ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
العـ ـ ــدد ()1399

ال�سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اخلم�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

الأحد  1ذو احلجة 1442هـ

املـواف ــق  11يوليـ ــو 2021م

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة
مر�سـ ـ ــوم �سـلطان ـ ــي رق ـ ــم  2021/49بنقل متحف املدر�سة ال�سعيدية للتعليم من وزارة
الرتبية والتعليم �إلى املتحف الوطني.
مر�سـ ــوم �سـلطانـ ــي رق ــم  2021/50بالت�صدي ــق عل ــى االتفاقيـ ــة املوحـ ــدة ل�ضريب ــة
القيمــة امل�ضافــة لــدول جملــ�س التع ــاون لــدول
اخلليـج العربيــة.
مر�سـ ــوم �سـلطانـ ــي رق ــم  2021/51بالت�صدي ــق عل ــى االتفاقيــة املوح ــدة لل�ضريبـ ــة
االنتقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية.
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة العــدل وال�شـ�ؤون القانونيـة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/59صــادر ف ــي  2021/7/5بتخوي ــل �صف ــة ال�ضبطي ــة
الق�ضائية لبع�ض موظفـي وزارة الرتاث وال�سياحة.

رقم
ال�صفحة

7

9

37

55

رقم
ال�صفحة
وزارة الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/126ص ـ ــادر ف ــي  2021/7/4بتعدي ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ــام
القرار الوزاري رقم  2017/197ب�إ�صدار �ضوابط
زراعـة القـت وتنظيـم ت�سويقـه خـارج ال�سلطنـة60 .
وزارة العمـــــــل
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/115ص ـ ــادر فـ ــي  2021/7/6ب�شـ ـ ـ�أن تنظي ـ ــم العمـ ـ ــل
61
لبعـ�ض الوقـت.
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
65
الإع ــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
172
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.
173
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
182
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدر�سة الثامن ع�شر من نوفمرب اخلا�صة �ش.م.م186 .
186
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املركز الدويل للتوحد �ش.م.م.
187
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز التجارة العربية �ش.م.م.
187
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بريق ثمريت للتجارة �ش.م.م.
188
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العوهي احلديثة  -ت�ضامنية.
188
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدينة ال�شامخة الدولية �ش.م.م.
189
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املفتاح الرئي�سي للتجارة �ش.م.م.
189
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة الر�ؤية �ش.م.م.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نا�صر بن خمي�س بن �سعيد الربيكي و�شريكه  -ت�ضامنية190 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خليفة بن �أحمد بن �سامل الدرمكي و�أوالده
190
للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة را�شد بن مبارك بن عبداللـه البلو�شي و�شريكه
191
للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النادر للعقارات و�إدارة املباين واملقاوالت �ش.م.م191 .
192
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خدمات التموين والتو�صيل للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع احل�سن تيكنيكا�س ريونداز �ش.م.م192 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املندرين للتجارة واملقاوالت  -تو�صية193 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية للتكنولوجيا واخلدمات �ش.م.م193 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن خريون للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية193 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة محمد �ضاوي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م193 .
194
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ألفا للعقارات �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ؤية الوا�ضحة لل�سيارات والتجارة (�شركة
194
منطقة حرة) �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يو تي �سي انرتنا�شيونال محا�سبون
194
قانونيون �ش.م.م.
194
�إع ــالن عن انته ــاء �أعمـ ــال الت�صفـي ــة ل�شركـ ــة الذروة الوطنية �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول الديل احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م195 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رباعية الديل احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م195 .

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1399

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2021/49
بنقل متحف املدر�سة ال�سعيدية للتعليم
من وزارة الرتبية والتعليم �إلى املتحف الوطني
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/62ب�إن�شاء املتحف الوطني و�إ�صدار نظامه،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/75
وعلى املر�ســوم ال�سلطان ــي رقم  2020/79بتحديــد اخت�صا�صـات وزارة الرتبيــة والتعليــم
واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
ينقل متحف املدر�سة ال�سعيدية للتعليم من وزارة الرتبية والتعليم �إلى املتحف الوطني
بامل�ستوى التنظيمي ذاته.
املــادة الثانيـــة
ت�ؤول �إلى املتحف الوطني كافة املخ�ص�صات والأ�صول واحلقـ ــوق وااللتزامــات واملوجــودات
اخلا�صة مبتحف املدر�سة ال�سعيدية للتعليم فـي وزارة الرتبية والتعليم.
املــادة الثالثـــة
ينقل �إلى املتحف الوطني موظفو متحف املدر�سة ال�سعيدية للتعليم ،وذلك بذات �أو�ضاعهم
الوظيفية ومخ�ص�صاتهم املالية.
-7-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1399

املــادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة اخلام�سة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 25 :من ذي القعدة �سنـة 1442هـ
املـوافــــق 6 :من يوليــــــــــــو �سنـة 2021م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

-8-
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2021/50
بالت�صديق على االتفاقية املوحدة
ل�ضريبة القيمة امل�ضافة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى االتفاقية املوحدة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ،املوقعة بتاريخ  27من نوفمرب 2016م،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
الت�صديــق على االتفاقيــة املوحــدة ل�ضريبــة القيمــة امل�ضافــة لــدول جملــ�س التعــاون لدول
اخلليج العربية ،وفقا لل�صيغة املرفقة.
املــادة الثانيـــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها ،وفقا لأحكامها.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 26 :من ذي القعدة �سنـة 1442هـ
املـوافــــق 7 :من يوليــــــــــــو �سنـة 2021م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
-9-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1399

االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية

نوفمبر 2016م

- 10 -

اجلريدة الر�سمية العدد ()1399
إن الدول األعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
اإلمارات العربية المتحدة،
مملكة البحرين،
المملكة العربية السعودية،
سلطنة عمان،
دولة قطر،
دولة الكويت،
انطالقا من األهداف الواردة في النظام األساااسااي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية
الى أهمية تنمية عالقات التعاون القائمة بينها في مختلف المجاالت.
وتماشاايا مع أهداف االتفاقية االقتصااادية بين دول مجلس التعاون لساانة  2001م ،التي تسااعى
الى مراحل متقدمة من التكامل االقتصااااد ووضاااع تشاااريعات وأساااس قانونية متماثلة في المجاالت
االقتصادية والمالية.
ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها إلقامة الوحدة االقتصادية
بينها.
واساااتنادا إلاااى قااارار المجلاااس األعلاااى فاااي دورتااا السادساااة والثالثاااين (الرياااا
ديسااااامبر 2015م) بشااااا ن فااااار

 9 ،ـ 10

دول مجلاااااس التعااااااون لااااادول الخلااااايج العربياااااة بشاااااكل موحاااااد

ضااااااريبة للقيمااااااة المضااااااافة بنساااااابة أساسااااااية قاااااادرها  ،%5وتفااااااوي

لجنااااااة التعاااااااون المااااااالي

واالقتصاااااد باسااااتكمال جميااااع المتطلبااااات الالزمااااة إلقاااارار (االتفاقيااااة الموحاااادة لضااااريبة القيمااااة
المضااااافة لاااادول مجلااااس التعاااااون لاااادول الخلاااايج العربيااااة) والتوقيااااع عليهااااا .حيااااد تهاااادف هاااا
االتفاقياااة إلاااى وضاااع اإلطاااار القاااانوني الموحاااد الساااتحدا ضاااريبة عاماااة علاااى االساااتهال فاااي
دول مجلاااس التعااااون تسااامى (ضاااريبة القيماااة المضاااافة) تفااار
السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج والتوزيع.
فقد اتفقت على ما يلي:
الباب األول
تعاريف وأحكام عامة
المادة ()1
27 - 2
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علاااى معاااامالت اساااتيراد وتورياااد

اجلريدة الر�سمية العدد ()1399
التعاريف

في تطبيق أحكام ه االتفاقية ،يُقصااااد بالكلمات والعبارات اآلتية المعاني ال ُمبينة قرين كل منها ما لم يقت
سياق النص خالف ذلك:
المممممممممممممممممجمممممممملممممممممس  :مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
االتمممممممممفممممممممماقممممممممميمممممممممة :االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس.
الضممممممممممممممممريممممممممممبممممممممممة :ضريبة القيمة المضافة التي تفر على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من
مراحل اإلنتاج والتوزيع وتشمل التوريد المفتر .
الممممدولممممة الممممعضممممممممممو :أية دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في المجلس وفقا لنظام األساسي.
إقمملممي م دول المممممجمملممس :جميع أقاليم الدول األعضاء.

الممقمممانممون ( المما م مممام )
:
الممممممممممممممممممممم مممممممممملمممممممممم
قانون(نظام) ضريبة القيمة المضافة والتشريعات ذات الصلة الصادرة عن كل دولة عضو.
الشمممممممممممممممممممممخممممممممممممممم

 :أ شخص طبيعي أو اعتبار  ،عام أو خاص ،أو أ

شكل آخر من أشكال الشراكة.

ال خاضمممممم للضممممممري بة :ال شخص ال يزاول نشاطا اقتصاديا بصفة مستقلة بهدف تحقيق الدخل ،ويكون مسجال أو
ملزما بالتسجيل لغايات الضريبة وفقا ألحكام ه االتفاقية.
الاشمممممما االقتصمممممماد  :النشاااط ال يمارس بصااورة مسااتمرة ومنتظمة ويشاامل النشاااط التجار  ،أو الصااناعي ،أو
الزراعي ،أو المهني ،أو الخدمي أو أ اساااااتعمال ممتلكات مادية أو غير مادية ،وأ نشااااااط
مماثل آخر.

التاجر الخاض للضريبة
:
الخاضااع للضااريبة في أ دولة عضااو وال
الميا أو الكهرباء.

يكون نشاااط الرئيسااي توزيع الغاز أو النفط أو

مممممممقممممممر الممممممعممممممممممممم  :مكان ت ساااايس العمل قانونا أو مكان مركز اإلدارة الفعلية ،ال
المتعلقة بسير األعمال عند اختالف عن مكان الت سيس.

تتخ في القرارات الرئيسااااية

المؤسمممممم مممممممة الثممابتممة :أ مقر ثابت للعمل غير مقر العمل ،ال يمارس في العمل ويتميز بوجود موارد بشاااااارية
وتقنية بشكل دائم وبصفة تمكن الشخص من القيام بتوريد أو تلقي السلع أو الخدمات.

م

إقامة الشممممممخ

 :مكان وجود مقر عمل الشااااخص أو أ نوع آخر من المؤسااااسااااة الثابتة ،وفي حال الشااااخص
الطبيعي إذا لم يتوفر ل مقر عمل أو مؤسااسااة ثابتة يكون مكان إقامت المعتاد .وفي حال توفر
للشخص محل إقامة في أكثر من دولة ،يعد محل االقامة في المكان األكثر ارتباطا بالتوريد.

شخ مقي :
غ ير م ق ي  :يكون الشخص غير مقيما في دولة ما إذا لم يكن ل محل إقامة فيها.
شممممممم خ
يكون الشخص مقيما في دولة ما إذا كان لدي محل إقامة فيها.

المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممورد :الشخص ال

يقوم بتوريد سلع أو خدمات.

الممممممممممعممممممممممممممممممممميمممممممممم  :الشخص ال

يتلقى سلع أو خدمات.

االحت ممممممممما (التكليف)
المممممممممممعمممممممممممك ممممممممممممممممم :
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اآللية التي يكون بموجبها العميل الخاضااااع للضااااريبة ملزما بالضااااريبة المسااااتحقة نيابة عن
المورد ،ومسؤوال عن جميع االلتزامات المنصوص عليها في االتفاقية والقانون المحلي.

