرتفيه، 
توفري  للبث،  الرتفيهية  الربامج  اإعداد  الرتفيهية،  االأحداث  تنظيم  التفاعلي،  الرتفيه 
االألعاب  خدمات  والكمبيوتر،  الفيديو  األعاب  عرب  الرتفيه  خدمات  للرتفيه،  ت�سهيالت 
املقدمة مبا�سرة )من �سبكة حا�سوب( اأو من خالل �سبكة ات�سال اأخرى، توزيع م�سل�سالت 
تلفزيونية للبث من خالل محطات تلفزيونية م�ستقلة، اإخراج برامج االإذاعة والتلفزيون، 
خدمات برامج االأنباء للراديو اأو التلفزيون، توفري املطبوعات االإلكرتونية الفورية )غري 
القابلة للتنزيل(، ن�سر الكتب، ن�سر الكتب وال�سحف االإلكرتونية الفورية، توفري معلومات 
احلفالت،  متعهدي  خدمات  العرو�س  تنظيم  املو�سيقى،  التاأليف  خدمات  االأنباء،  عن 
�ستديوهات  املو�سيقي، خدمات  االإنتاج  الفوتوغرافـي،  الت�سوير  امل�سورة،  التقارير  تقدمي 
الت�سجيل، تاأجري م�ساهد م�سرحية، الرتفيه التلفزيوين، ت�سجيل اأ�سرطة الفيديو، جميع 
خدمات االإنتاج الواقعة فـي الفئة، اخلدمات التي هدفها االأ�سا�سي الرتفيه اأو الت�سلية اأو 
اال�ستجمام، عرو�س االأعمال الفنية اأو االأدبية املرئية للجمهور لغايات ثقافية اأو ترفيهية 

اأو تعليمية، وجميع اخلدمات الواقعة فـي هذه الفئة. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

،االإمارات  دبي لالإعالم  الطابق اخلام�س، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/22

واال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141139   

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عدا  ما  املائدة  واأدوات  الطبخ  اأدوات  وللمطبخ،  املنزيل  لال�ستعمال  واأوعية  واأواين  اأدوات 

اأو الدهان(،  اأم�ساط واأ�سفنج، فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين  ال�سوك وال�سكاكني واملالعق، 

مواد �سنع الفرا�سي، اأدوات تنظيف، زجاج غري م�سغول اأو زجاج �سبه م�سغول )عدا الزجاج 

جلي  اإ�سفنج  خزفية،  واأواين  �سيني  خزف  واأواين  زجاجية  اأواين  املباين(،  فـي  امل�ستعمل 

لفرك اجللد، قطع قما�س للتنظيف، اإ�سفنج للتنظيف، اأوعية ت�سريف كرات القطن، اأوعية 

كرات القطن، قفازات من القطن لالأغرا�س املنزلية، لبادات تق�سري، لبادات لتلميع الوجه، 

اإ�سفنج لتنظيف الوجه، اإ�سفنج للوجه لو�سع املكياج، اأعواد لو�سع املكياج، فرا�سي كهربائية 

لوازم  فارغة،  تباع  املكياج  م�ساحيق  �سناديق  املكياج،  فرا�سي  حامالت  الوجه،  لتنظيف 

اال�ستحمام حتديدا حامالت الكوؤو�س، منتجات اال�ستحمام حتديدا اإ�سفنج الليف، حامالت 

فارغة،  تباع  قوارير  القوارير،  لتنظيف  فرا�سي  احلمامات،  فـي  احلالقة  �سفرات  حلمل 

فرا�سي م�ستح�سرات التجميل، فرا�سي لل�سعر، اأم�ساط، علب لالأم�ساط، م�سابك لل�سعر، 
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خيوط لالأ�سنان، اأوعية ت�سريف خليوط االأ�سنان، اأ�سرطة خيوط لالأ�سنان، فرا�سي اأ�سنان 

كهربائية، مقاب�س بديلة لفرا�سي االأ�سنان الكهربائية وقواعد اإعادة ال�سحن تباع كوحدة 

واحدة، روؤو�س بديلة لفرا�سي االأ�سنان الكهربائية، فرا�سي اأ�سنان تلب�س باالأ�سابع لالأطفال، 

اأ�سنان يدوية، �سحون لل�سابون، فرا�سي للحواجب، قطع  اأ�سنان منكهة، فرا�سي  نكا�سات 

قما�س لتنظيف النظارات، فرا�سي للرمو�س، اأم�ساط للرمو�س، فرا�سي لالأظافر، قوارير 

بخاخ فارغة، قطارات الأغرا�س التجميل، فوهات بخاخ بال�ستيكية، قوارير ماء بال�ستيكية 

تباع فارغة، قوارير للعطور تباع فارغة، اأوعية ت�سريف �سخ�سية لالأقرا�س اأو الكب�سوالت 

فرا�سي  املنزيل،  لال�ستخدام  فارغة  تباع  )لو�سن(  للغ�سوالت  اأوعية  املنزلية،  لالأغرا�س 

تنظيف لال�ستخدام املنزيل، فرا�سي حالقة، فرا�سي لل�سفاة، فرا�سي وبكرات للوبر، قفازات 

ت�ستخدم مرة واحدة لال�ستخدام املنزيل، �سناديق لت�سريف املنا�سف الورقية لال�ستخدام 

اأ�سفنج  املنزيل، لبادات تق�سري القدمني،  اأكيا�س بال�ستيكية لال�ستخدام  املنزيل، حامالت 

للمطبخ. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وال مارت اأبولو ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،72716 اأركن�سا�س  بنتونفيل،   8 �سارع  وي�ست  �ساوث   702 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/24

واال�ست�ســــــارات  للمحامــــــاة  وم�ساركوهـــــم  والربوانـــــي  التميمـــــي  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

القانونيـــة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139604   
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، االأن�سطة الريا�سية والثقافية .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبداللـه العثيم للرتفيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العربية  اململكة  ال�سرقي �س.ب: 28090،  الدائري  الريا�س، طريق  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/5
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي ،�سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137511   
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري ) ما عدا نقلها (، لتمكني عامة الزبائن 
من معاينتها و�سراءها عند احلاجة مبا فيها اللحوم ومنتجات اللحوم، حلوم طازجة، حلوم 
محفوظة، حيوانات حية، مثل هذه ال�سلع قد يتم توفريها بوا�سطة متاجر البيع بالتجزئة 
اأو منافذ البيع باجلملة اأو بوا�سطة اآالت البيع اأو كاتالوجات الطلب بالربيد اأو بوا�سطة 
و�سائل الو�سائط االإلكرتونية، على �سبيل املثال، عرب املواقع ال�سبكية اأو عرب برامج الت�سوق 
خدمات  واخلدمات،  ال�سلع  وبائعي  مل�سرتي  املبا�سر  اخلط  على  �سوق  توفري  التلفزيوين، 
بيع اللحوم بالتجزئة، خدمات بيع اللحوم باجلملة، خدمات البيع بالتجزئة التي تقدمها 
محالت الق�سابني، خدمات متاجر البيع بالتجزئة على اخلط املبا�سر التي تخ�س اللحوم، 

خدمات متاجر البيع باجلملة على اخلط املبا�سر التي تخ�س اللحوم. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سقط للموا�سي والتجارة �س.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 25ر.ب: 400 ، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140970   
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل، مكياج، م�ستح�سرات العناية بالب�سرة، اأحمر �سفاه، ملمع �سفاه، بودرة 
باجل�سم،  العناية  م�ستح�سرات  باجلمال،  العناية  م�ستح�سرات  مرطبات،  مكياج،  واأ�سا�س 
غ�سوالت   املكياج،  الإزالة  ومنتجات  م�ستح�سرات  ال�سخ�سي،  لال�ستخدام  عطرية  زيوت 
)لو�سن( وكرميات و ملطفات )منعمات( للوجه واليدين واجل�سم، اأقنعة جتميلية، قما�س 
�سحج )�سنفرة (، ورق �سحج ) �سنفرة (، مواد �سحج )�سنفرة(، لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار، 
لوا�سق لغايات التجميل، غ�سول ) لو�سن ( ملا بعد احلالقة، حليب اللوز الأغرا�س التجميل، 
زيت اللوز، �سابون اللوز، م�ستح�سرات االألوا فريا لغايات التجميل، حجر ال�سبه )قاب�س 
لالأوعية(، كهرمان )عطور(، �سابون م�ساد للعرق، م�سادات للعرق )مواد زينة(، عطور  
)زيوت عطرية (، قاب�سات اأوعية الأغرا�س التجميل، بل�سم بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، 
)للمغاط�س(،  لال�ستحمام  جتميل  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  لي�ست  ا�ستحمام،  اأمالح 
التجميل،  األوان(لغايات  )مزيالت  تفتيح  م�ستح�سرات  الربغموت،  زيت  اللحى،  اأ�سباغ 
رذاذات الإنعا�س رائحة الفم، اأ�سرطة الأنعا�س رائحة الفم، قطع من �سابون الزينة، زيوت 
عطرية من خ�سب االأرز، زيوت عطرية من الكباد، حليب منظف لغايات الزينة، ملونات 
منزلية  لغايات  االألوان  لتن�سيع  كيمياويات  االألوان،  اإزالة  م�ستح�سرات  الزينة،  لغايات 
)غ�سيل وكي(، اأطقم جتميل، م�ستح�سرات جتميل لغايات التنحيف، م�ستح�سرات جتميل 
كرميات  التجميل،  الأغرا�س  قطن  كرات  التجميل،  الأغرا�س  قطن  اأعواد  للحيوانات، 
كريهة  روائح  الكريهة، مزيالت  الروائح  الإزالة  �سابون  االأ�سنان،  لتبيي�س  جتميلية، جل 
ال�سعر، م�ستح�سرات اال�ستحمام  اإزالة  اأو للحيوانات، مزيالت �سعر، م�ستح�سرات  للب�سر 
بالدو�س لل�سحة ال�سخ�سية اأو لغايات اإزالة الروائح الكريهة ) مواد زينة (، �سامبو جاف، 
اأ�سباغ جتميلية، ماء الكولونيا، م�سحوق �سحج )�سنفرة (، خال�سات اأثريية، زيوت عطرية، 
خال�سات )عطور( اثريية، زيوت اأثريية، خال�سات زهور )عطور(، م�ستح�سرات جتميل 
جتميل  م�ستح�سرات  امل�ستعارة،  الرمو�س  لتثبيت  لوا�سق  احلواجب،  اأقالم  احلواجب، 
عنا�سر  م�ستعارة،  اأظافر  امل�ستعار،  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق  م�ستعارة،  رمو�س  الرمو�س، 
اأ�سا�سية لعطور الزهور، خال�سات زهور )عطور(، مواد دهنية الأغرا�س التجميل، ملونات 
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م�ستح�سرات  لل�سعر،  )�سرباي(  رذاذ  لل�سعر،  )لو�سن(  غ�سوالت  لل�سعر،  اأ�سباغ  لل�سعر، 
زيت  اأيونون )عطر(،  بخور،  التجميل،  الأغرا�س  الهيدروجني  ال�سعر، بريوك�سيد  جتعيد 
اليا�سمني، ماء جافيل، هالم برتويل الأغرا�س التجميل، اأعواد بخور، زيت اخلزامى، ماء 
اخلزامى، زيوت عطرية من الليمون، غ�سوالت ) لو�سن( الأغرا�س التجميل، م�ستح�سرات 
مكياج، م�ستح�سرات اإزالة املكياج، م�سكرة، جل تدليك )م�ساج( بخالف امل�ستخدم لغايات 
طبية، خال�سة النعناع ) زيت عطري (، نعناع ل�سناعة العطور، م�سك )ل�سناعة العطور(، 
�سمع لل�سوارب، لوا�سق فنية لالأظافر، م�ستح�سرات العناية باالأظافر، ملمع اأظافر، طالء 
التجميل، زيوت للعطور والروائح،  الدائم، زيوت لغايات  ال�سعر  اأظافر، مبطالت جتعيد 
زيوت لغايات الزينة، اأقالم جتميلية، عطورات، عطور، هالم برتويل الأغرا�س التجميل، 
�سامبو،  الورد،  زيت  اخلفاف،  حجر  التجميل،  الأغرا�س  مراهم  االأ�سنان،  اأطقم  ملمعات 
كرميات  بالب�سرة،  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  حالقة،  �سابون  حالقة،  م�ستح�سرات 
تبيي�س الب�سرة، �سابون، �سابون لتعرق االأقدام، م�ستح�سرات الوقاية من اأ�سعة ال�سم�س، 
م�ستح�سرات ت�سمري الب�سرة بالتعر�س لل�سم�س )م�ستح�سرات جتميل (، م�سحوق التالك 
ال�ستخدامات الزينة، تربينات ) زيوت عطرية (، مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت ) لو�سن( 
م�ستح�سرات  التجميل،  الأغرا�س  لل�سف  زينة  ر�سوم  الزينة،  مواد  الزينة،  ماء  جتميلية، 
اإزالة الطالء، م�ستح�سرات جتعيد لل�سعر، �سمع اإزالة ال�سعر، م�ستح�سرات العناية بال�سعر، 

م�ستح�سرات زينة .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايلي�ستار هولدينجز ليميتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 50 بروك جرين، هامر�سميث، لندن دبليو6  7 بي جيه، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

-226-



اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140972   
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل، مكياج، م�ستح�سرات العناية بالب�سرة، اأحمر �سفاه، ملمع �سفاه، بودرة 
باجل�سم،  العناية  م�ستح�سرات  باجلمال،  العناية  م�ستح�سرات  مرطبات،  مكياج،  واأ�سا�س 
غ�سوالت   املكياج،  الإزالة  ومنتجات  م�ستح�سرات  ال�سخ�سي،  لال�ستخدام  عطرية  زيوت 
)لو�سن( وكرميات وملطفات )منعمات( للوجه واليدين واجل�سم، اأقنعة جتميلية، قما�س 
�سحج ) �سنفرة (، ورق �سحج )�سنفرة(، مواد �سحج )�سنفرة (، لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار، 
لوا�سق لغايات التجميل، غ�سول ) لو�سن ( ملا بعد احلالقة، حليب اللوز الأغرا�س التجميل، 
زيت اللوز، �سابون اللوز، م�ستح�سرات االألوا فريا لغايات التجميل، حجر ال�سبه ) قاب�س 
لالأوعية(، كهرمان )عطور (، �سابون م�ساد للعرق، م�سادات للعرق )مواد زينة (، عطور  
)زيوت عطرية (، قاب�سات اأوعية الأغرا�س التجميل، بل�سم بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، 
)للمغاط�س(،  لال�ستحمام  جتميل  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  لي�ست  ا�ستحمام،  اأمالح 
التجميل،  (لغايات  األوان  )مزيالت  تفتيح  م�ستح�سرات  الربغموت،  زيت  اللحى،  اأ�سباغ 
رذاذات الإنعا�س رائحة الفم، اأ�سرطة الأنعا�س رائحة الفم، قطع من �سابون الزينة، زيوت 
عطرية من خ�سب االأرز، زيوت عطرية من الكباد، حليب منظف لغايات الزينة، ملونات 
منزلية   لغايات  االألوان  لتن�سيع  كيمياويات  االألوان،  اإزالة  م�ستح�سرات  الزينة،  لغايات 
)غ�سيل وكي (، اأطقم جتميل، م�ستح�سرات جتميل لغايات التنحيف، م�ستح�سرات جتميل 
كرميات  التجميل،  الأغرا�س  قطن  كرات  التجميل،  الأغرا�س  قطن  اأعواد  للحيوانات، 
كريهة  روائح  الكريهة، مزيالت  الروائح  الإزالة  �سابون  االأ�سنان،  لتبيي�س  جتميلية، جل 
ال�سعر، م�ستح�سرات اال�ستحمام  اإزالة  اأو للحيوانات، مزيالت �سعر، م�ستح�سرات  للب�سر 
بالدو�س لل�سحة ال�سخ�سية اأو لغايات اإزالة الروائح الكريهة )مواد زينة (، �سامبو جاف، 
اأ�سباغ جتميلية، ماء الكولونيا، م�سحوق �سحج ) �سنفرة (، خال�سات اأثريية، زيوت عطرية، 
خال�سات )عطور( اثريية، زيوت اأثريية، خال�سات زهور ) عطور (، م�ستح�سرات جتميل 
جتميل  م�ستح�سرات  امل�ستعارة،  الرمو�س  لتثبيت  لوا�سق  احلواجب،  اأقالم  احلواجب، 
عنا�سر  م�ستعارة،  اأظافر  امل�ستعار،  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق  م�ستعارة،  رمو�س  الرمو�س، 
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اأ�سا�سية لعطور الزهور، خال�سات زهور ) عطور (، مواد دهنية الأغرا�س التجميل، ملونات 
اأ�سباغ لل�سعر، غ�سوالت ) لو�سن ( لل�سعر، رذاذ ) �سرباي ( لل�سعر، م�ستح�سرات  لل�سعر، 
جتعيد ال�سعر، بريوك�سيد الهيدروجني الأغرا�س التجميل، بخور، اأيونون ) عطر (، زيت 
اليا�سمني، ماء جافيل، هالم برتويل الأغرا�س التجميل، اأعواد بخور، زيت اخلزامى، ماء 
اخلزامى، زيوت عطرية من الليمون، غ�سوالت ) لو�سن( الأغرا�س التجميل، م�ستح�سرات 
مكياج، م�ستح�سرات اإزالة املكياج، م�سكرة، جل تدليك )م�ساج( بخالف امل�ستخدم لغايات 
طبية، خال�سة النعناع ) زيت عطري (، نعناع ل�سناعة العطور، م�سك ) ل�سناعة العطور(، 
�سمع لل�سوارب، لوا�سق فنية لالأظافر، م�ستح�سرات العناية باالأظافر، ملمع اأظافر، طالء 
التجميل، زيوت للعطور والروائح،  الدائم، زيوت لغايات  ال�سعر  اأظافر، مبطالت جتعيد 
زيوت لغايات الزينة، اأقالم جتميلية، عطورات، عطور، هالم برتويل الأغرا�س التجميل، 
�سامبو،  الورد،  زيت  اخلفاف،  حجر  التجميل،  الأغرا�س  مراهم  االأ�سنان،  اأطقم  ملمعات 
كرميات  بالب�سرة،  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  حالقة،  �سابون  حالقة،  م�ستح�سرات 
تبيي�س الب�سرة، �سابون، �سابون لتعرق االأقدام، م�ستح�سرات الوقاية من اأ�سعة ال�سم�س، 
م�ستح�سرات ت�سمري الب�سرة بالتعر�س لل�سم�س )م�ستح�سرات جتميل (، م�سحوق التالك 
ال�ستخدامات الزينة، تربينات ) زيوت عطرية (، مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت ) لو�سن( 
م�ستح�سرات  التجميل،  الأغرا�س  لل�سف  زينة  ر�سوم  الزينة،  مواد  الزينة،  ماء  جتميلية، 
اإزالة الطالء، م�ستح�سرات جتعيد لل�سعر، �سمع اإزالة ال�سعر، م�ستح�سرات العناية بال�سعر، 

م�ستح�سرات زينة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايلي�ستار هولدينجز ليميتد. 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 50 بروك جرين، هامر�سميث، لندن دبليو6  7 بي جيه، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140973   
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل، مكياج، م�ستح�سرات العناية بالب�سرة، اأحمر �سفاه، ملمع �سفاه، بودرة 
باجل�سم،  العناية  م�ستح�سرات  باجلمال،  العناية  م�ستح�سرات  مرطبات،  مكياج،  واأ�سا�س 
غ�سوالت  املكياج،  الإزالة  ومنتجات  م�ستح�سرات  ال�سخ�سي،  لال�ستخدام  عطرية  زيوت 
)لو�سن ( وكرميات و ملطفات )منعمات( للوجه واليدين و اجل�سم، اأقنعة جتميلية، قما�س 
�سحج )�سنفرة (، ورق �سحج )�سنفرة (، مواد �سحج ) �سنفرة (، لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار، 
لوا�سق لغايات التجميل، غ�سول ) لو�سن ( ملا بعد احلالقة، حليب اللوز الأغرا�س التجميل، 
زيت اللوز، �سابون اللوز، م�ستح�سرات االألوا فريا لغايات التجميل، حجر ال�سبه )قاب�س 
عطور    ،) زينة  )مواد  للعرق  م�سادات  للعرق،  م�ساد  �سابون  )عطور(،  كهرمان  لالأوعية(، 
)زيوت عطرية (، قاب�سات اأوعية الأغرا�س التجميل، بل�سم بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، 
)للمغاط�س(،  لال�ستحمام  جتميل  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  لي�ست  ا�ستحمام،  اأمالح 
التجميل،  (لغايات  األوان  )مزيالت  تفتيح  م�ستح�سرات  الربغموت،  زيت  اللحى،  اأ�سباغ 
رذاذات الإنعا�س رائحة الفم، اأ�سرطة الأنعا�س رائحة الفم، قطع من �سابون الزينة، زيوت 
عطرية من خ�سب االأرز، زيوت عطرية من الكباد، حليب منظف لغايات الزينة، ملونات 
منزلية  لغايات  االألوان  لتن�سيع  كيمياويات  االألوان،  اإزالة  م�ستح�سرات  الزينة،  لغايات 
)غ�سيل وكي (، اأطقم جتميل، م�ستح�سرات جتميل لغايات التنحيف، م�ستح�سرات جتميل 
كرميات  التجميل،  الأغرا�س  قطن  كرات  التجميل،  الأغرا�س  قطن  اأعواد  للحيوانات، 
جتميلية، جل لتبييــ�س االأ�ســنان، �سابون الإزالة الروائح الكريهة، مزيالت روائح كريهة 
ال�سعر، م�ستح�سرات اال�ستحمام  اإزالة  اأو للحيوانات، مزيالت �سعر، م�ستح�سرات  للب�سر 
بالدو�س لل�سحة ال�سخ�سية اأو لغايات اإزالة الروائح الكريهة )مواد زينة (، �سامبو جاف، 
اأ�سباغ جتميلية، ماء الكولونيا، م�سحوق �سحج )�سنفرة(، خال�سات اأثريية، زيوت عطرية، 
خال�سات )عطور( اثريية، زيوت اأثريية، خال�سات زهور )عطور(، م�ستح�سرات جتميل 
جتميل  م�ستح�سرات  امل�ستعارة،  الرمو�س  لتثبيت  لوا�سق  احلواجب،  اأقالم  احلواجب، 
عنا�سر  م�ستعارة،  اأظافر  امل�ستعار،  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق  م�ستعارة،  رمو�س  الرمو�س، 
اأ�سا�سية لعطور الزهور، خال�سات زهور )عطور(، مواد دهنية الأغرا�س التجميل، ملونات 
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م�ستح�سرات  لل�سعر،  )�سرباي(  رذاذ  لل�سعر،  )لو�سن(  غ�سوالت  لل�سعر،  اأ�سباغ  لل�سعر، 
زيت  اأيونون )عطر(،  بخور،  التجميل،  الأغرا�س  الهيدروجني  ال�سعر، بريوك�سيد  جتعيد 
اليا�سمني، ماء جافيل، هالم برتويل الأغرا�س التجميل، اأعواد بخور، زيت اخلزامى، ماء 
اخلزامى، زيوت عطرية من الليمون، غ�سوالت )لو�سن( الأغرا�س التجميل، م�ستح�سرات 
مكياج، م�ستح�سرات اإزالة املكياج، م�سكرة، جل تدليك )م�ساج( بخالف امل�ستخدم لغايات 
طبية، خال�سة النعناع )زيت عطري(، نعناع ل�سناعة العطور، م�سك )ل�سناعة العطور(، 
�سمع لل�سوارب، لوا�سق فنية لالأظافر، م�ستح�سرات العناية باالأظافر، ملمع اأظافر، طالء 
التجميل، زيوت للعطور والروائح،  الدائم، زيوت لغايات  ال�سعر  اأظافر، مبطالت جتعيد 
زيوت لغايات الزينة، اأقالم جتميلية، عطورات، عطور، هالم برتويل الأغرا�س التجميل، 
�سامبو،  الورد،  زيت  اخلفاف،  حجر  التجميل،  الأغرا�س  مراهم  االأ�سنان،  اأطقم  ملمعات 
كرميات  بالب�سرة،  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  حالقة،  �سابون  حالقة،  م�ستح�سرات 
تبيي�س الب�سرة، �سابون، �سابون لتعرق االأقدام، م�ستح�سرات الوقاية من اأ�سعة ال�سم�س، 
م�ستح�سرات ت�سمري الب�سرة بالتعر�س لل�سم�س ) م�ستح�سرات جتميل (، م�سحوق التالك 
ال�ستخدامات الزينة، تربينات ) زيوت عطرية (، مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت ) لو�سن( 
م�ستح�سرات  التجميل،  الأغرا�س  لل�سف  زينة  ر�سوم  الزينة،  مواد  الزينة،  ماء  جتميلية، 
اإزالة الطالء، م�ستح�سرات جتعيد لل�سعر، �سمع اإزالة ال�سعر، م�ستح�سرات العناية بال�سعر، 

م�ستح�سرات زينة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايلي�ستار هولدينجز ليميتد. 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 50 بروك جرين، هامر�سميث، لندن دبليو6  7 بي جيه، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140974   
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل، مكياج، م�ستح�سرات العناية بالب�سرة، اأحمر �سفاه، ملمع �سفاه، بودرة 
باجل�سم،  العناية  م�ستح�سرات  باجلمال،  العناية  م�ستح�سرات  مرطبات،  مكياج،  واأ�سا�س 
غ�سوالت  املكياج،  الإزالة  ومنتجات  م�ستح�سرات  ال�سخ�سي،  لال�ستخدام  عطرية  زيوت 
)لو�سن ( وكرميات و ملطفات )منعمات ( للوجه واليدين و اجل�سم، اأقنعة جتميلية، قما�س 
�سحج )�سنفرة (، ورق �سحج )�سنفرة (، مواد �سحج )�سنفرة(، لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار، 
لوا�سق لغايات التجميل، غ�سول )لو�سن( ملا بعد احلالقة، حليب اللوز الأغرا�س التجميل، 
زيت اللوز، �سابون اللوز، م�ستح�سرات االألوا فريا لغايات التجميل، حجر ال�سبه )قاب�س 
لالأوعية(، كهرمان )عطور (، �سابون م�ساد للعرق، م�سادات للعرق )مواد زينة (، عطور  
)زيوت عطرية (، قاب�سات اأوعية الأغرا�س التجميل، بل�سم بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، 
)للمغاط�س(،  لال�ستحمام  جتميل  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  لي�ست  ا�ستحمام،  اأمالح 
التجميل،  (لغايات  األوان  )مزيالت  تفتيح  م�ستح�سرات  الربغموت،  زيت  اللحى،  اأ�سباغ 
رذاذات الإنعا�س رائحة الفم، اأ�سرطة الأنعا�س رائحة الفم، قطع من �سابون الزينة، زيوت 
عطرية من خ�سب االأرز، زيوت عطرية من الكباد، حليب منظف لغايات الزينة، ملونات 
منزلية( لغايات  االألوان  لتن�سيع  كيمياويات  االألوان،  اإزالة  م�ستح�سرات  الزينة،  لغايات 
غ�سيل وكي (، اأطقم جتميل، م�ستح�سرات جتميل لغايات التنحيف، م�ستح�سرات جتميل 
كرميات  التجميل،  الأغرا�س  قطن  كرات  التجميل،  الأغرا�س  قطن  اأعواد  للحيوانات، 
كريهة  روائح  الكريهة، مزيالت  الروائح  الإزالة  �سابون  االأ�سنان،  لتبيي�س  جتميلية، جل 
ال�سعر، م�ستح�سرات اال�ستحمام  اإزالة  اأو للحيوانات، مزيالت �سعر، م�ستح�سرات  للب�سر 
بالدو�س لل�سحة ال�سخ�سية اأو لغايات اإزالة الروائح الكريهة )مواد زينة (، �سامبو جاف، 
اأ�سباغ جتميلية، ماء الكولونيا، م�سحوق �سحج )�سنفرة (، خال�سات اأثريية، زيوت عطرية، 
خال�سات )عطور( اثريية، زيوت اأثريية، خال�سات زهور )عطور (، م�ستح�سرات جتميل 
جتميل  م�ستح�سرات  امل�ستعارة،  الرمو�س  لتثبيت  لوا�سق  احلواجب،  اأقالم  احلواجب، 
عنا�سر  م�ستعارة،  اأظافر  امل�ستعار،  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق  م�ستعارة،  رمو�س  الرمو�س، 
اأ�سا�سية لعطور الزهور، خال�سات زهور )عطور(، مواد دهنية الأغرا�س التجميل، ملونات 
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م�ستح�سرات  لل�سعر،  )�سرباي(  رذاذ  لل�سعر،   ) )لو�سن  غ�سوالت  لل�سعر،  اأ�سباغ  لل�سعر، 
زيت  اأيونون )عطر(،  بخور،  التجميل،  الأغرا�س  الهيدروجني  ال�سعر، بريوك�سيد  جتعيد 
اليا�سمني، ماء جافيل، هالم برتويل الأغرا�س التجميل، اأعواد بخور، زيت اخلزامى، ماء 
اخلزامى، زيوت عطرية من الليمون، غ�سوالت ) لو�سن( الأغرا�س التجميل، م�ستح�سرات 
مكياج، م�ستح�سرات اإزالة املكياج، م�سكرة، جل تدليك )م�ساج( بخالف امل�ستخدم لغايات 
طبية، خال�سة النعناع ) زيت عطري(، نعناع ل�سناعة العطور، م�سك )ل�سناعة العطور(، 
�سمع لل�سوارب، لوا�سق فنية لالأظافر، م�ستح�سرات العناية باالأظافر، ملمع اأظافر، طالء 
التجميل، زيوت للعطور والروائح،  الدائم، زيوت لغايات  ال�سعر  اأظافر، مبطالت جتعيد 
زيوت لغايات الزينة، اأقالم جتميلية، عطورات، عطور، هالم برتويل الأغرا�س التجميل، 
�سامبو،  الورد،  زيت  اخلفاف،  حجر  التجميل،  الأغرا�س  مراهم  االأ�سنان،  اأطقم  ملمعات 
كرميات  بالب�سرة،  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  حالقة،  �سابون  حالقة،  م�ستح�سرات 
تبيي�س الب�سرة، �سابون، �سابون لتعرق االأقدام، م�ستح�سرات الوقاية من اأ�سعة ال�سم�س، 
م�ستح�سرات ت�سمري الب�سرة بالتعر�س لل�سم�س )م�ستح�سرات جتميل (، م�سحوق التالك 
ال�ستخدامات الزينة، تربينات )زيوت عطرية(، مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت ) لو�سن( 
م�ستح�سرات  التجميل،  الأغرا�س  لل�سف  زينة  ر�سوم  الزينة،  مواد  الزينة،  ماء  جتميلية، 
اإزالة الطالء، م�ستح�سرات جتعيد لل�سعر، �سمع اإزالة ال�سعر، م�ستح�سرات العناية بال�سعر، 