األشمممخا

المرتبطون :شاخصاان أو أكثر يكون ألحدهم سالطة توجي وإشاراف على اآلخرين ،بحيد تكون ل سالطة
إدارية تمكن من الت ثير على عمل األشاااخاص اآلخرين من الناحية المالية أو االقتصاااادية أو
التنظيمية  ،ويشااامل ذلك األشاااخاص الخاضاااعين لسااالطة شاااخص ثالد تمكن من الت ثير على
أعمالهم من الناحية المالية أو االقتصادية أو التنظيمية.

المممممممممممممتممممممممممممموريمممممممممممممد :أ شااكل من أشااكال توريد الساالع والخدمات بمقابل وفقا للحاالت المنصااوص عليها في الباب
الثاني من ه االتفاقية.

الممتمموريمممد المممممفممتممر

 :كل ما يُعد بمثابة توريد وفقا للحاالت المنصوص عليها في المادة ( )8من ه االتفاقية.

ضريبة المدخالت:

الضااااااريبة التي يتحملها الخاضااااااع للضااااااريبة فيما يتعلق بالساااااالع أو الخدمات الموردة ل أو
المستوردة ألغرا مزاولة النشاط االقتصاد .

ن مام (قمانون) الجممار
:
ممممممممممممد
الممممممممممممممممممممممممممموحم
نظام (قانون) الجمار الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مافذ الدخول األول:

أول نقطاة جمركياة لادخول الساااااالع الى إقليم دول المجلس من الخاارج وفقاا لنظاام (قاانون)
الجمار الموحد.

مافذ المقصممممممد الاهائ  :النقطة الجمركية لدخول السلع في دولة المقصد النهائي في إقليم دول مجلس التعاون.
المممممممممممممممممممممقممممممممممابمممممممممم  :كل ما حصاال أو سااوف يحصاال علي المورد الخاضااع للضااريبة من العميل أو من جهة ثالثة
لقاء توريد السلع أو الخدمات متضمنا ضريبة القيمة المضافة.

التوريمممدات المعفممماة من
الضممممممممممممممممريممممممممممبممممممممممة :التوريدات التي ال تُفر

عليها الضاااريبة ،وال تخصااام ضاااريبة المدخالت المرتبطة بها وفقا
ألحكام االتفاقية والقانون المحلي.

التوريممدات الخمماضممممممعممة
لمممممممملضممممممممممممممريممممممممبممممممممة :التوريدات التي تُفر

عليها الضريبة وفقا ألحكام االتفاقية ،سواء بالنسبة األساسية أو بنسبة
الصفر بالمائة ،وتخصم ضريبة المدخالت المرتبطة بها وفقا ألحكام االتفاقية.

الممتمموريمممدات الممبمميممامميمممة :توريدات السلع أو الخدمات من قبل مورد مقيم في دولة عضو إلى عميل مقيم في دولة عضو
أخرى.
ال مممممممممممممممممممممممملمممممممممممممممممم  :جميع أنواع الممتلكات المادية(األصاااااول المادية) وتشااااامل الميا وجميع أنواع الطاقة بما في
ذلك الكهرباء والغاز واإلضاءة والحرارة والتبريد وتكييف الهواء.
اسممممممممتمميممراد ال ممممممممل م  :دخول الساااااالع من خارج إقليم دول المجلس الى أية دولة عضااااااو وفقا ألحكام نظام ( قانون)
الجمار الموحد.
تصمممممممممديممر ال ممممممممل م  :توريد الساااااالع من أ دولة عضااااااو إلى خارج إقليم دول المجلس وفقا ألحكام نظام ( قانون)
الجمار الموحد.

الممجممهمممة الضممممممممريممبمميمممة
المممممممممممممممخمممممممتصمممممممممممممة :الجهة الحكومية المعنية في كل دولة عضو والمكلفة بإدارة وتحصيل وتنفي الضريبة.
الضريبة القابلة للخص :
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ضااااريبة المدخالت التي يجوز خصاااامها من الضااااريبة المسااااتحقة على التوريدات لكل فترة
ضريبية وفقا ألحكام االتفاقية والقانون المحلي.
األصمممممول الرأسممممممالية :األصااول المادية وغير المادية التي تشااكل جزء من أصااول العمل والمخصااصااة لالسااتعمال
الطويل األمد ك داة عمل أو وسيلة استثمار.
الممفممتممرة الضمممممممريممبمميمممة :الفترة الزمنية التي يجب احتساب الضريبة الصافية عنها.
الضممممممريبة الصمممممممافية :الضريبة الناتجة عن طرح الضريبة القابلة للخصم في دولة عضو من الضريبة المستحقة في
ه الدولة خالل نفس الفترة الضريبية ،ويجوز أن تكون الضريبة الصافية إما متوجبة السداد
أو قابلة لالسترداد.

حد الت مممممجي االلزام :
الحد األدنى لقيمة التوريدات الفعلية وال
لغايات الضريبة.

بموجب يصبح الخاضع للضريبة ملزما بالتسجيل

حد الت جي االختيار :
الحد األدنى لقيمة التوريدات الفعلية وال
لغايات الضريبة.

بموجب يجوز للخاضاااع للضاااريبة طلب التساااجيل

المملممجممامممة المموراريمممة  :لجنة التعاون المالي واالقتصاد لدول المجلس.

المادة()2
نطاق الضريبة

تط بق االتفاقية في إقليم دول المجلس وتفر

الضريبة على المعامالت اآلتية:

 .1التوريدات الخاضعة للضريبة من قبل الخاضع للضريبة في إقليم الدولة العضو.
 .2تلقي العميل الخاضااع للضااريبة ساالع وخدمات موردة ل من قبل شااخص غير مقيم وغير خاضااع للضااريبة في
الدولة العضو ،في الحاالت التي تطبق فيها آلية االحتساب (التكليف) العكسي.
 .3استيراد السلع من قبل أ شخص.
المادة()3
احت ا المواعيد

يتم احتساب المواعيد والمدد المنصوص عليها في االتفاقية وفقا للتقويم الميالد .
المادة()4
المجموعة الضريبية