م�ستح�سرات زينة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايلي�ستار هولدينجز ليميتد. 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 50 بروك جرين، هامر�سميث، لندن دبليو6  7 بي جيه، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

-232-



اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141199   
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مبيدات  ال�سارة،  واحليوانات  احل�سرات  الإبادة  م�ستح�سرات  �سيدالنية،  م�ستح�سرات 
فطريات ومبيدات اأع�ساب، كوا�سف للغايات الطبية اأو الغايات البيطرية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيه �سي اآر فارما�سيوتيكالز كو.، ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3- 19، كا�سوجا - ت�سو، ا�سيا - �سي، هيوجو، 659-0021 ، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان  

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141200   
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مبيدات  ال�سارة،  واحليوانات  احل�سرات  الإبادة  م�ستح�سرات  �سيدالنية،  م�ستح�سرات 
فطريات ومبيدات اأع�ساب، كوا�سف للغايات الطبية اأو الغايات البيطرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيه �سي اآر فارما�سيوتيكالز كو.، ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3- 19، كا�سوجا - ت�سو، ا�سيا - �سي، هيوجو، 659-0021 ، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141811   

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدقيق  االإ�سطناعي،  والنب  وال�ساغو  والتابيوكا  وال�سكر  والكاكاأو  وال�ساي  النب  االأرز، 

وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات، ع�سل النحل والع�سل 

توابل  )باإ�ستثناء  ال�سل�سات  واخلل،  واخلردل  امللح  اخلبيز،  وم�سحوق  اخلمرية  االأ�سود، 

ال�سلطات(، البهارات، الثلج . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوثر راي�س اآند جرنال ميلز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: باك�ستانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كوثر هاو�س 13- �سي، نيو م�سلم تاون، الهور، باك�ستان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141812   

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للقرطا�سية  ال�سقة  اأ�سرطة  مكتبية(،  )لوازم  الال�سقة  لالأ�سرطة  بكرات  عناوين،  اأختام 

املنزلية، مواد ل�سق  للغايات  اأو  )اأ�سرطة( ال�سقة للقرطا�سية  اأربطة  املنزلية،  للغايات  اأو 

)غراء( للقرطا�سية اأو للغايات املنزلية، لوحات اإعالنات من الورق اأو الورق املقوى، األبومات 

األبومات الق�سا�سات، اأدوات للر�سم املائي، األوان مائية )طالءات(  األوان مائية )دهانات(، 

اأطباق لالألوان املائية للفنانني، اأطباق الألوان الفنانني املائية، اأكيا�س )مغلفات واأجربة ( 
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اأو البال�ستيك للتعبئة، كرات دوارة الأقالم الروؤو�س الدوارة، رايات من الورق،  من الورق 

اأ�سرطة ربط )جتليد الكتب(، �سبورات، مواد لتجليد الكتب، م�ساند كتب، كتيبات، موؤ�سرات 

للكتب، كتب، اأغطية قوارير من الورق اأو الورق املقوى، اأغلفة قوارير من الورق اأو الورق 

املقوى، علب من الورق اأو الورق املقوى، قما�س لالأعالم من الورق، تقاومي، كنفا للر�سم 

الزيتي، ورق كربون، ورق مقوى، اأنابيب من الورق املقوى، ورق لعب )�سدة(  ورق م�سطر، 

فحم،  اأقالم  طبا�سري،  حامالت  احلجرية،  للطباعة  طبا�سري  كتالوجات،  لالأختام،  علب 

األواح ذات م�سابك، م�سابك ت�ستخدم فـي املكاتب ، م�سابك �سلكية للمكاتب، �سحون واقية 

من الورق، فرجار للر�سم، لوحات ل�سف حروف الطباعة، م�سفات حروف الطباعة، ورق 

ن�سخ )قرطا�سية(، موائع ت�سحيح )لوازم مكتبية (، حرب ت�سحيح )للت�سوير ال�سم�سي(، 

ورقية  اأغلفة  )قرطا�سية(   الر�سائل  اأو  للكتب  اأغلفة  مكتبية(،  )لوازم  ت�سحيح  اأ�سرطة 

)قرطا�سية(، ملفات للوثائق )قرطا�سية(، �سفائح للوثائق لالإ�ستخدام املكتبي، حامالت 

وثائق )قرطا�سية(، بطانات لل�سراويل من الورق )�سواء كانت معطرة اأو غري معطرة (، 

دفاتر ر�سم، م�سابك ر�سم، دبابي�س للر�سم، األواح ر�سم، مواد ر�سم، اأدوات ر�سم، اأطقم ر�سم، 

اأقالم ر�سم، م�ساطر ر�سم، اأربطة مطاطية للمكاتب، ت�ساميم للتطريز )مناذج(، كلي�سيهات 

حفر، كلي�سيهات، اآالت ختم املغلفات للمكاتب، مغلفات )قرطا�سية(، منتجات للمحو، واقيات 

من املحو، اإبر حفر، كلي�سيهات، اأن�سجة لتجليد الكتب، ملفات )لوازم مكتبية (، ورق تر�سيح، 

مواد تر�سيح )ورقية(، اأعالم من الورق، ملفات لالأوراق  اأغلفة للورق، ملفات)قرطا�سية(، 

اأقالم حرب، غراء للقرطا�سية اأو للغايات املنزلية  معاجني للقرطا�سية اأو للغايات املنزلية، 

اأقم�سة  )قرطا�سية(،  ال�سقة  اأ�سرطة  املنزلية،  للغايات  اأو  للقرطا�سية   ) )غراء  جلوتني 

ال�سقة الأغرا�س القرطا�سية، �سمغ )مواد ال�سقة( للقرطا�سية اأو للغايات املنزلية، اأدوات 

دمغ يدوية، محافظ اأختام، محافظ دفاتر ال�سيكات، بطاقات ) رقع( من الورق اأو الورق 
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ورق  حافظات  فنية،  حجرية  طباعة  اأ�سغال  الر�سائل،  �سواين  محا�سبة،  دفاتر  املقوى، 
اأدلة )كتب موجزة(  كتب موجزة )اأدلة (، اأقالم لو�سع العالمات )القرطا�سية(،  �سائب، 
للت�سكيل، معجون  االأ�سنان، مواد  امل�ستخدم لطب  للت�سكيل بخالف  �سمع  للت�سكيل،  طني 
للت�سكيل، مالقط نقود، قوالب لت�سكيل ال�سل�سال )مواد فنانني( قوالب ت�سكيل ال�سل�سال 
)مواد فنانني(، اأدوات لرتكيب ال�سور الفوتوغرافية، دفاتر، اأرقام الطباعة، طبعات للمحو، 
لوازم مكتبية، عدا االأثاث، مواد تغليف م�سنوعة من الن�سا، مواد تغليف )تعبئة اأو �سد( من 
الورق اأو الورق املقوى، دفاتر )قرطا�سية(، ما�سكات �سفحات، ُعلب الوان )مواد مدر�سية 
(، �سواين دهان، فرا�سي دهان اأو تلوين، فرا�سي للر�سامني، م�ساند للر�سامني، �سور زيتية 
)ر�سوم( باإطار اأو بدون اإطار، لوحات الألوان الر�سامني، بنتوغراف )اأدوات ن�سخ الت�ساميم 
�سكاكني  للورق،  م�سابك  )قرطا�سية(،  الورق  من  �سفائح  ورق،  ر�سم(   )معدات  والر�سوم 
اأدوات قطع الورق )لوازم مكتبية(  �سكاكني للورق  للورق )ادوات قطع( )لوازم مكتبية(  
)لوازم مكتبية(، م�سابك للورق، اأقالم تلوين، م�سابك الأقالم احلرب، علب الأقالم احلرب، 
اأقالم الر�سا�س كهربائية  اأقالم احلرب، برايات  علب ) �سناديق( الأقالم احلرب، مماحي 
اأقالم الر�سا�س، حامالت ر�سا�س االأقالم،  اأو غري كهربائية، ر�سا�س االأقالم، حامالت 
برايات اأقالم الر�سا�س كهربائية اأو غري كهربائية، اأقالم ر�سا�س، حامالت اأقالم حرب، 
اأقالم حرب )لوازم مكتبية(، �سور فوتوغرافية )مطبوعة(، رقائق بال�ستيكية للتغليف، ورق 
بال�ستيكي ذو فقاعات )للف اأو التغليف (، طني ت�سكيل بوليمريي، خرامات )لوازم مكتبية( 
ورق االرز، ا�سطوانات لالآالت الكاتبة، مماحي من املطاط، لوازم مدر�سية ) قرطا�سية(، 
كا�سطات )مماحي( للمكاتب، اأ�سرطة تلقائية الل�سق للقرطا�سية اأو للغايات املنزلية، ورق 
الر�سا�س، مكاب�س  واأقالم  للر�سم، م�ساند الأقالم احلرب  الزاوية  قائمة  خياطة، م�ساطر 
لغايات منزلية،  اأو  للقرطا�سية  ن�سا )ال�سق(  (، معجون  ال�سلكية )لوازم مكتبية  امل�سابك 
االإ�ستن�سل،  ل�سفائح  االإ�ستن�سل،كلي�سيهات  ل�سفائح  علب  فوالذية،  حرب  اأقالم  قرطا�سية، 
�سفائح اإ�ستن�سل )قرطا�سية(، �سفائح اإ�ستن�سل، ل�ساقات )قرطا�سية(، ح�سو من الورق اأو 
الورق املقوى، م�ساطر تائية للر�سم، طبا�سري للخياطني، اإبر ا�ست�سفاف الأغرا�س الر�سم، 
�سفافيات )قرطا�سية(، ورق زخرفـي تقليدي م�سنوع يدويا فـي اليابان )وا�سي(، ورق مقوى 
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من لبالب اخل�سب )قرطا�سية(، األواح اردوازية للكتابة، دفاتر كتابة اأو ر�سم، مواد كتابة، 
ورق كتابة، علب كتابة ) قرطا�سية(، علب )اأطقم ( كتابة، فرا�سي كتابة، اأدوات كتابة، مماحي 
لوح الكتابة، كتب اطفال، كتب مرجعية، كتب املوارد، كتب التواقيع، كتب فن الطهي، كتب 
الل�سقات،  املو�سيقى، دفاتر ال�سجالت، دفاتر  الو�سفات، دفاتر ر�سم، كتب االأن�سطة، كتب 
كتب املخطوطات، �سجالت الدرجات، دفاتر املفكرات، دفاتر التواريخ، كتب التمارين، كتب 
ال�سالة، دفاتر الفواتري، كتب هزلية م�سورة، كتب تلوين، دفاتر للتلوين، كتب الهدايا، 
كتب دينية، كتب اأعياد امليالد، كتب ال�سور، كتب الق�س�س، كتب االأغاين، دفاتر املالحظات، 
اإر�سادية، كتب ال�سفر، دفاتر الق�سا�سات، كتب تعليمية، كتب اخليال، كتب االإمالء،  كتب 
كتب البيانات، كتب املعلومات، كتب خيالية، كتب االأطفال )كتب ق�س�سية(، كتب اجليب 
)قرطا�سية(، دفاتر مالحظات لكتاب االإختزال، دفاتر كتابة مدر�سية، كتب لالأطفال، كتب 
ذات �سور منبثقة تظهر عن تقليب ال�سفحات، كتب اأن�سطة ذات مل�سقات، كتب غري خيالية 
)واقعية(، كتب مالحظات مو�سيقية، كتب لطاولة القهوة، كتب مو�سيقى مطبوعة، كتب 
ذكريات االأطفال، كتب ماجنا الهزلية امل�سورة، كتب فن اجلرافيك، كتب ن�ساط لالأطفال، 
كتب  الر�سم،  اأو  الكتابة  دفاتر  احلا�سوب،  األعاب  كتب مالحظات  اخليالية،  الكتب  �سل�سلة 

ت�سم ق�س�س خيالية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�س.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 60188، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141813   

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ُمعدة  األعاب  الر�سع،  لالأطفال  تعليمية  األعاب  لالأطفال،  تعليمية  األعاب  تعليمية،  األعاب 

لالأغرا�س التعليمية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�س.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 60188، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139587   

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل الن�ساء وتو�سيل املحتويات الرقمية والدعاية واالإعالن عرب 

�سبكات ات�سال عاملية، برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وبالتحديد الربامج احلا�سلة على 

تف�سيالت امل�ستخدم لتخ�سي�س املو�سوع وظهور املحتويات الرقمية والدعاية واالإعالن، 

التقارير عن اجتاهات الدعاية  القابلة للتنزيل للتتبع واملراقبة واإعداد  برامج احلا�سوب 

لتقييم  للتنزيل  القابلة  احلا�سوب  برامج  الرتويجية،  واالأغرا�س  والت�سويق  واالإعالن 

للتنزيل  القابلة  برامج احلا�سوب  والت�سويق،  االإعالن  فـي جمال  العمالء  �سلوك  وحتليل 

التكنولوجيا  تطوير  لغر�س  للتنزيل  القابلة  احلا�سوب  برامج  االعالم،  و�سائط  ل�سراء 

التي تركز على االإعالن والبيانات واالأدوات التحليلية، برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل 
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بغر�س تقييم �سلوك العميل، برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل لتخ�سي�س املو�سوع وظهور 

املحتويات الرقمية والدعاية واالإعالن. برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل الن�ساء وتو�سيل 

املحتويات الرقمية والدعاية واالإعالن عرب �سبكات ات�سال عاملية، برامج احلا�سوب القابلة 

املو�سوع  لتخ�سي�س  امل�ستخدم  تف�سيالت  على  احلا�سلة  الربامج  وبالتحديد  للتنزيل 

للتتبع  للتنزيل  القابلة  برامج احلا�سوب  واالإعالن،  والدعاية  الرقمية  املحتويات  وظهور 

واملراقبة واإعداد التقارير عن اجتاهات الدعاية واالإعالن والت�سويق واالأغرا�س الرتويجية، 

االإعالن  جمال  فـي  العمالء  �سلوك  وحتليل  لتقييم  للتنزيل  القابلة  احلا�سوب  برامج 

احلا�سوب  برامج  االعالم،  و�سائط  ل�سراء  للتنزيل  القابلة  احلا�سوب  برامج  والت�سويق، 

القابلة للتنزيل لغر�س تطوير التكنولوجيا التي تركز على االإعالن والبيانات واالأدوات 

التحليلية، برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل بغر�س تقييم �سلوك العميل، برامج احلا�سوب 

واالإعالن. والدعاية  الرقمية  املحتويات  وظهور  املو�سوع  لتخ�سي�س  للتنزيل   القابلة 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امازون تكنلوجيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تيــري افينــيو ان، �سياتــل، وا�سنطــن 98109، الواليــات املتحــدة 

االأمريكيــة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي ،�سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139589   

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيانية  املتمثلة بال�سور  املطبوعات الرتويجية واالإعالنية وبالتحديد ال�سور املطبوعة 

ب�سائع  وت�سويق  واالإعالن  للدعاية  لالآخرين  تباع  التي  الرتويجية  واملواد  للمعلومات 

وخدمات االآخرين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امازون تكنلوجيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تيــري افينــيو ان، �سياتــل، وا�سنطــن 98109، الواليــات املتحــدة 

االأمريكيــة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي ،�سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139590   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  طريق  عن  املقدمة  والت�سويق  واالإعالن  الدعاية  خدمات 

ال�سوق  اأبحاث  حتليل  االعالنية،  الن�سو�س  ن�سر  البحث،  محركات  عرب  والت�سويق 

وبيانات الدعاية واالإعالن لتقدمي ا�سرتاتيجيات واأفكار لالإعالن والت�سويق، التخطيط 

اال�سرتاتيجي لالأعمال فـي جمال العالقات االإعالمية اأبحاث ال�سوق وحتليل ال�سوق وبحوث 

امل�ستهلك واإجراء الدرا�سات اال�ستق�سائية الأبحاث االأعمال وال�سوق، اإن�ساء وكتابة وتعديل 

ال�سراء  خدمات  ومحتوى،  ومرئيات  ن�سو�س  ت�سم  التي  االإعالنية  املواد  وتوزيع  ون�سر 

والتخطيط لو�سائط االعالم وبالتحديد ن�سح العمالء حول ا�ستئجار و�سراء وقت االعالن 

وامل�ساحة االعالنية لتو�سيل الر�سائل االعالنية من خالل وقت البث وم�ساحة الطباعة اأو 
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امل�ساحة الداخلية اأو امل�ساحة اخلارجية اأو امل�ساحة الرقمية، االإعالنات اخلارجية، خدمات 

اإعالنات "الدفع عند النقر"، اإعداد العرو�س ال�سمعية والب�سرية ال�ستخدامها فـي الدعاية 

واالإعالنية  الدعائية  املواد  وتوزيع  والن�سر  والتعديل  االنتاج  بعد  وما  االنتاج  واالإعالن، 

املتمثلة باالأعمال ال�سينماتوغرافية والفيديو واالأعمال ال�سمعية، توفري حتليل البيانات 

الرقمية  العرو�س  لتح�سني  امل�ستهلك  ت�سوق  وخ�سائ�س  اجتاهات  وحتليل  بجمع  املتمثل 

اعالين  وقت  وا�ستئجار  �سراء  العامة،  العالقات  وكاالت  خدمات  الرتويجية،  والعرو�س 

واالإعالن  الدعاية  واالإعالم،  االت�ساالت  و�سائل  كافة  على  لالآخرين  اإعالنية  وم�ساحة 

والت�سويق، خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن، خدمات االإعالنات الرقمية، خدمات الدعاية 

واالإعالن لالآخرين على اخلط مبا�سرة، ت�سغيل اأ�سواق على اخلط مبا�سرة لبائعي ال�سلع 

االإعالنية  املواد  اإنتاج  االإنرتنت،  واالإعالن على  الدعاية  و/اأو اخلدمات، تطوير مفاهيم 

والت�سويق  باال�سرتاتيجية  يتعلق  فيما  االأعمال  اإدارة  ا�ست�سارات  التجارية،  واالإعالنات 

النماذج  ا�ستخدام  فـي  خا�س  ب�سكل  املتخ�س�سة  املنتجات  وت�سميم  والت�سغيل  واملبيعات 

 التحليلية واالإح�سائية لفهم والتنبوؤ بامل�ستهلكني وال�سركات واجتاهات واإجراءات ال�سوق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امازون تكنلوجيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تيــري افينــيو ان، �سياتــل، وا�سنطــن 98109، الواليــات املتحــدة 

االأمريكيــة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي ،�سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139591   
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدعاية  جماالت  فـي  لالآخرين  درا�سي  منهج  تطوير  وبالتحديد  التعليمية  اخلدمات 
واالإعالن والت�سويق. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امازون تكنلوجيز، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تيــري افينــيو ان، �سياتــل، وا�سنطــن 98109، الواليــات املتحــدة 
االأمريكيــة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/5
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي ،�سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139592   
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإعالنات  الن�ساء  ت�ستخدم  برامج  ت�سم  التي  بي(  ا�س  )ايه  التطبيقات  خدمة  مزود 
املحتويات  وتو�سيل  الن�ساء  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  كخدمة  الربامج  خدمات  لالآخرين، 
كخدمة  الربامج  خدمات  العاملية،  االت�سال  �سبكات  عرب  واالإعالن  والدعاية  الرقمية 
لتخ�سي�س  امل�ستخدم  تف�سيالت  على  احلا�سلة  الربامج  وبالتحديد  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س 
)ا�س  كخدمة  الربامج  خدمات  واالإعالن،  والدعاية  الرقمية  املحتويات  وظهور  املو�سوع 
ايه ايه ا�س( للتتبع واملراقبة واإعداد التقارير عن اجتاهات الدعاية واالإعالن والت�سويق 
�سلوك  وحتليل  لتقييم  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  كخدمة  الربامج  الرتويجية،  واالأغرا�س 
بغر�س  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  كخدمة  الربامج  والت�سويق،  االإعالن  جمال  فـي  العمالء 
واالأغرا�س  والت�سويق  واالإعالن  الدعاية  اجتاهات  عن  التقارير  واإعداد  واملراقبة  التتبع 
تركز  التي  التكنولوجيا  تطوير  بغر�س  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  كخدمة  الربامج  الرتويجية، 
بغر�س  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  الربامج كخدمة  التحليلية،  واالأدوات  والبيانات  االإعالن  على 
تقييم �سلوك العميل، الربامج على اخلط مبا�سرة وغري القابلة للتنزيل ل�سراء و�سائط 
املحتويات  وتو�سيل  الن�ساء  للتنزيل  القابلة  وغري  مبا�سرة  اخلط  على  الربامج  االعالم، 
الرقمية والدعاية واالإعالن عرب �سبكات ات�سال عاملية، الربامج على اخلط مبا�سرة وغري 
واالإعالن. والدعاية  الرقمية  املحتويات  وظهور  املو�سوع  لتخ�سي�س  للتنزيل   القابلة 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امازون تكنلوجيز، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تيــري افينــيو ان، �سياتــل، وا�سنطــن 98109، الواليــات املتحــدة 
االأمريكيــة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/5
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي ،�سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139593   
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل الن�ساء وتو�سيل املحتويات الرقمية والدعاية واالإعالن 
الربامج  وبالتحديد  للتنزيل  القابلة  احلا�سوب  برامج  عاملية،  ات�سال  �سبكات  عرب 
الرقمية  املحتويات  وظهور  املو�سوع  لتخ�سي�س  امل�ستخدم  تف�سيالت  على  احلا�سلة 
التقارير  واإعداد  واملراقبة  للتتبع  للتنزيل  القابلة  احلا�سوب  برامج  واالإعالن،  والدعاية 
احلا�سوب  برامج  الرتويجية،  واالأغرا�س  والت�سويق  واالإعالن  الدعاية  اجتاهات  عن 
برامج  والت�سويق،  االإعالن  جمال  فـي  العمالء  �سلوك  وحتليل  لتقييم  للتنزيل  القابلة 
للتنزيل  القابلة  احلا�سوب  برامج  االإعالم،  و�سائط  ل�سراء  للتنزيل  القابلة  احلا�سوب 
التحليلية،  واالأدوات  والبيانات  االإعالن  على  تركز  التي  التكنولوجيا  تطوير  لغر�س 
احلا�ســوب  برامــج  العميــل،  �سلــوك  تقيــيم  بغــر�س  للتنزيــل  القابلــة  احلا�ســوب  برامج 
واالإعالن. والدعاية  الرقمية  املحتويات  وظهور  املو�سوع  لتخ�سي�س  للتنزيل   القابلة 

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امازون تكنلوجيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تيــري افينــيو ان، �سياتــل، وا�سنطــن 98109، الواليــات املتحــدة 

االأمريكيــة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي ،�سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139594   

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيانية  املتمثلة بال�سور  املطبوعات الرتويجية واالإعالنية وبالتحديد ال�سور املطبوعة 

ب�سائع  وت�سويق  واالإعالن  للدعاية  لالآخرين  تباع  التي  الرتويجية  واملواد  للمعلومات 

وخدمات االآخرين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امازون تكنلوجيز، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تيــري افينــيو ان، �سياتــل، وا�سنطــن 98109، الواليــات املتحــدة 

االأمريكيــة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي ،�سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139596   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  طريق  عن  املقدمة  والت�سويق  واالإعالن  الدعاية  خدمات 

ال�سوق  اأبحاث  حتليل  االعالنية،  الن�سو�س  ن�سر  البحث،  محركات  عرب  والت�سويق 

وبيانات الدعاية واالإعالن لتقدمي ا�سرتاتيجيات وافكار لالإعالن والت�سويق، التخطيط 

اال�سرتاتيجي لالأعمال فـي جمال العالقات االإعالمية اأبحاث ال�سوق وحتليل ال�سوق وبحوث 

امل�ستهلك واإجراء الدرا�سات اال�ستق�سائية الأبحاث االأعمال وال�سوق، اإن�ساء وكتابة وتعديل 

ال�سراء  خدمات  ومحتوى،  ومرئيات  ن�سو�س  ت�سم  التي  االإعالنية  املواد  وتوزيع  ون�سر 

والتخطيط لو�سائط االعالم وبالتحديد ن�سح العمالء حول ا�ستئجار و�سراء وقت االعالن 
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وامل�ساحة االعالنية لتو�سيل الر�سائل االعالنية من خالل وقت البث وم�ساحة الطباعة اأو 

امل�ساحة الداخلية اأو امل�ساحة اخلارجية اأو امل�ساحة الرقمية، االإعالنات اخلارجية، خدمات 

اإعالنات "الدفع عند النقر"، اإعداد العرو�س ال�سمعية والب�سرية ال�ستخدامها فـي الدعاية 

واالإعالنية  الدعائية  املواد  وتوزيع  والن�سر  والتعديل  االنتاج  بعد  وما  االنتاج  واالإعالن، 

املتمثلة باالأعمال ال�سينماتوغرافية والفيديو واالأعمال ال�سمعية، توفري حتليل البيانات 

الرقمية  العرو�س  لتح�سني  امل�ستهلك  ت�سوق  وخ�سائ�س  اجتاهات  وحتليل  بجمع  املتمثل 

اعالين  وقت  وا�ستئجار  �سراء  العامة،  العالقات  وكاالت  خدمات  الرتويجية،  والعرو�س 

واالإعالن  الدعاية  واالإعالم،  االت�ساالت  و�سائل  كافة  على  لالآخرين  اعالنية  وم�ساحة 

والت�سويق، خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن، خدمات االإعالنات الرقمية، خدمات الدعاية 

واالإعالن لالآخرين على اخلط مبا�سرة، ت�سغيل اأ�سواق على اخلط مبا�سرة لبائعي ال�سلع 

االإعالنية  املواد  اإنتاج  االإنرتنت،  واالإعالن على  الدعاية  و/اأو اخلدمات، تطوير مفاهيم 

والت�سويق  باال�سرتاتيجية  يتعلق  فيما  االأعمال  اإدارة  ا�ست�سارات  التجارية،  واالإعالنات 

النماذج  ا�ستخدام  فـي  خا�س  ب�سكل  املتخ�س�سة  املنتجات  وت�سميم  والت�سغيل  واملبيعات 

 التحليلية واالإح�سائية لفهم والتنبوؤ بامل�ستهلكني وال�سركات واجتاهات واإجراءات ال�سوق.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امازون تكنلوجيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تيــري افينــيو ان، �سياتــل، وا�سنطــن 98109، الواليــات املتحــدة 

االأمريكيــة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي ،�سلطنة عمان    

      

-245-



اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139597   
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدعاية  جماالت  فـي  لالآخرين  درا�سي  منهج  تطوير  وبالتحديد  التعليمية  اخلدمات 
واالإعالن والت�سويق.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امازون تكنلوجيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تيــري افينــيو ان، �سياتــل، وا�سنطــن 98109، الواليــات املتحــدة 

االأمريكيــة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي ،�سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139598   
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإعالنات  الن�ساء  ت�ستخدم  برامج  ت�سم  التي  بي(  ا�س  )ايه  التطبيقات  خدمة  مزود 
املحتويات  وتو�سيل  الن�ساء  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  كخدمة  الربامج  خدمات  لالآخرين، 
كخدمة  الربامج  خدمات  العاملية،  االت�سال  �سبكات  عرب  واالإعالن  والدعاية  الرقمية 
لتخ�سي�س  امل�ستخدم  تف�سيالت  على  احلا�سلة  الربامج  وبالتحديد  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س 
)ا�س  كخدمة  الربامج  خدمات  واالإعالن،  والدعاية  الرقمية  املحتويات  وظهور  املو�سوع 
ايه ايه ا�س( للتتبع واملراقبة واإعداد التقارير عن اجتاهات الدعاية واالإعالن والت�سويق 
�سلوك  وحتليل  لتقييم  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  كخدمة  الربامج  الرتويجية،  واالأغرا�س 
بغر�س  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  كخدمة  الربامج  والت�سويق،  االإعالن  جمال  فـي  العمالء 
واالأغرا�س  والت�سويق  واالإعالن  الدعاية  اجتاهات  عن  التقارير  واإعداد  واملراقبة  التتبع 
تركز  التي  التكنولوجيا  تطوير  بغر�س  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  كخدمة  الربامج  الرتويجية، 
بغر�س  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  الربامج كخدمة  التحليلية،  واالأدوات  والبيانات  االإعالن  على 
تقييم �سلوك العميل، الربامج على اخلط مبا�سرة وغري القابلة للتنزيل ل�سراء و�سائط 
املحتويات  وتو�سيل  الن�ساء  للتنزيل  القابلة  وغري  مبا�سرة  اخلط  على  الربامج  االعالم، 
الرقمية والدعاية واالإعالن عرب �سبكات ات�سال عاملية، الربامج على اخلط مبا�سرة وغري 
واالإعالن. والدعاية  الرقمية  املحتويات  وظهور  املو�سوع  لتخ�سي�س  للتنزيل   القابلة 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امازون تكنلوجيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تيــري افينــيو ان، �سياتــل، وا�سنطــن 98109، الواليــات املتحــدة 