لكل دولة عضااااو أن تعامل المجموعة الضااااريبية ،كشااااخص واحد خاضااااع للضااااريبة ،وذلك وفقا للضااااوابط
والشااروط التي تضااعها له الغاية ،ويقصااد بالمجموعة الضااريبية شااخصااين اعتباريين أو أكثر  ،ومقيمين في
الدولة العضو ذاتها.
البا الثان
التوريدات ضمن نطاق الضريبة
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المادة()5

توريد ال ل
 .1يقصد بتوريد السلع نقل ملكية ه السلع أو حق التصرف بها كمالك.
 .2يشمل توريد السلع المعامالت اآلتية:
أ -التنازل عن حيازة الساااالع بموجب اتفاق يقضااااي بنقل ملكية ه الساااالع أو إمكانية نقلها بتاري الحق لتاري
االتفاق أقصا تاري سداد المقابل كليا،
ب -منح حقوق عينية متفرعة عن الملكية تعطي حق استخدام عقارات،
ج -نقل ملكية السلع بمقابل بصورة قسرية عمال بقرار صادر عن السلطات العامة أو ب

قانون ناف .

المادة()6
نق ال ل من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى

 .1يعد الخاضع للضريبة ال ينقل سلعا تشكل جزء من أصول  ،من مكان وجودها في دولة عضو إلى مكان آخر
في دولة عضو اخرى ،وك ن قام بتوريد سلع.
 .2ال يعد نقل السلع الم كور في البند األول من ه المادة توريدا للسلع عندما يتم النقل إلحدى الغايات التالية:
أ -اساتخدام السالع في الدولة العضاو األخرى بصاورة مؤقتة ضامن شاروط االدخال المؤقت المنصاوص عليها
في نظام (قانون) الجمار الموحد.
ب -عندما يكون نقل السلع كجزء من توريد أخر خاضع للضريبة في الدولة العضو األخرى.
المادة()7
توريد الخدمات

يُعد توريدا للخدمات أية معاملة توريد ال تشكل توريدا للسلع وفقا ألحكام ه االتفاقية.
المادة()8
التوريد المفتر

 .1يعد الخاضع للضريبة وك ن قام بمعاملة توريد سلع ،عند التصرف في سلع تشكل جزء من أصول في إحدى
الحاالت اآلتية:
أ  -التنازل عن السلع ،لغير غايات النشاط االقتصاد  ،سواء بمقابل أو دون مقابل،
ب – تغيير استخدام السلع للقيام بتوريدات غير خاضعة للضريبة،
ج  -االحتفاظ بالسلع بعد التوقف عن ممارسة النشاط االقتصاد ،

د  -توريد السلع دون مقابل ما لم يتم التوريد في سياق العمل كعينات وهدايا ذات قيمة زهيدة وفقا لما تحدد كل
دولة عضو.
 .2يعد الخاضع للضريبة وك ن قام بمعاملة توريد خدمات في إحدى الحالتين اآلتيتين:
أ -استخدام سلع تشكل جزء من أصول لغير غايات النشاط االقتصاد ،
ب -قيام بتوريد خدمات دون مقابل،
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 .3تطبق أحكام ه المادة في حال سبق وأن خصم الخاضع للضريبة ضريبة المدخالت المرتبطة بالسلع والخدمات
الم كورة في ه المادة.
 .4للدولة العضو وضع شروط وضوابط تطبيق ه المادة.
المادة()9
تلق ال ل والخدمات

 .1في حال تلقى الخاضااع للضااريبة في دولة عضااو ساالع أو خدمات خاضااعة للضااريبة من شااخص مقيم في دولة
عضو أخرى ،يعد وك ن قام بتوريد ه السلع أو الخدمات لنفس  ،ويخضع ه ا التوريد للضريبة وذلك وفقا آللية
االحتساب العكسي.
 .2في حال تلقى الخاضاااااع للضاااااريبة المقيم في دولة عضاااااو خدمات من شاااااخص غير مقيم في إقليم دول مجلس
التعاون ،يعد وك ن قام بتوريد ه الخدمات لنفسااا  ،ويخضاااع ه ا التوريد للضاااريبة وذلك وفقا آللية االحتسااااب
العكسي.

البا الثالث
مكان التوريد
الفص األول
مكان توريد ال ل
المادة ()10
توريد ال ل دون الاق

يقع مكان توريد السلع ال

يتم دون نقلها أو ارسالها في مكان وجودها بتاري وضعها بتصرف العميل.
المادة ()11

توريد السلع مع النقل
يقع مكان توريد الساااالع ال
النقل أو اإلرسال.

يتم مع نقلها أو إرسااااالها من قبل المورد أو لحساااااب العميل في مكان وجودها عند بدء

المادة ()12

الحالة الخاصة لبع

التوريدات البينية مع النقل

 .1استثناء من أحكام المادة(  )11من ه االتفاقية ،يقع مكان توريد السلع البينية ال يتم مع نقلها أو ارسالها من
دولة عضو إلى دولة عضو أخرى ،في الدولة التي ينتهي فيها نقل السلع أو االرسال في الحاالت اآلتية :
أ .إذا كان العميل خاضع للضريبة.
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ب .مع عدم االخالل ب حكام الفقرة ( )2من ه المادة  ،إذا كان العميل غير خاضع للضريبة وكان المورد
مسجال في الدولة التي يقيم العميل بها أو ملزما بالتسجيل فيها .
 .2يقع مكان توريد السلع البينية التي يتم مع نقلها أو إرسالها دون التركيب أو التجميع من قبل مورد مسجل لغايات
الضريبة في دولة عضو لصالح عميل غير مسجل لغايات الضريبة في دولة عضو أخرى ،في مكان وجود السلع
بتاري بدء النقل أو اإلرسال ،شريطة عدم تجاوز قيمة إجمالي توريدات ه ا المورد خالل أية فترة اثني عشر
شهر مبلغ ( 375,000لاير سعود أو مايعادلها من عمالت دول المجلس) في الدولة التي يتم التوريد إليها ،
ويترتب على تجاوز قيمة اجمالي التوريدات ه ا المبلغ قيام المورد بالتسجيل في تلك الدولة .
 .3في حال عدم إثبات نقل السلع من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى من خالل االمتثال بااللتزامات المنصوص
عليها في المادة ( )6من ه االتفاقية والقوانين المحلية ،يقع مكان التوريد في مكان وجود السلع بتاري بدء النقل
أو اإلرسال.
في
عضو
دولة
إلى
السلع
ه
ارسال
أو
نقل
الحقا
ثبت
ثم
ارسال
أو
نقل
دون
السلع
توريد
 .4في حال تم
الحاالت
بالفقرة( )1من ه المادة ،يحق للدولة التي ينتهي فيها النقل أو االرسال استرداد الضريبة من
المنصوص عليها بالبند
الدولة العضو التي بدء فيها النقل أو االرسال وفق آلية التحويل اآللي المباشر المتبعة في الجمار أو أ آلية
اخرى تقرها اللجنة الوزارية.
المادة ()13
حالة التوريدات البياية لغير الم جلين
يحق لكل دولة عضاااو مطالبة الدولة العضاااو األخرى عن الضاااريبة المساااددة اذا تجاوزت قيمة التوريد مبلغ عشااارة
االف لاير ساااعود أو ما يعادلها من عمالت دول المجلس لألفراد و غير المساااجلين ،وتساااوية الضاااريبة وفقا آللية
التحويل اآللي المباشاااااار للرسااااااوم الجمركية المطبقة في إطار االتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون  ،ويحق للجنة
الوزارية اقتراح أية آليات أخرى.
كما يحق للدولة العضو فر الضريبة على ه التوريدات في مناف الدخول له الدولة العضو في حالة عدم تقديم
ما يثبت سداد الضريبة في الدولة العضو األخرى
المادة ()14
توريد الغار والافط والمياه والكهرباء
استثناء ألحكام المادتين ( )10و( )11من ه االتفاقية:
 .1يعد مكان توريد الغاز والنفط والميا من خالل نظام التوزيع عبر خطوط االنابيب ،وتوريد الكهرباء ،من
خاضع للضريبة مقر ت سيس في دولة عضو الى تاجر خاضع للضريبة مقر ت سيس في دولة عضو أخرى،
واقعا في مقر ت سيس التاجر الخاضع.
 .2يعد مكان توريد الغاز والنفط والميا من خالل نظام التوزيع عبر خطوط االنابيب ،وتوريد الكهرباء ،الى
شخص غير تاجر خاضع للضريبة ،واقعا في مكان االستهال الفعلي.
الفص الثان
مكان توريد الخدمات
الق

األول

المبدأ العام
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المادة ()15
مكان توريد الخدمات
يقع مكان توريد الخدمات ال

يتم من قبل مورد خاضع للضريبة في محل إقامة المورد.

المادة ()16
مكان توريد الخدمات بين خاضعين للضريبة
اسااتثناء من أحكام المادة ( )15من ه االتفاقية  ،يقع مكان توريد الخدمات ال
لصالح عميل خاضع للضريبة في محل إقامة العميل.

الق

يتم من قبل مورد خاضااع للضااريبة

الثان

ال االت الخاصة
المادة ()17
خدمات تأجير وسائ الاق
اسااااااتثناء من أحكام المادة ( )15من ه االتفاقية ،يقع مكان توريد خدمات ت جير وسااااااائل النقل بين مورد خاضااااااع
للضريبة وعمي غير خاضع للضريبة في مكان وضع ه الوسائل تحت تصرف العميل.
المادة ()18
توريد خدمات نق ال ل والركا
اسااتثناء ماان أحكااام المااادة ( )15ماان ه ا االتفاقيااة ،يقااع مكااان توريااد خاادمات نقاال الساالع والركاااب والخاادمات
المرتبطة بها في مكان بدء النقل.
المادة ()19
توريد خدمات مرتبطة بالعقارات
 .1يقصد بالخدمات المرتبطة بالعقارات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها:
أ .خدمات الخبراء والوكالء العقاريين،
ب .منح حق حيازة أو استعمال العقارات،
ج .الخدمات المتعلقة ب عمال البناء.
 .2استثناء من أحكام المادة ( )15من ه االتفاقية ،يقع مكان توريد الخدمات المرتبطة بالعقارات في مكان تواجد
ه العقارات.
المادة ()20
27 - 9
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توريد خدمات االتصاالت ال لكية والالسلكية والخدمات الموردة إلكترونيا
يعاااد مكاااان تورياااد خااادمات االتصااااالت السااالكية والالسااالكية والخااادمات الماااوردة إلكترونياااا واقعاااا فاااي مكااااان
االستعمال الفعلي له الخدمات أو االستفادة منها.
المادة ()21
توريد الخدمات األخرى
يق مكان توريد الخدمات التالية ف مكان التافيذ الفعل لها :

.1أ .خدمات المطاعم والفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشروبات،
.2ب .الخدمات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية،
.3ج .الخدمات المرتبطة بالسلع المنقولة الموردة من مورد خاضع للضريبة مقيم في دولة عضو إلى عميل غير
خاضع للضريبة مقيم في دولة عضو أخرى.
الفص الثالث
مكان االستيراد
المادة ()22
مكان االستيراد

 .1يقع مكان استيراد السلع في دولة منف الدخول األول.
 .2عند وضع السلع في إحدى األوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفقا ألحكام نظام (قانون) الجمار الموحد فور
إدخالها إلى إقليم دول المجلس  ،يقع مكان االستيراد في الدولة العضو التي يتم فيها إفراج تلك السلع من الوضع
المعلق للرسوم.
البا الراب
تاريخ است قاق الضريبة
المادة ()23
تاريخ است قاق الضريبة على توريد ال ل والخدمات
 .1تستحق الضريبة في تاري توريد السلع أو الخدمات أو في تاري إصدار الفاتورة الضريبية أو في تاري استالم
المقابل جزئيا أو كليا وفي حدود المبلغ المستلم ،أيها أسبق.