االأمريكيــة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي ،�سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139601   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالطعام  والتزويد  والكافيرتيات  واملقاهي  املطاعم  وامل�سروبات،  االأطعمة  توفري  خدمات 

وال�سراب ومطاعم اخلدمة الذاتية ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة واملطاعم املوؤقتة اأو 

املتنقلة )الكانتينات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأركان التجارية املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املدينة املنورة �س.ب: 11011، ر.ب: 42331، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي ،�سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139322

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سري  م�سروبات  )م�سروبات(،  �سرب  مياه  فواكه،  ع�سائر 

فواكه غري كحولية، م�سروبات غري كحولية، م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة ال�ساي، 

ماء  )م�سروبات(،  خ�سراوات  ع�سائر  عنب،  ع�سري  اللنب،  م�سل  م�سروبات  ليمونا�سة، 

ال�سودا، �سراب فواكه )غري كحويل(، م�سروبات فواكه اأو خ�سار خملوطة، مرطبات غري 

م�سروبات  الع�سل،  اأ�سا�سها  التي  الكحولية  غري  امل�سروبات  الطاقة،  م�سروبات  كحولية، 

اأ�سربة  امل�سروبات،  لتح�سري  كحولية  غري  م�ستح�سرات  برية،  للريا�سيني،  بروتينية 

لتح�سري امل�سروبات، اأ�سربة لتح�سري الليمونا�سة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهينجزهو لياجنان انرتبريز ماجنمانت كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

نــــورث ثريد  �سنتــــر،  بزن�س  ايـــه، هانهايبيجـــني  بلـــوك   ،16004 روم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

رينــج ونهــوا رود، جين�سوي دي�سرتيكــت، زهينجزهو �سيتـــي، هيـــنان 

بروفـين�س، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139323

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سا�سها ال�ساي، �ساي،  اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات  قهوة، م�سروبات 

)معكرونة  نودلز  احلبوب،  م�ستح�سرات  �سو�سي،  مهلبية،  فطائر،  للطعام،  دب�س  �سكر، 

عطرية  م�ستح�سرات  خمرية،  توابل،  كرمي(،  )اآي�س  بوظة  للطعام،  ن�سا  بو�سار،  رقيقة(، 

للطعام، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، مطريات حلوم للغايات املنزلية، دابوق 

)غلوتني( معد لل�سناعات الغذائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهينجزهو لياجنان انرتبريز ماجنمانت كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

نــــورث ثريد  �سنتــــر،  بزن�س  ايـــه، هانهايبيجـــني  بلـــوك   ،16004 روم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

رينــج ونهــوا رود، جين�سوي دي�سرتيكــت، زهينجزهو �سيتـــي، هيـــنان 

بروفـين�س، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139324

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم، خال�سات طحالب للطعام، منتجات غذائية من ال�سمك، 

هو  احلليب  )يكون  احلليب  م�سروبات  بي�س،  حمفوظة،  خ�سراوات  فواكه،  لب  مربيات، 

ال�سائد فـيها(، لنب رائب )زبادي(، منتجات حليب، خمفوق احلليب، حليب، حليب ال�سويا 

�سويا  )فول  توفو  حم�سر،  بندق  الفواكه،  )جلي(  هالم  للطعام،  زيت  احلليب(،  )بديل 

خممر(، اأكيا�س جلدية اأنبوبية ل�سنع ال�سجق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهينجزهو لياجنان انرتبريز ماجنمانت كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

نــــورث ثريد  �سنتــــر،  بزن�س  ايـــه، هانهايبيجـــني  بلـــوك   ،16004 روم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

رينــج ونهــوا رود، جين�سوي دي�سرتيكــت، زهينجزهو �سيتـــي، هيـــنان 

بروفـين�س، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139325

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفحم ومكعبات الفحم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سياغم للوكاالت التجارية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

الرونق،  النا�سية، حي  �سارع   ،3 رقم  �سنرت  الزعبي  3، عمارة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طابق 

البيادر، عمان، االأردن 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140106

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة  الهواء(،  )تكييف  تهوية  واأجهزة  من�ساآت  ترطيب،  اأجهزة  الهواء،  تكييف  من�ساآت 

واآالت تربيد، قداحات غاز، اأجهزة ت�سخني، اأجهزة تغذية ملراجل الت�سخني، من�ساآت واآالت 

تربيد، من�ساآت ري اآلية، م�سابيح، من�ساآت بلمرة، اأجهزة جتفـيف، اأنابيب الغاز، خممدات 

)تدفئة(، معقمات هواء، اأدوات ومن�ساآت تربيد، مكيفات هواء للمركبات، مراوح كهربائية 

لال�ستخدام ال�سخ�سي، اأجهزة تربيد الهواء، اأجهزة ترطيب للم�سعات احلرارية للتدفئة 

املركزية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جواجندوجن �سينلنج انفـريمينتال �سي�ستم كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب 8، اك�سيناوجن تينث رود، ما�سيناري اكومبانت بارك، ت�سينكون 

تاون، �سوند 528313 فو�سان، جواجندوجن، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140107

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن، معاجلة االإدارة التجارية لرتخي�س �سلع وخدمات الغري، خدمات وكاالت 

اال�سترياد والت�سدير، ترويج املبيعات )لالآخرين(، خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين )�سراء 

�سلع وخدمات الأعمال اأخرى(، ا�ست�سارات اإدارة �سوؤون املوظفـني، خدمات وكاالت املعلومات 

التجارية، تاأجري االآالت واملعدات املكتبية، م�سك الدفاتر، تاأجري اآالت البيع، امل�ساعدة فـي 

اإدارة االأعمال، توظيف االأفراد، ت�سويق، عر�س ال�سلع، الدعاية واالإعالن، البحث عن كفالة، 

تاأجري منا�سب للبيع، توفـري معلومات االأعمال عن طريق مواقع االإنرتنت، توفـري �سوق 

عرب االإنرتنت مل�سرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات، الت�سويق امل�ستهدف.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جواجندوجن �سينلنج انفـريمينتال �سي�ستم كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب 8، اك�سيناوجن تينث رود، ما�سيناري اكومبانت بارك، ت�سينكون 

تاون، �سوند 528313 فو�سان، جواجندوجن، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140301

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحوم واالأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد، خال�سات اللحم، فواكه وخ�سراوات حمفوظة 

واحلليب  البي�س  بال�سكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة،  وجمففة 

ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حلواين اأخوان )�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جدة، طريق برتومني، اأمالك ال�سركة، �س.ب: 690 ر.ب:21421 , 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140302

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدقيق  وال�ساغو،  التابيوكــــا  االأرز،  اال�سطناعــــية،  والقهــــوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 

املثلجة،  احللويات  واحللويـــات،  والفطائـــر  اخلبز  احلبوب،  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 

ع�سل النحل والع�سل االأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�سل�سات 

)التوابل(، البهارات، الثلج.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حلواين اأخوان )�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جدة، طريق برتومني، اأمالك ال�سركة، �س.ب: 690 ر.ب:21421 , 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140303

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدقيق  وال�ساغو،  التابيوكا  االأرز،  اال�سطناعية،  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 

املثلجة،  احللويات  واحللويات،  والفطائر  اخلبز  احلبوب،  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 

ع�سل النحل والع�سل االأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�سل�سات 

)التوابل(، البهارات، الثلج.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حلواين اأخوان )�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جدة، طريق برتومني، اأمالك ال�سركة، �س.ب: 690 ر.ب:21421 , 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140304

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مبا�سم  لل�سجائر،  فالتر  �سجائر،  علب  �سجائر،  الثقاب،  واأعواد  املدخنني  واأدوات  التبغ 

ال�سجائر، ورق �سجائر، اأطراف �سجائر، فوهات مبا�سم ال�سجائر، غاليني تبغ، �سيجاريلو 

)�سيجار رفـيع(، �سيجار، مناف�س �سجائر، والعات للمدخنني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: داميوند كوي�ست ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اأو ام �سي �سامربز، �س.ب: 3152، رود تاون، تورتوال، جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140305

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الغذائية،  للحمية  األياف  دوائي،  �سراب  طبية،  لغايات  معدنية  مياه  )اأدوية(،  مقويات 

اأو  العالجية  لالأغرا�س  التغذية  م�ستح�سرات  التنحيف،  الأغرا�س  طبية  م�ستح�سرات 

طبية،  لغايات  م�سعة  مواد  فـيتامينية،  م�ستح�سرات  الب�سرية،  لالأغرا�س  اأدوية  الطبية، 

غازات لغايات طبية، مو�سالت كيميائية الأقطاب خمطط القلب الكهربائي، مني للتلقيح 

�سكاكر  البكتريي،  لال�ستنبات  اأو�ساط  الال�سقة،  للعد�سات  ال�سناعي، مطهرات، حماليل 

الغذائية  للحمية  مكمالت  بروتينية،  الغذائية  للحمية  مكمالت  طبية،  مبواد  ممزوجة 

حتتوي على لي�سيثني، مكمالت زاللية للحمية الغذائية، مكمالت غذائية لغايات طبية، 

معدة  حمية  مواد  طبية،  لغايات  معدة  حمية  م�سروبات  الغذاء،  اإىل  معدنية  مكمالت 

واالأطفال(،  )للر�سع  لبني  دقيق  طبية،  لغايات  معدة  حمية  اأغذية  الطبي،  لال�ستخدام 

اأغذية للر�سع واالأطفال، حليب اأطفال، حليب االأطفال املجفف، م�ستح�سرات تنقية الهواء، 

علف احليوان املعالج، مكمالت للحمية الغذائية للحيوانات، مبيدات اآفات، حفاظات )فوط 

املكمالت  االأليفة،  للحيوانات  حفاظات  لالأ�سنان،  حاكة  مواد  لالإر�ساع،  و�سائد  اأطفال(، 

الطبية،  لالأغرا�س  الربوبيوتيك  م�ستح�سرات  الربوبيوتيك،  منو  لتعزيز  الغذائية 

مكمالت الربوتني.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنري منجوليا ييلي اأند�سرتيال جروب كو، ال تي دي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

هوههوت،  زون،  ديفلومبنت  جينـــــ�سان  رود،  جين�ســـــان   ،1 منبــــر  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

جمهورية ال�سني ال�سعبية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140306

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكه  معلبة،  فواكه  حي،  غري  �سمك  للطعام،  البحرية  االأع�ساب  خال�سات  اللحوم، 

حمفوظة، وجبات خفـيفة تتكون اأ�سا�سا من الفاكهة اأو اخل�سار، االأريكا املعاجلة، خ�سراوات 

حمفوظة، بي�س، زبدة، ق�سدة )منتجات األبان(، حليب، منتجات حليب، لنب رائب )زبادي(، 

ق�سدة خمفوقة، حليب جمفف، م�سروبات احلليب )يكون احلليب هو ال�سائد فـيها(، حليب 

ال�سويا، خمفوق احلليب، حليب ال�ساي، حليب اللوز، م�سروبات اأ�سا�سها حليب اللوز، حليب 

ال�سويا، �سميتانا )كرمية حام�سة(، حليب الفول ال�سوداين، م�سروبات اأ�سا�سها حليب الفول 

ال�سوداين، م�سحوق حليب ال�سويا، حليب فول ال�سويا املكثف، حليب جوز الهند، م�سروبات 

اأ�سا�سها حليب جوز الهند، حليب االأرز، جبنة، دهون �ساحلة لالأكل، هالم )جلي( الفواكه، 

اأغلفة �سجق  بندق حم�سر، فطر �سالح لالأكل، منتجات التوفو )منتجات فول الرائب(، 

طبيعية اأو �سناعية، م�سحوق حليب املاعز، جبنة طازجة، حليب املاعز، م�سروبات الزبادي، 

حليب حمم�س، حليب جمفف، خمي�س اللنب، احلليب املخمرة، زبادي جامد، م�سروبات 

احلليب التي حتتوي على الفاكهة، بدائل احلليب، م�سروبات حم�س الالكتيك.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنري منجوليا ييلي اأند�سرتيال جروب كو، ال تي دي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

هوههوت،  زون،  ديفلومبنت  جينـــــ�سان  رود،  جين�ســـــان   ،1 منبــــر  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

جمهورية ال�سني ال�سعبية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140307

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لالأغرا�س  حلوم  مطريات  املخفوقة،  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات  خبز،  فطائر، 

كرمي،  االآي�س  ل�سنع  م�ساحيق  االأرز،  طحني  غذائية،  كمواد  حم�سر  غلوتني  املنزلية، 

�سريع  اأرز  �سوفان،  رقائق  لالأكل، حلويات،  ال�ساحلة  الفاكهة  مثلجات  )مثلجات(،  �سراب 

املعكرونة  للطعام،  دقيق  �ساغو،  اأرز،  �سويا،  دقيق  احلبوب،  م�ستح�سرات  التح�سري، 

الفورية، اأرز ال�سعريية، وجبات خفـيفة اأ�سا�سها احلبوب، وجبات خفـيفة اأ�سا�سها االأرز، ن�سا 

للطعام، بوظة )اآي�س كرمي(، مثلجات �ساحلة لالأكل، امل�سا�سة، ملح، خل، �سل�سة �سويا، 

ال�سمك، خمرية، خمرية، م�ستح�سرات عطرية للطعام، خال�سات  توابل، خردل، �سل�سة 

مع  �سوكوالتة  م�سروبات  العطرية،  والزيوت  االأيرثية  اخلال�سات  عدا  الغذائية،  للمواد 

حليب، القهوة، الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، ال�ساي، 

م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، �سكر، حلوى، حلوى م�سحوق احلليب، ع�سل نحل، دب�س ال�سكر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنري منجوليا ييلي اأند�سرتيال جروب كو، ال تي دي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

هوههوت،  زون،  ديفلومبنت  جينـــــ�سان  رود،  جين�ســـــان   ،1 منبــــر  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

جمهورية ال�سني ال�سعبية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140308

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سا�سها االأرز، بخالف بدائل احلليب، م�سروبات  التي  امل�سروبات  ماء معدين فوار، برية، 

الغازية  امل�سروبات  الطاقة،  م�سروبات  الريا�سية،  امل�سروبات  البرية،  بنكهة  كحولية  غري 

مياه  اللنب،  م�سل  م�سروبات  الكحولية،  غري  الفاكهة  ع�سري  م�سروبات  الكحولية،  غري 

)م�سروبات(، ماء الليثيا، مياه معدنية )م�سروبات(، مياه ال�سرب ال�سحية )ماء الينابيع(، 