 .2يكون تاري التوريد المنصوص علي في البند ل
األولى من ه المادة كاالتي:
أ .تاري وضع السلع بتصرف العميل فيما يتعلق بمعامالت توريد السلع بدون النقل أو اإلرسال،
ب .تاري البدء بنقل أو إرسال السلع ،فيما يتعلق بمعامالت توريد السلع مع النقل أو اإلرسال،
ج .تاري اكتمال تركيب السلع أو تجميعها ،فيما يتعلق بمعامالت توريد السلع مع التركيب أو التجميع،
د .تاري اكتمال أداء الخدمات،
 .تاري وقوع أ من الحاالت المشار إليها في المادة( )8من ه االتفاقية.
27 - 10
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 .3اسااااتثناء من أحكام البندين األول والثاني من ه المادة ،تسااااتحق الضااااريبة فيما يتعلق بالتوريدات ذات الطابع
المتتابع التي تؤد إلى إصدار فواتير أو سداد مقابل بشكل متتابع ،عند تاري السداد المحدد في الفاتورة أو عند
تاري السداد الفعلي أيهما أسبق ،وعلى األقل مرة في كل فترة اثني عشر ( )12شهر متتالية.
 .4لكل دولة عضو تحديد تاري استحقاق الضريبة بالنسبة للتوريدات غير الواردة في البنود السابقة من ه المادة.
المادة ()24
تاريخ است قاق الضريبة عاد االستيراد
تسااتحق الضااريبة في تاري اسااتيراد الساالع إلى الدولة العضااو ،مع مراعاة أحكام المادة ( )39المتعلقة بحاالت تعليق
الضريبة عند االستيراد والمادة ( )64المتعلقة بآلية سداد الضريبة المستحقة عن االستيراد.
البا الخامس
احت ا الضريبة
المادة ()25
ن بة الضريبة
 .1تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها  %5من قيمة التوريد أو االستيراد ما لم يرد نص لإلعفاء أو فر
الصفر على ذات التوريد في ه االتفاقية.

نسبة

 .2دون اإلخالل بااللتزامات المنصوص عليها في ه االتفاقية والقوانين المحلية ،يجب أن يتضمن السعر المعلن
في السوق المحلي للسلع والخدمات ضريبة القيمة المضافة.
المادة ()26
قيمة توريد ال ل والخدمات
 .1القيمة السااااااوقية العادلة هي المبلغ ال يمكن تداول الساااااالع أو الخدمات لقاء في السااااااوق المفتوح بين طرفين
مستقلين وضمن شروط تنافسية محددة من قبل كل دولة عضو.
 .2تكون قيمة التوريد قيمة المقابل دون قيمة الضااااااريبة ،وتشاااااامل قيمة الجزء غير النقد من المقابل المحدد وفقا
للقيمة السوقية العادلة.
 .3تشمل قيمة التوريد جميع النفقات التي يفرضها المورد الخاضع للضريبة على العميل والرسوم المستحقة نتيجة
التوريد وجميع الضرائب بما فيها الضرائب االنتقائية باستثناء ضريبة القيمة المضافة.
 .4تكون قيمة التوريد عند التوريد المفتر ونقل السلع من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى هي قيمة الشراء أو
التكلفة ،وفي حال تع ر تحديد قيمة الشراء أو التكلفة ،تُعتمد القيمة السوقية العادلة.
 .5تحدد كل دولة عضو شروط وضوابط تعديل قيمة التوريد بين أشخاص مرتبطين.
 .6تخف

قيمة التوريد باآلتي:

أ .التخفيضات على األسعار والخصومات الممنوحة للعميل،
ب .قيمة اإلعانات التي تمنحها الدولة العضو إلى المورد،
ج .المبالغ المسااددة من المورد الخاضااع للضااريبة باساام ولحساااب العميل ،وفي ه الحالة ال يحق للمورد
الخاضع للضريبة خصم الضريبة المسددة على ه النفقات.
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 .7في حال كانت أ من مكونات قيمة التوريد مدونة بعملة أجنبية ،يتم تحويلها إلى العملة المحلية على أساس سعر
صرف العملة الرسمي المطبق في الدولة العضو في تاري استحقاق الضريبة.

الحاالت غير الواردة في البنود
الفقرات المشار إليها في ه المادة.

 .8لكل دولة عضو تحديد قيمة التوريد بالنسبة لبع

المادة ()27
ت وية قيمة الضريبة
يحق للخاضع للضريبة تسوية قيمة الضريبة التي فُرضت عند حدو أ من الحاالت اآلتية بتاري الحق لتاري
التوريد:
 .1إلغاء التوريد أو رفض جزئيا أو كليا،

 .2تخفي

قيمة التوريد،

 .3عدم تحصيل المقابل جزئيا أو كليا وفقا للشروط المطبقة على الديون المعدومة في كل دولة عضو.
المادة ()28
قيمة ال ل الم توردة
 .1تكون قيمة السلع المستوردة هي القيمة الجمركية المحددة وفقا لنظام (قانون) الجمار الموحد مضافا إليها
الضرائب االنتقائية و الرسوم الجمركية و أ اعباء اخرى  ،دون ضريبة القيمة المضافة .
 .2بالنسبة للسلع المصدرة مؤقتا إلى خارج إقليم دول المجلس إلكمال تصنيعها أو تصليحها في الخارج ،تخضع
ه السلع للضريبة عند إعادة استيرادها على قيمة الزيادة التي طرأت عليها وفقا لما هو منصوص علي في
نظام (قانون) الجمار الموحد.
البا ال ادس
االستثااءات
المادة ()29
حق الدول بإعفاء بعض القطاعات أو إخضاعها للضريبة با بة الصفر بالمائة
 .1لكل دولة عضو أن تعفي أو تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة القطاعات اآلتية ،وذلك وفقا للشروط
والضوابط التي تحددها:
أ .قطاع التعليم،
ب .القطاع الصحي،
ج .القطاع العقار ،
د .قطاع النقل المحلي.
 .2لكل من الدول األعضاء أن تخضع قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز للضريبة بنسبة الصفر بالمائة ،وفقا
للشروط والضوابط التي تحددها.
المادة ()30
االستثااء من دف الضريبة ف حاالت خاصة