ليمونا�سة، ماء ال�سودا، م�سروبات غري كحولية، مياه غازية، م�سروب غري كحويل حم�سر 

بدائل  بخالف  ال�سويا،  فول  على  حتتوي  التي  امل�سروبات  �سموثي،  اجلاودار،  حبوب  من 
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احلليب، امل�سروبات الريا�سية الغنية بالربوتني، م�سروبات غري كحولية منكهة بالقهوة، 

م�سروبات غري كحولية بنكهة ال�ساي، امل�سروبات الغازية، الكوال، ماء مقطر )لل�سرب(، ماء 

�سرب مقطر، تنقية املياه )لل�سرب(، م�سروبات م�ستخل�سات نباتية، م�سروبات م�ستخل�س 

الفول، حليب الفا�سوليا املخمر، م�سروبات تواترية، امل�ستح�سرات غري الكحولية ل�سنع 

امل�سروبات، �سربات )م�سروبات(، م�سروب ع�سري الزجنبيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنري منجوليا ييلي اأند�سرتيال جروب كو، ال تي دي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

هوههوت،  زون،  ديفلومبنت  جينـــــ�سان  رود،  جين�ســـــان   ،1 منبــــر  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

جمهورية ال�سني ال�سعبية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140843

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلفارات، اآالت التعدين، اآالت �سق اأو �سنع الطريق، اآالت حتريك الرتبة، حفار التعدين، 

الطحن  ملحقات  وخا�سة  االأر�سية  والطبقات  ال�سخور  لطحن  طحن  اآالت  النقل،  اآالت 

للحفارات، حفار حفار اخلنادق )املحاريث(، املتحكمات اأو ال�سوابط الهيدروليكيــة لالآالت 

واملاتورات واملحركات، عجلة عمل االآلة، الرتو�س التخفـي�س بخـــالف مـــا هـــو للمركبات 

الربية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انباوفريزن بي �سي جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اوملن�س�سرا�سه 3, دي - 36469 باد �سالزنغني اأو تي هامباخ، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141025

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفوتوغرافـي  واأدوات  الت�سوير  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة 

وال�سينمائي واالأجهزة واالأدوات الب�سرية واأدوات  قيا�س الوزن والقيا�س واالإ�سارة واملراقبة 

اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  )االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم،  اأجهزة واأدوات لو�سل وفتح 

ال�سور  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل  اأجهزة  الكهربائية،  فـي  الطاقة  التحكم  اأو 

رقمية  اأقرا�س  فـيديو  مدجمة،  اأقرا�س  ت�سجيل،  اأقرا�س  مغناطي�سية،  بيانات   حامالت 

بالنقد،  التي تعمل  اآليات  لالأجهزة  اأخرى،  ت�سجيل رقمية  اال�ستعماالت، و�سائط  متعددة 

البيانات، برجميات  اآالت حا�سبة، معدات  واأجهزة حا�سوبية معاجلة  النقد،  ت�سجيل  اآالت 

حا�سوب، اأجهزة اإخماد  النريان، اأجهزة ت�سلية ت�ستعمل مع اأجهزة اأو �سا�سات عر�س خارجية 

البث  اأو  و�سائل  الت�سجيل  و�سائط  عن  النظر  بغ�س  احلا�سوب  وبرجميات  برامج   جميع 

اأي برجميات م�سجلة على و�سائط مغناطي�سية اأو منقولة اأو  مفرغة من �سبكات حا�سوب 

املدجمة،  االأقرا�س  ت�سغيل  اأجهزة  الأجهزة  التلفزيون،  النقد  بقطع  تعمل  اآليات  بعيدة، 

اأقرا�س مدجمة )�سمعية -  ب�سرية(، اأقرا�س مدجمة )لذاكرة القراءة فقط(، برامج األعاب 

 حا�سوب، اأجهزة لالألعاب معدة لال�ستخدام مع اأجهزة اأو �سا�سات عر�س  خارجية، اأقرا�س 

وبرامج وبرجميات األعاب حا�سوب، برامج األعاب  حا�سوب )برجميات قابلة للتنزيل(، برامج 

التفاعلية  التلفزيونات  برامج حا�سوب  األعاب حا�سوب م�سجلة على  اأ�سرطة )برجميات(، 

و/اأو لالألعاب  التفاعلية و/اأو امل�سابقات برامج وبرجميات األعاب اإلكرتونية، برامج األعاب 

 حا�سوب متعددة الو�سائط تفاعلية، األعاب فـيديو مربجمة وبرجميات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

االإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�س، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141026

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاعد  والثقافـية،  حجز  الريا�سية  االأن�سطة  الرتفـيه،  والتهذيب،التدريب،  التعليم 

عن  معلومات  ال�سوت،  ت�سجيل  بدنية،  اإعادة  لياقة  ح�س�س  اإقامة  امل�سرحية،  للعرو�س 

واالإعالن،  الدعاية  اأفالم  اأفالم بخالف  اإنتاج  الرتفـيه،  والتعليم، معلومات  عن  الرتبية 

البدنية  واحلفاظ  للياقة  )تدريب  ال�سحية  النوادي  البدنية، خدمات  تعليمات  الريا�سة 

عر�س  واالإعالن،  الدعاية  امل�ستخدمة  لغايات  بخالف  ت�سميم  خدمات  ال�سحة(،  على 

متثيليات حية، الت�سوير  بامليكروفلم، تزويد العار�سني للفنانني، ا�ستوديوهات �سينمائية، 

خدمات  قاعات  مو�سيقية،  املو�سيقي،  التاأليف  خدمات  ال�سينما،  دور  ت�سهيالت   توفـري 

مرا�سلي االأنباء، خدمات االورك�سرتا، تنظيم  املباريات اأو املناف�سات )للتعليم اأو الرتفـيه(، 

متعهدي  )خدمات  العرو�س  تنظيم  التعليمية،  اأو  الثقافـية  املعار�س  لالأغرا�س  تنظيم 

 احلفالت(، تنظيم املباريات الريا�سية، خدمات املدرب ال�سخ�سي   )تدريب للياقة البدنية(، 

الرتبية البدنية، تنظيم حفالت )ترفـيه(،  اإنتاج املو�سيقى، اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون، 

القابلة  للتنزيل،  غري  الفورية  االإلكرتونية  املطبوعات  توفـري  عرو�س  م�سرحية،  اإنتاج 

توفـري ت�سهيالت ريا�سية، ن�سر الكتب، ن�سر الكتب  وال�سحف االإلكرتونية الفورية، ن�سر 

ا�ستوديوهات  خدمات  بالراديو،  الرتفـيه  واالإعالن،  ن�سو�س  الدعاية  بخالف  ن�سو�س 

تاأجري  الفـيديو،  تاأجري  كامريات  ال�سوت،  وا�ستقبال  اإر�سال  معدات  تاأجري   الت�سجيل، 

تاأجري  التلفزيون،  ا�ستوديوهات  اأو  للم�سارح  اأجهزة  االإ�ساءة  تاأجري  ال�سينمائية،  االأفالم 

بروجكرتات   )اآالت عر�س( وملحقاتها، تاأجري اأجهزة الراديو والتلفزيون،  تاأجري م�ساهد 

العر�س، تاأجري م�سجالت ال�سوت، تاأجري معدات  الريا�سة عدا املركبات، تاأجري املالعب 

الفـيديو،  كامريات  تاأجري  التن�س،  مالعب  تاأجري  م�ساهد  م�سرحية،  تاأجري  الريا�سية، 

الفـيديو،  خدمات  اأ�سرطة  تاأجري  ال�سريطية،  باحلافظات  الفـيديو  تاأجري  م�سجالت 

خدمات  امل�سرحي،  االإنتاج  التلفزيوين  ،  الرتفـيه  االأفالم،  ترجمة  الريا�سية،  املع�سكرات 

وكاالت التذاكر، توقيت املنا�سبات  الريا�سية، الرتجمة، اإعداد اأ�سرطة الفـيديو، اإنتاج اأفالم 

الفـيديو،  ت�سجيل اأ�سرطة الفـيديو، كتابة ن�سو�س بخالف ن�سو�س الدعاية  واالإعالن.  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �سي  اى بي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

االإمارات  دبي لالإعالم،  ،الطابق اخلام�س، مدينة  �سي  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141027

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلا�سوبية  عرب  الطرفـيات  االت�ساالت  بالتلفزيون،  والبث  بالراديو  االإذاعة  االت�ساالت، 

احلا�سوب،  عرب  وال�سور  نقل  الر�سائل  والتلفون،  والربقيات  الب�سرية  االألياف  و�سبكات 

معلومات حول االت�ساالت، وكاالت  االأنباء، توفـري قنوات ات�سال للت�سوق عن بعد، توفـري 

االت�سال  واأنظمة  االت�سال  معدات  تاأجري  دولية،  حا�سوب  �سبكة  خا�سة  عرب  تو�سيالت 

ال�سناعية، االجتماعات عن بعد،  خدمات االت�سال  البث عرب االأقمار   الال�سلكي ومعدات 

الال�سلكي، خدمات البث واالإر�سال عرب الكبالت  واالأقمار ال�سناعية، خدمات االت�ساالت 

وربط  توجيه  الال�سلكي،  واالت�سال  االت�ساالت  حول  ال�سناعية،  معلومات  االأقمار  عرب 

الربيد  بعد،  خدمات  عن  والن�سو�س  املرئية  الن�سو�س  معلومات  اإر�سال   االت�ساالت، 

ال�سوتي، خدمات البث واالإر�سال املرئي، خدمات  االت�سال املرئي، خدمات اإر�سال الر�سائل 

الربامج  بث  من  اأ�سا�سية  ب�سفة  تتكون  التي  جميع  اخلدمات  �سلكية،  خدمات  املرئية، 

االإذاعية والتلفزيونية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �سي  اى بي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

االإمارات  دبي لالإعالم،  ،الطابق اخلام�س، مدينة  �سي  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141028

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأخرى،  فئات  واردة  فـي  وغري  املواد  هذه  من  امل�سنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  الورق 

املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوترغرافـية،  القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة 

فـي القرطا�سية اأو لغايات منزلية،  مواد الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، االآالت الكاتبة 

التغليف  االأجهزة(، مواد  والتدري�س )عدا  التوجيه  االأثاث(، مواد  املكتبية   )عدا  واللوازم 
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 البال�ستيكية )غري الواردة فـي فئات اأخرى(، حروف الطباعة، الكلي�سيهات   )الرا�سمات(، 

كتب،  م�ساند  كتب،  جتاليد  مكتبية(  ،  )معدات  الكتب  جتليد  واآالت  اأجهزة  ن�ساف،  ورق 

كتبيات، موؤ�سرات للكتب، كتب، تقاومي،  بطاقات، كتالوجات، م�سفات حروف الطباعة، دفاتر 

كلي�سيهات، مغلفات  كلي�سيهات حفر،  نا�سخات،  بيانية،  ر�سوم  للنقل،  يوميات، �سور  معدة 

اأحرف  الطباعة، حجارة  الر�سائل،  ن�سيجية، �سواين  بطاقات غري  فهار�س،  ) قرطا�سية(، 

اأ�سغال طباعة حجرية فنية، مطبوعات  حجرية، جمالت )دوريات(،  للطباعة احلجرية، 

ورق ن�سخ )قرطا�سية(، اأدلة )كتب  موجزة(، ن�سرات اإخبارية دورية، �سحف، دفاتر، اأرقام 

الطباعة، دفاتر  قطع للكتابة، دفاتر قطع )قرطا�سية(، كرا�سات، بنتوغراف )اأدوات ن�سخ 

 الت�ساميم والر�سوم( )معدات الر�سم(، دوريات، �سور فوتوغرافـية،  �سور، اأجهزة لرتكيب 

املقوى، خطط )خمططات(، طوابع  اأو  الورق  الورق  اإعالنات من  الفوتوغرافـية،  ال�سور 

بريد، بطاقات بريدية،  اإعالنات كبرية، من�سورات مطبوعة، اأجهزة طباعة متنقلة )لوازم 

اإعالنية،  األبومات، الفتات  بيانات   مكتبية(، حروف طباعة، �سور مطبوعة )مطبوعات(، 

من الورق اأو الورق املقوى، تقاومي للمالحظات، تذاكر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �سي  اى بي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

االإمارات  دبي لالإعالم،  ،الطابق اخلام�س، مدينة  �سي  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141066

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت، كعك، خبز، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب، وجبات خفـيفة اأ�سا�سها 

م�سروبات  هندية،  مقبالت  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  �سوكوالتة،  رقائق،  احلبوب، 

اأ�سا�سها الكاكاو، حلويات، ب�سكويت رقيق، كروا�سون، ك�سرتد، فطائر اأ�سا�سها دقيق، اأطباق 

جمففة بالتجميد مكونها االأ�سا�سي املعكرونة، اأطباق جمففة بالتجميد مكونها االأ�سا�سي 
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دوغ،  الهوت  �سندوي�سات  الربوتني،  ن�سبة  عالية  البقوليات  قوالب من  فواكه،  االأرز، جلي 

بوظة )اآي�س كرمي(، �ساي مثلج، �سربات )مثلجات( وغريها من املثلجات ال�ساحلة لالأكل، 

نودلز  الب�سري،  لال�ستهالك  )ملت(  منبت  �سعري  )امللت(،  املنبت  ال�سعري  من  ب�سكويت 

اأرز،  بيتزا،  بو�سار،  فطائر،  معكرونة،  �سوفان،  اأ�سا�سه  طعـــام  النوجـــا،  رقيقة(،  )معكرونة 

وجبات خفـيفة اأ�سا�سها االأرز، رقائق االأرز، فطائر يابانية ماحلة، بهارات، م�سروبات اأ�سا�سها 

ال�ساي، �سعريية، ملح، توابل، االأع�ساب املحفوظة، خل، �سل�سات وتوابل اأخرى.

 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوريا فود اند اجرو ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ايه - 1، يوديوج فـيهار، جريرت نويدا - 201301، اأوتار برادي�س، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141495

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأع�ساب الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: همدرد لبوراتوريز وقف باك�ستان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: باك�ستانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: همدرد مركز نظيما اباد رقم 3، كرات�سي - 74600 ، باك�ستان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141496

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأع�ساب الطبية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: همدرد لبوراتوريز وقف باك�ستان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: باك�ستانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: همدرد مركز نظيما اباد رقم 3، كرات�سي - 74600 ، باك�ستان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141497

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم واأ�سماك وحلوم الطيور الداجنة وطيور ال�سيد، خال�سة اللحم، اأثمار  وخم�سرات 

)حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة(، وفواكه مطبوخة  بال�سكر، جيالتني ومربيات، 

حليب ولنب وزبدة وجنب ومنتجات يكون  احلليب هو ال�سائد فـيها ومنتوجات االألبان، زيت 

االأكل ودهن االأكل،  ماأكوالت اأخرى حمفوظة فـي علب، خملالت.  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بر�ستيج لال�سترياد والت�سدير 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: تقاطع �سارع عمان التنموي مع �سارع االأزرق الدويل، مقابل ترخي�س 

�سحاب، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141498

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلبوب،  م�سنوعة  من  وم�ستح�سرات  دقيق  اأرز،  �سكر،  �ساي،  حملها،  حتل  ومواد  قهوة 

خبز،  ب�سكويت، كعك، فطائر،ع�سل، دب�س، ملح، فلفل، خل،  بهارات، منكهات باأنواعها ماعدا 

الزيوت  العطرية، ال�سل�سات   )التوابل(، توابل ال�سلطة، كت�ساب، مايونيز.

   

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بر�ستيج لال�سترياد والت�سدير 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: تقاطع �سارع عمان التنموي مع �سارع االأزرق الدويل، مقابل ترخي�س 

�سحاب، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141499

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم واأ�سماك وحلوم الطيور الداجنة وطيور ال�سيد . خال�سة اللحم، اأثمار  وخم�سرات 

)حمفوظة و جممدة وجمففة ومطهوة(، وفواكه مطبوخة  بال�سكر، جيالتني ومربيات، 

حليب ولنب وزبدة وجنب ومنتجات يكون  احلليب هو ال�سائد فـيها ومنتوجات االألبان، زيت 

االأكل ودهن االأكل،  ماأكوالت اأخرى حمفوظة فـي علب، خملالت.  

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بر�ستيج لال�سترياد والت�سدير 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: تقاطع �سارع عمان التنموي مع �سارع االأزرق الدويل، مقابل ترخي�س 

�سحاب، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141950

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم واأ�سماك وحلوم الطيور الداجنة وطيور ال�سيد، خال�سة اللحم، اأثمار  وخم�سرات 

)حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة(، وفواكه مطبوخة  بال�سكر، جيالتني ومربيات، 

حليب ولنب وزبدة وجنب ومنتجات يكون  احلليب هو ال�سائد فـيها و منتوجات االألبان، زيت 

االأكل ودهن االأكل،  ماأكوالت اأخرى حمفوظة فـي علب، خملالت.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كريال للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: تقاطع �سارع عمان التنموي مع �سارع االأزرق الدويل، مقابل ترخي�س 

�سحاب، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141951

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلبوب،  م�سنوعة  من  وم�ستح�سرات  دقيق  اأرز،  �سكر،  �ساي،  حملها،  حتل  ومواد  قهوة 

خبز، ب�سكويت، كعك، فطائر،ع�سل، دب�س، ملح، فلفل، خل،  بهارات، منكهات باأنواعها ماعدا 

الزيوت العطرية، ال�سل�سات   )التوابل(، توابل ال�سلطة، كت�ساب، مايونيز.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كريال للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: تقاطع �سارع عمان التنموي مع �سارع االأزرق الدويل، مقابل ترخي�س 

�سحاب، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

-264-



اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141952

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلبوب،  م�سنوعة  من  وم�ستح�سرات  دقيق  اأرز،  �سكر،  �ساي،  حملها،  حتل  ومواد  قهوة 

خبز، ب�سكويت، كعك، فطائر،ع�سل، دب�س، ملح، فلفل، خل،  بهارات، منكهات باأنواعها ماعدا 

الزيوت العطرية، ال�سل�سات   )التوابل(، توابل ال�سلطة، كت�ساب، مايونيز.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كريال للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: تقاطع �سارع عمان التنموي مع �سارع االأزرق الدويل، مقابل ترخي�س 

�سحاب، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115، �سلطنة عمان
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 68558 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/3/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 953 فـي 2011/12/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة �سماء الرافدين الدولية �س.م.م  
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: املختربات املتحدة �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 172 ر.ب: 103, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/29م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2020/12/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 112243
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/12/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1214 فـي 2017/10/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة عمار ومي�سيل �س.م.م
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: وحدة امل�ستقبل �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
حمافظة  مطرح,  ولية  دار�سيت,   ,112 ر.ب:   1212 �س.ب:  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

م�سقط, �سلطنة عمان
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/1/15م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة:  117628 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/7/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1246 فـي 2018/6/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موؤ�س�سة فايز مبارك املحيا للتجارة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة بحر املنتجات للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: �سعودية - التجارة وال�سناعة

 ,23 بن م�ساعد بن جلوي  الأمــري عبدالعزيز  �ســارع  العليـــا  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

�س.ب: 5497 ر.ب: 51422, اململكة العربية ال�سعودية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة العربية ال�سعودية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/5/29م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/2م
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمة

166598
كمال عثمان جمجوم

 للتجارة املحدودة
2011/1/29التجارة وال�سناعة

2001/7/16التجارة وال�سناعةاك�سا اند �سرتيز ليمتد  225920

366599
كمال عثمان جمجوم للتجارة 

املحدودة
2011/1/29التجارة وال�سناعة

466597
كمال عثمان جمجوم

 للتجارة املحدودة
2011/1/29التجارة وال�سناعة

566596
كمال عثمان جمجوم

 للتجارة املحدودة
2011/1/29التجارة وال�سناعة

666601
كمال عثمان جمجوم للتجارة 

املحدودة
2011/1/29التجارة وال�سناعة

766600
كمال عثمان جمجوم

 للتجارة املحدودة
2011/1/29التجارة وال�سناعة

2011/1/29التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن866594

2011/1/29التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن966595

2001/1/23التجارة وال�سناعةري�ستري جيديون اأن واي اأر تي1024726

2010/11/27التجارة وال�سناعةيونيويلد برودكت�س،انك1165673
2010/11/27التجارة وال�سناعةيونيويلد برودكت�س،انك1265674
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمة

2010/11/27التجارة وال�سناعةيونيويلد برودكت�س،انك1365675
2010/11/27التجارة وال�سناعةيونيويلد برودكت�س،انك1465676
1991/1/28التجارة وال�سناعةا�سرتا زينيكا يو كاي ليمتد155187

1666240
تايجن كابو�سيكي كاي�سا

 )تايجن ليمتد(
2011/1/8التجارة وال�سناعة

1766241
تايجن كابو�سيكي كاي�سا

 )تايجن ليمتد(
2011/1/8التجارة وال�سناعة

1864566
بويهرينجر اجنيلهيم

 فيتميديكا جي ام بي ات�س
2010/9/18التجارة وال�سناعة

1964565
بويهرينجر اجنيلهيم

 فيتميديكا جي ام بي ات�س
2010/9/18التجارة وال�سناعة

2064564
بويهرينجر اجنيلهيم

 فيتميديكا جي ام بي ات�س
2010/9/18التجارة وال�سناعة

2164563
بويهرينجر اجنيلهيم

 فيتميديكا جي ام بي ات�س
2010/9/18التجارة وال�سناعة

2264562
بويهرينجر اجنيلهيم

 فيتميديكا جي ام بي ات�س
2010/9/18التجارة وال�سناعة

2000/12/12التجارة وال�سناعةهايونداي موتور كومباين2324379
2010/10/24التجارة وال�سناعةماريكو ليمتد   2465196
2010/11/27التجارة وال�سناعةماريكو ليمتد   2565679

1991/1/30التجارة وال�سناعةريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح   265190

1991/1/30التجارة وال�سناعةريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح   275191

-269-



اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنــــةا�شـــم ال�شركـــةالعالمة

1991/2/17التجارة وال�سناعةريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح   285214
2001/1/13التجارة وال�سناعةريكيت بنكايزر باور كليرنز بي.فـي2924594
2001/1/13التجارة وال�سناعةريكيت بنكايزر باور كليرنز بي.فـي3024595
1991/3/6التجارة وال�سناعةال اآر �سي برودكت�س ليمتد   315251
1991/3/6التجارة وال�سناعةال اآر �سي برودكت�س ليمتد325252

3366497
ريكيت اأند كوملان

2011/1/24التجارة وال�سناعة )اوفر�سيز( هايجني هوم ليمتد

3466498
ريكيت اأند كوملان

2011/1/24التجارة وال�سناعة )اوفر�سيز( هايجني هوم ليمتد

3566499
ريكيت اأند كوملان 

2011/1/24التجارة وال�سناعة)اوفر�سيز( هايجني هوم ليمتد

2011/1/5التجارة وال�سناعةفيككو كون�سلتانت�س3666232

2011/1/5التجارة وال�سناعةفيككو كون�سلتانت�س  3766231

2011/1/17التجارة وال�سناعةانوفيتف �ستيم تكنولوجيز انك  3866373

2011/1/15التجارة وال�سناعة�سنغهاي توباكو)جروب(ليميتد3966363

2011/1/15التجارة وال�سناعة�سنغهاي توباكو )جروب( ليميتد4066362

2011/1/15التجارة وال�سناعة�سنغهاي توباكو)جروب(ليميتد  4166361

2011/1/18التجارة وال�سناعةكومباين دي بي اأم ار ليميتد4266396

2011/1/31التجارة وال�سناعةاحلذاء اجلواهري4366689
2011/1/31التجارة وال�سناعةاحلذاء اجلواهري4466686

2011/1/31التجارة وال�سناعةاحلذاء اجلواهري4566685

1991/8/12التجارة وال�سناعةكولري كو465926
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمة

1991/8/12التجارة وال�سناعةكولري كو  475927
2001/2/28التجارة وال�سناعةدلتا ايرلينز ، انك4824996
2011/2/23التجارة وال�سناعةذى يوكوهاما ربركمبني،ليمتد4967027
2001/5/16التجارة وال�سناعةبيري باملان ا�س ايه ا�س5025507
2001/5/16التجارة وال�سناعةبيري باملان ا�س ايه ا�س5125505
1991/8/5التجارة وال�سناعةباملاين ا�س . ايه525913
1991/8/5التجارة وال�سناعةباملاين ا�س . ايه535912
1991/8/5التجارة وال�سناعةباملاين ا�س . ايه  545911
2001/3/24التجارة وال�سناعةمريك �سارب & دوهم كورب5525138
2001/3/18التجارة وال�سناعةاب جون يو ا�س 1 ال ال �سي5625107
2001/3/18التجارة وال�سناعةبفايزر انك   5725068
2011/2/20التجارة وال�سناعةبي اأر اأي بي هولدر ال ال �سي   5866986
2011/2/20التجارة وال�سناعةبي اأر اأي بي هولدر ال ال �سي   5966985

6067443
اأيه بي جي - فريدريك�س اوف 

هوليود ، اإل اإل �سي
2011/3/14التجارة وال�سناعة

6167442
اأيه بي جي - فريدريك�س اوف 

2011/3/14التجارة وال�سناعةهوليود ، اإل اإل �سي

6267520
كوليكتيف لي�سن�سنج 

انرتنا�سيونال ال ال �سي
2011/3/22التجارة وال�سناعة

2011/10/4التجارة وال�سناعةبروك�س براذرز جروب انك6370549
2011/10/4التجارة وال�سناعةبروك�س براذرز جروب انك6470548
2011/10/4التجارة وال�سناعةبروك�س براذرز جروب انك6570547
2011/10/4التجارة وال�سناعةبروك�س براذرز جروب انك6670546
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمة

2011/10/4التجارة وال�سناعةبروك�س براذرز جروب انك6770545
2011/10/4التجارة وال�سناعةبروك�س براذرز جروب انك6870544
2011/10/4التجارة وال�سناعةبروك�س براذرز جروب انك6970543
2011/10/4التجارة وال�سناعةبروك�س براذرز جروب انك7070542
2011/10/4التجارة وال�سناعةبروك�س براذرز جروب انك7170541
2011/10/4التجارة وال�سناعةبروك�س براذرز جروب انك7270540
2011/10/4التجارة وال�سناعةبروك�س براذرز جروب انك7370539
2011/10/4التجارة وال�سناعةبروك�س براذرز جروب انك7470538
2011/10/4التجارة وال�سناعةبروك�س براذرز جروب انك7570537
2001/1/21التجارة وال�سناعةرميوند ليمتد7624693
2001/1/21التجارة وال�سناعةرميوند ليمتد7724692
2001/1/21التجارة وال�سناعةرميوند ليمتد7824691

2001/1/21التجارة وال�سناعةرميوند ليمتد7924690

2001/1/21التجارة وال�سناعةرميوند ليمتد8024913

2001/4/25التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي  8125400

2011/4/9التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي  8267762
2011/6/15التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي  8368755

2011/6/15التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي  8468754

2011/5/28التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي  8568407

2011/6/21التجارة وال�سناعةيوباليت ماركو�س8668849

2011/8/20التجارة وال�سناعةاوت�سوكا فارما�سيوتيكال كو، ليمتد8769832

2011/8/20التجارة وال�سناعةاوت�سوكا فارما�سيوتيكال كو، ليمتد8869833
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمة

8968246
ام بي �سي اي بي

)منطقة حرة ذ.م.م(   
2011/5/14التجارة وال�سناعة

9068242
ام بي �سي اي بي

)منطقة حرة ذ.م.م(   
2011/5/14التجارة وال�سناعة

9168243
ام بي �سي اي بي

)منطقة حرة ذ.م.م(   
2011/5/14التجارة وال�سناعة

9268244
ام بي �سي اي بي

)منطقة حرة ذ.م.م(   
2011/5/14التجارة وال�سناعة

9368245
ام بي �سي اي بي

)منطقة حرة ذ.م.م(   
2011/5/14التجارة وال�سناعة

1991/5/26التجارة وال�سناعةدارت اند�سرتيز انك945561
2011/4/12التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومباين9571467
2011/4/12التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومباين9671468
2011/1/23التجارة وال�سناعةفرياري ا�س . بي . اأ9766494
1991/1/5التجارة وال�سناعةفيدول انرتنا�سيونال ليمتد985142
1991/1/5التجارة وال�سناعةفيدول انرتنا�سيونال ليمتد995143

2009/5/11التجارة وال�سناعةبي تراياجنل يو ا�س ال ال �سي10057090
2009/5/11التجارة وال�سناعةبي تراياجنل يو ا�س ال ال �سي10157091
2001/4/21التجارة وال�سناعةمريك �سارب & دوهم كورب10225373
2011/5/4التجارة وال�سناعةاإ�ستبان10368122
2011/2/8التجارة وال�سناعةكوت بيفر جز ال ال �سي10466811
2011/1/9التجارة وال�سناعةماري كوهر10566312
2011/1/27التجارة وال�سناعةراين ريفري�سمينت�س �س.م.ح10624746
2011/1/17التجارة وال�سناعةبريمودا روككو ا�س. بي. ايه10766394
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمة

1991/4/30التجارة وال�سناعةدافيدوف اك�ستن�سن ، ا�س ايه1085445

2009/4/1التجارة وال�سناعةاملائدة العربية للتموين10956535
2011/1/8التجارة وال�سناعة�سركة تالم املتحدة �س.م.م11066243
2010/3/8التجارة وال�سناعةالنا�سر الوطنية �س.م.م11161724
2010/11/28التجارة وال�سناعةم�ساريع ال�سيفي الوطنية11265681
2009/7/7التجارة وال�سناعة�سركة اخلدمات املالية �س.م.ع.ع11358049
2006/8/11التجارة وال�سناعة�سركة اخلدمات املالية )�س.م.ع.ع(11442236
2011/1/9التجارة وال�سناعةبابل العاملية �س.م.م11566309
2007/8/22التجارة وال�سناعة�سركة بابل العاملية �س.م.م11646611
2011/1/30التجارة وال�سناعة�سركة ر�سا لال�ستثمار املحدودة11766668

2011/1/30التجارة وال�سناعة�سركة ر�سا لال�ستثمار املحدودة11866669

11959513
ال�سركة ال�سباعية للم�سروعات 

ال�سياحية )�سركة م�ساهمة(
2009/10/14التجارة وال�سناعة

12059514
ال�سركة ال�سباعية للم�سروعات 

ال�سياحية )�سركة م�ساهمة(
2009/10/14التجارة وال�سناعة

12159515
ال�سركة ال�سباعية للم�سروعات 

ال�سياحية )�سركة م�ساهمة(
2009/10/14التجارة وال�سناعة

1998/8/1التجارة وال�سناعةان فـي توبرانك كوربوري�سن12218340
2008/2/12التجارة وال�سناعةاي اأو �سي ال�سرق الأو�سط م.م.ح   12348938
2007/10/31التجارة وال�سناعةنيوبوي �س.م.ح12447597
2007/10/31التجارة وال�سناعةنيوبوي �س.م.ح  12547598
2007/10/31التجارة وال�سناعةنيوبوي �س.م.ح12647599
2007/5/12التجارة وال�سناعة�سركة الكابلي التجارية12748191
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمة

12847943
�سولن �سيكولتا غيدا �ساناي
2007/11/18التجارة وال�سناعة فـي تيكاريت انونيم �سريكيت

12947153
اركول كوزماتيك �ساناي

2007/9/29التجارة وال�سناعة فـي تيكارت انونيم �سريكتي

13048024
�سركة فيالدلفيا ل�سناعة 

2007/11/21التجارة وال�سناعةال�سوكولتة ذ.م.م

13149012
باأ�ساك توكاتيم فـي جيدا مادلري 

2008/2/18التجارة وال�سناعة�ساناي فـي بازار لما انونيم �سريكيتي

13249013
باأ�ساك توكاتيم فـي جيدا مادلري 

2008/2/18التجارة وال�سناعة�ساناي فـي بازار لما انونيم �سريكيتي

2007/12/24التجارة وال�سناعةدانوب ملواد البناء �س.م.ح13348314

13445010
اأمتاكا اليكرتونيك �ساناي فـي 

2007/5/15التجارة وال�سناعةتيكاريت ليمتد �سريكيتي

13545012
اأمتاكا اليكرتونيك �ساناي فـي 

تيكاريت ليمتد �سريكيتي
2007/5/15التجارة وال�سناعة

2007/7/7التجارة وال�سناعةريو للتجارة13645841
2007/7/21التجارة وال�سناعةرافليز انرتنا�سونال ليمتد13746073

2007/7/21التجارة وال�سناعةرافليز انرتنا�سونال ليمتد13846074

2007/10/6التجارة وال�سناعةرافليز انرتنا�سونال ليمتد13947263

2007/10/6التجارة وال�سناعةرافليز انرتنا�سونال ليمتد14047264

2007/10/6التجارة وال�سناعةرافليز انرتنا�سونال ليمتد14147265

2007/10/6التجارة وال�سناعةرافليز انرتنا�سونال ليمتد14247266
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البنك املركزي العماين

اإعـــــــــالن

ا�ستنــادا اإلــــــى املــادة رقــــم ) 48 ( مــــــن القانـــــون امل�سرفـــي ال�ســـادر باملــر�ســـــوم ال�سلطانــــــي 

رقم 2000/114 ، يعلن البنك املركــزي العماين اأن القيمــة الإجماليــة للنقــد املتـــداول فـي 

ال�سلطنـة حتـى نهايـــة �سهر دي�سمرب 2020م قـد بلغـــت : 1٫736٫860٫176/515 ريـــال عمانـي

) مليارا و�سبعمائة و�ستة وثالثني مليونا وثمامنائة و�ستني األفا ومائة و�ستة و�سبعني ريال 

عمانيا وخم�سمائة وخم�س ع�سرة بي�سة فقط ( .

البنك املركزي العماين 
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة العربي والكعبي املتحدة للتجارة - ت�ضامنية
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة العربي والكعبي املتحدة 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1209569، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي  2021/1/21م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
ولية �ضحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق الأول 

�ص.ب:70 ر.ب:319 
هاتف رقم:26857088 - 99649962 فاك�ص رقم:26857087 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�ضفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املعاين احلديثة للتجارة �ص.م.م

يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املعاين احلديثة للتجارة 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1275953، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2021/1/20م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
ولية �ضحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق الأول 

�ص.ب:70 ر.ب:319 
هاتف رقم:26857088 - 99649962 فاك�ص رقم:26857087 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�ضفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية 

ل�ضركة درة البحرين املا�ضية للتجارة واملقاولت - ت�ضامنية
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة درة البحرين املا�سية للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1104865، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2021/1/11م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
ولية �ضحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق الأول 

�ص.ب:70 ر.ب:319 
هاتف رقم:26857088 - 99649962 فاك�ص رقم:26857087 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�ضفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية 

ل�ضركة اأ�ضواء ال�ضهامة للتجارة واملقاولت - ت�ضامنية
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سواء ال�سهامة للتجارة 
وفقا   ،1121074 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - واملقاوالت 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2021/1/11م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
ولية �ضحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق الأول 

�ص.ب:70 ر.ب:319 
هاتف رقم:26857088 - 99649962 فاك�ص رقم:26857087 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�ضفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�ضابات وال�ضت�ضارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة بهوان املتحدة لل�ضيارات �ص.م.م
بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  الذهبية  احلمداين  مكتب  يعلن 
�سركة بهوان املتحدة لل�سيارات �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
1347516، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/20م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - �ضكة رقم:4327 - مبنى رقم:2835 - الطابق الثالث - �ضقة رقم:310

�ص.ب:575 ر.ب:130 
 هاتف رقم:24991899 فاك�ص رقم:24475420 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�ضفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة بهوان لل�ضيارات احلديثة �ص.م.م

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  الذهبية  احلمداين  مكتب  يعلن 
�سركة بهوان لل�سيارات احلديثة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
1347524، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/20م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - �ضكة رقم:4327 - مبنى رقم:2835 - الطابق الثالث - �ضقة رقم:310

�ص.ب:575 ر.ب:130 
 هاتف رقم:24991899 فاك�ص رقم:24475420 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�ضفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضعود بهوان الهند�ضية �ص.م.م

يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
�سعود بهوان الهند�سية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1024641، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/20م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - �ضكة رقم:4327 - مبنى رقم:2835 - الطابق الثالث - �ضقة رقم:310

�ص.ب:575 ر.ب:130 
 هاتف رقم:24991899 فاك�ص رقم:24475420 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�ضفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة بهوان لل�ضيارات الفائقة �ص.م.م

يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
بهوان لل�سيارات الفائقة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1347508، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/20م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - �ضكة رقم:4327 - مبنى رقم:2835 - الطابق الثالث - �ضقة رقم:310

�ص.ب:575 ر.ب:130 
 هاتف رقم:24991899 فاك�ص رقم:24475420 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�ضفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضيارات العاملية الع�ضرية �ص.م.م

يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
ال�سيارات العاملية الع�سرية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1347515، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/20م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - �ضكة رقم:4327 - مبنى رقم:2835 - الطابق الثالث - �ضقة رقم:310

�ص.ب:575 ر.ب:130 
 هاتف رقم:24991899 فاك�ص رقم:24475420 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�ضفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة التجارة الن�ضطة �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات 
التجارة الن�سطة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1318780، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/20م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - �ضكة رقم:4327 - مبنى رقم:2835 - الطابق الثالث - �ضقة رقم:310

�ص.ب:575 ر.ب:130 
 هاتف رقم:24991899 فاك�ص رقم:24475420 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�ضفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املها املتحدة �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات 
املها املتحدة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1790447، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/20م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - �ضكة رقم:4327 - مبنى رقم:2835 - الطابق الثالث - �ضقة رقم:310

�ص.ب:575 ر.ب:130 
 هاتف رقم:24991899 فاك�ص رقم:24475420 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�ضفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة بهوان العاملية لل�ضيارات �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات 
بالرقـم 1347510،  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  لل�سيارات �ش.م.م،  العاملية  بهوان 
فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي  2020/12/20م،  املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق  الت�سفـيـــة 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - �ضكة رقم:4327 - مبنى رقم:2835 - الطابق الثالث - �ضقة رقم:310

�ص.ب:575 ر.ب:130 
 هاتف رقم:24991899 فاك�ص رقم:24475420 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�ضفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة حممد بن �ضعود لل�ضيارات �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات 
حممد بن �سعود لل�سيارات �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1347514، 
فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي  2020/12/20م،  املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق  الت�سفـيـــة 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - �ضكة رقم:4327 - مبنى رقم:2835 - الطابق الثالث - �ضقة رقم:310

�ص.ب:575 ر.ب:130 
 هاتف رقم:24991899 فاك�ص رقم:24475420 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�ضفــي

مكتب النخبة لتدقيق احل�ضابات وال�ضت�ضارات املالية والقت�ضادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة رمال م�ضقط الف�ضية �ص.م.م
يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
�سركة رمال م�سقط الف�سية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1179374، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/10/14م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
الغربة ال�ضمالية - ولية بو�ضر - حمافظة م�ضقط

�ص.ب:756 ر.ب:112روي 
هاتف رقم:24499858 فاك�ص رقم:24121336 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�ضفــي
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مكتب اخلبري لتدقيق احل�ضابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الحرتاف للتخلي�ص اجلمركي - ت�ضامنية
للتخلي�ش  االحرتاف  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  اخلبري  مكتب  يعلن 
اجلمركي - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1113690، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/5م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
ولية �ضاللة - حمافظة ظفار 

�ص.ب:145 ر.ب:211 
هاتف رقم:99227676 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�ضفــي

مكتب دار املناقب لتدقيق احل�ضابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الرويكة للم�ضاريع الرائدة - ت�ضامنية
يعلن مكتب دار املناقب لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الرويكة للم�ساريع 
وفقا   ،1246862 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - الرائدة 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2021/1/2م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
ولية عربي - حمافظة الظاهرة 

 هاتف رقم:99775280 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�ضفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�ضابات وال�ضت�ضارات القت�ضادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الروؤية للبناء والتطوير �ص.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
�سركة الروؤية للبناء والتطوير �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2021/1/3م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،1042142
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
ولية بو�ضر - الغربة اجلنوبية - �ضكة رقم:3745 

 جممع رقم:237 - مبنى رقم:3791 - الطابق الثاين - �ضقة رقم: 22
�ص.ب:1546 ر.ب:121 

 هاتف رقم:24595913- 93513109 فاك�ص رقم:24595912 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�ضفــي

مكتب العمانية الدولية لتدقيق احل�ضابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضكاة البداية الدولية �ص.م.م
يعلن مكتب العمانية الدولية لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�سكاة البداية 
التفاق  وفقا   ،1294341 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  الدولية 
ال�سركاء املوؤرخ 2021/1/15م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - بناية جممع اليا�ضمني - الدور الثالث - مكتب رقم:303

  هاتف رقم:24482264- 97015555 - 96138640 فاك�ص رقم:24486450 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�ضفــي
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مكتب املحا�ضبة الرائدة لتدقيق احل�ضابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة جبال اأطل�ص �ص.م.م
يعلن مكتب املحا�سبة الرائدة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جبال اأطل�ش 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1240349، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2020/12/1م،  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة م�ضقط

�ص.ب:126 ر.ب:111
 هاتف رقم:97218071 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�ضفــي

مكتب �ضاه للتدقيق - حما�ضبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع النعناع الدولية �ص.م.م
يعلن مكتب �ساه للتدقيق -حما�سبون قانونيون- اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع النعناع 
وفقا التفاق   ،1052925 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  الدولية 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2021/1/27م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 �ص.ب:2508 ر.ب:112روي

 هاتف رقم:24707654 - 24786151 فاك�ص رقم:24786751 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�ضفــي
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مكتب اأ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�ضابات

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة روائع اأجماد �ضحار للتجارة - تو�ضية

يعلن مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة روائع اأجماد �سحار 

وللم�سفي   ،1183006 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

ولية �ضحار - حمافظة �ضمال الباطنة

�ص.ب:526 ر.ب:311

 هاتف رقم:99706599 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�ضفــي

مازن بن علي بن عبداللـه ال�ضيابي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مازن ال�ضيابي و�ضريكه �ص.م.م

و�سريكه  ال�سيابي  مازن  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  ال�سيابي  عبداللـه  بن  علي  بن  مازن  يعلـن 

�ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1721283، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�ضفــي
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املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سانغبو لالإن�ساءات �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سانغبو للإن�ساءات 
�ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1315181، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حبارى للتقنية وامل�ساريع �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة حبارى للتقنية 
وامل�ساريع �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1244993، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الركائز املثالية �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع الركائز 
املثالية �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1322768، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مركز املحا�سبة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ي�سنت للتقنية وال�ستثمار �ش.م.م

للتقنية  ي�سنت  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احل�سابــات  لتدقيـــق  املحا�سبـــة  مركـــز  يعلـن 
عـــن   ،1072069 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  وال�ستثمار 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

-288-



اجلريدة الر�سمية العدد )1378(

حممد بن حماد بن �سعيد قطن
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة اأبها للتجارة -ت�سامنية

اأبها للتجارة -  يعلـن حممد بن حماد بن �سعيد قطن ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة واحة 

ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 2162180، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
خمي�ش بن عبداللـه بن خمي�ش الربيكي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة 

خمي�ش بن عبداللـه بن خمي�ش الربيكي و�سريكه للتجارة واملقاولت -ت�سامنية

يعلـن خمي�ش بن عبداللـه بن خمي�ش الربيكي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة خمي�ش بن 
عبداللـه بن خمي�ش الربيكي و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى 
اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1118089، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان 

القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

علي بن ح�سن بن را�سد املرزوقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء ال�سماء املتكاملة -تو�سية

 - املتكاملة  ال�سماء  اأ�سواء  ل�سركــــة  امل�سفــــي  املرزوقي ب�سفـتـــــه  را�سد  يعلـن علي بن ح�سن بن 

تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1122819، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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اأحمد بن عو�ض بن بخيت الربعمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ري�سوت لالأ�سمدة �ض.م.م

يعلـن اأحمـد بن عـو�ض بن بخيـت الربعمـي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ري�ســـوت للأ�سمـــدة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،2110377 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ض.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي

حممد بن علي بن حماد العمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بــر اجلنــوب للتجــارة 

يعلـن حممــد بن علــي بن حماد العمري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة بر اجلنوب للتجارة ، 

الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1294147،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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