لكل دولة عضاااو أن تساااتثني الفئات أدنا من دفع الضاااريبة عند تلقي السااالع والخدمات في تلك الدولة ،كما لكل دولة
عضو أن تسمح لهؤالء األشخاص باسترداد الضريبة التي تم تحملها عند تلقي السلع والخدمات وذلك وفقا للشروط
والضوابط التي تحددها ،وتشم هذه الفئات اآلت :
 الجهات ال كومية الت ت ددها ك دولة .27 - 12
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-

الجهات الخيرية والمؤس ات ذات الاف العام وفقا لما ت دده ك دولة.
الشركات المعفية بموجب اتفاقيات الستضافة فعاليات دولية.
موا ا الدولة العضو عاد تشييد ماارله لالستعمال الخا .
المزارعين والصيادين غير الم جلين للضريبة.
المادة ()31
توريد ال ل الغذائية واألدوية والتجهيزات الطبية

اوال  :السلع الغ ائية:
تخضع كافة السلع الغ ائية لنسبة الضريبة األساسية ،ويجوز للدولة العضو أن تفر نسبة الصفر على السلع
الغ ائية الواردة في قائمة سلع موحدة يتم إقرارها من قبل لجنة التعاون المالي واالقتصاد .
ثانيا  :األدوية والتجهيزات الطبية:
تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة األدوية والتجهيزات الطبية وفقا ضوابط موحدة يتم اقتراحها من قبل لجنة
وزراء الصحة واعتمادها من قبل لجنة التعاون المالي واالقتصاد .
المادة ()32
الاق البيا والدول
تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة معامالت النقل اآلتية:
.1
.2

نقل السلع والركاب من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل،
النقل الدولي للسلع والركاب من وإلى إقليم دول مجلس التعاون وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل.

المادة ()33
توريد وسائ الاق
لكل دولة عضو أن تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة التوريدات اآلتية:
.1
.2
.3

توريد وسائل النقل البحر والجو والبر المخصصة لنقل السلع والركاب لقاء أجر لغايات تجارية.
توريد السلع والخدمات المرتبطة بتوريد وسائل النقل الم كورة في البند ( )1من ه المادة والمخصصة لتشغيل
أو تصليح أو صيانة أو تحويل تلك الوسائل أو الحتياجات وسائل النقل أو حموالتها أو ركابها،
توريد طائرات اإلنقاذ وسفن اإلنقاذ والمساعدة جوا وبحرا ،والسفن المخصصة للصيد البحر .
المادة ()34
التوريد الى خارج إقلي دول مجلس التعاون

 .1تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة التوريدات اآلتية:
أ.
ب.

تصدير السلع إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون،
توريد الساالع إلى إحدى األوضاااع المعلقة للرسااوم الجمركية المنصااوص عليها في نظام (قانون) الجمار
الموحد ،وتوريد السلع ضمن تلك األوضاع المعلقة للرسوم الجمركية،
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ج.
د.

إعادة تصااادير السااالع المنقولة التي تم اساااتيرادها مؤقتا إلى إقليم دول مجلس التعاون من أجل تصاااليحها أو
ترميمها أو تحويلها أو معالجتها و الخدمات المضافة على تلك السلع.
توريد الخدمات من قبل مورد خاضااع للضااريبة مقيم في دولة عضااو لصااالح عميل غير مقيم في إقليم دول
مجلس التعاون يسااتفيد من الخدمة في خارج اقليم دول المجلس وفقا لمعايير تحدد من قبل كل دولة عضااو،
باساااتثناء الحاالت المنصاااوص عليها في المواد (من  17الى  )21من ه االتفاقية التي تحدد مكان التوريد
على أن في إحدى الدول االعضاء.

 .2يخضاااع توريد السااالع والخدمات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون للضاااريبة بنسااابة الصااافر بالمائة متى كان
توريد ه السلع والخدمات معفى من الضريبة داخل الدولة العضو.
المادة ()35
توريد الذهب والفضة والبالتين االستثمار
.1
.2
.3

لغايات تطبيق ه المادة ،يُعد ال هب و الفضة و البالتين استثماريا عندما يكون خالص بنسبة نقاوة ال تقل عن
 99بالمائة وقابل للتداول في سوق السبائك العالمي.
يخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة توريد ال هب والفضة والبالتين االستثمار .
يخضع للضريبة بنسبة الصفر أول توريد بعد استخراج ال هب والفضة والبالتين .
المادة ()36
الخدمات المالية

 .1تعفى من الضااريبة الخدمات المالية التي تقوم بها المصااارف والمؤسااسااات المالية المرخص لها وفقا للتشاريعات
الناف ة في كل دولة عضو .ويحق للمصارف والمؤسسات المالية استرداد ضريبة المدخالت على أساس معدالت
استرداد تحدد وفقا لما تحدد كل دولة
 .2استثناء مما ورد في الفقرة ( )1من ه المادة ،يجوز لكل دولة تطبيق أ معالجة ضريبية أخرى على الخدمات
المالية.
المادة ()37
فر

الضريبة على توريد ال ل الم تعملة

لكل دولة عضو أن تحدد الشروط والضوابط الالزمة لفر
للضريبة ،على أساس هامش الربح.

الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخا ضع

البا ال اب
االستثااءات عاد االستيراد
المادة ()38
االعفاء عاد االستيراد
تعفى من الضريبة:
 .1معامالت اساااتيراد السااالع ،إذا كان توريد ه السااالع في دولة المقصاااد النهائي معفى من الضاااريبة أو خاضاااع
للضريبة بنسبة الصفر بالمائة.
 .2معامالت استيراد السلع اآلتية المعفاة من الرسوم الجمركية وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام
(قانون) الجمار الموحد:
أ -اإلعفاءات الدبلوماسية،
ب -اإلعفاءات العسكرية،
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ج -اساااااتيراد األمتعة الشاااااخصاااااية واألدوات المنزلية المساااااتعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج
واألجانب القادمون لإلقامة في البالد ألول مرة،
د -اساااااتيراد مساااااتلزمات الجمعيات الخيرية التي ال تهدف الى تحقيق الربح ،في حال كانت مساااااتثنا من دفع
الضريبة وفقا للمادة ()30
 استيراد السلع المعادة. .3االمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين وفقا لما تحدد الدولة العضو.
 .4مستلزمات ذو االحتياجات الخاصة وفقا لما تحدد الدولة العضو.
المادة ()39
تعليق الضريبة
تعلق الضاااريبة على اساااتيراد السااالع التي توضاااع تحت إحدى األوضااااع المعلقة للرساااوم الجمركية وفقا للشاااروط
والضاااوابط المنصاااوص عليها في نظام (قانون) الجمار الموحد ،ولكل دولة عضاااو ربط تعليق الضاااريبة بشااارط
ت مين قيمة الضريبة.

البا الثامن
األشخا

الملزمون ب داد الضريبة
المادة ()40
المبدأ العام

 .1يلتزم الخاضااع للضااريبة بسااداد الضااريبة المسااتحقة على توريدات الساالع أو الخدمات الخاضااعة للضااريبة إلى
الجهة الضريبية المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها مكان التوريد.
 .2كل شااااخص ي كر مبلغ ضااااريبة على فاتورة يصاااادرها يصاااابح ملزما بسااااداد ه ا المبلغ إلى الجهة الضااااريبية
المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها مكان التوريد.
المادة ()41
العمي الملزم ب داد الضريبة وفقا لالحت ا (التكليف) العك
 .1إذا كان مكان توريد السااااالع أو الخدمات في دولة عضاااااو ال يكون المورد مقيما فيها ،يصااااابح العميل الخاضاااااع
للضريبة في ه الدولة ملزما بسداد الضريبة المستحقة.
 .2تساادد الضااريبة المسااتحقة بموجب البند األول من ه المادة بموجب اإلقرار الضااريبي أو بصااورة مسااتقلة عن
حسب ما تحدد كل دولة عضو.
المادة ()42
الشخ

الملزم ب داد الضريبة عن االستيراد

يكون الشااااااخص المعين أو المعترف ب كمسااااااتورد وفقا ألحكام نظام (قانون) الجمار الموحد ملزما بسااااااداد
الضريبة المستحقة عن االستيراد.
المادة ()43
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الم ؤولية التضاماية
 .1يكون الشااااخص ال شااااار عمدا في مخالفة أ من االلتزامات المنصااااوص عليها في ه االتفاقية والقانون
المحلي مسؤوال بالتضامن مع الشخص الملزم بسداد الضريبة وأية مبالغ مستحقة نتيجة للمخالفة.
 .2لكل دولة عضو تحديد حاالت أخرى للمسؤولية التضامنية غير تلك المنصوص عليها في ه المادة.

البا التاس
خص الضريبة

المادة ()44
مبدأ خص الضريبة
.1
.2
.3
.4

يحق للخا ضع لل ضريبة أن يخ صم من مبلغ ال ضريبة الم ستحقة والملزم ب سدادها في دولة ع ضو قيمة ال ضريبة
القابلة للخصم التي تحملها في ه الدولة في سياق القيام بتوريدات خاضعة للضريبة.
ينش حق الخصم عند استحقاق الضريبة القابلة للخصم وفقا ألحكام ه االتفاقية.
يحق للعميل الملزم بسااداد الضااريبة وفقا أللية االحتساااب العكسااي خصاام الضااريبة القابلة للخصاام المتعلقة بها،
شريطة أن يكون قد صرح عن الضريبة المستحقة وفقا للبند الثاني من المادة ( )41من ه االتفاقية .
تحدد كل دولة عضو ضوابط وشروط خصم الضريبة.
المادة ()45
القيود على عملية خص ضريبة المدخالت

ال يجوز خصم ضريبة المدخالت التي تم تحملها في أ من الحالتين اآلتيتين:
 .1اذا كانت لغير غايات النشاط االقتصاد وفقا لما تحدد كل دولة عضو،
 .2اذا كانت على السلع المحظور تداولها في الدولة العضو وفقا ألحكام التشريعات الناف ة.
المادة ()46
الخص الا ب
 .1في حال كانت ضاااااريبة المدخالت مرتبطة بسااااالع وخدمات تساااااتخدم للقيام بتوريدات خاضاااااعة للضاااااريبة
وتوريدات غير خاضعة للضريبة ،ال يجوز خصم ضريبة المدخالت إال في حدود النسبة العائدة للتوريدات
الخاضعة للضريبة.
 .2لكل دولة ع ضو أن تحدد طرق احت ساب ن سبة الخ صم ،و شروط اعتبار قيمة ضريبة المدخالت غير القابلة
للخصم على أنها تعادل صفرا.
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المادة ()47
ت وية ضريبة المدخالت القابلة للخص
 .1على الخاضع للضريبة تعديل قيمة ضريبة المدخالت التي خصمها عند تلقي السلع أو الخدمات الموردة ل متى
زادت أو نقصااات عن قيمة ضاااريبة المدخالت المتاح ل خصااامها ،إثر تغيير في عوامل تحديد الضاااريبة القابلة
للخصم ،بما فيها:
أ -إلغاء معاملة التوريد أو رفضها،
ب -تخفي

مقابل التوريد بتاري الحق لتاري التوريد،

ج -عدم سداد مقابل التوريد ،جزئيا أو كليا وفق البند ( )3من المادة ( )27من ه االتفاقية،
د -تغيير استخدام األصول الرأسمالية.
 .2ال يلزم الخاضع للضريبة تعديل ضريبة المدخالت في إحدى الحالتين اآلتيتين:
أ -إثبات الخاضاااع للضاااريبة خساااارة السااالع الموردة ل  ،أو تلفها أو سااارقتها ،وفقا للشاااروط والضاااوابط
المعمول بها في كل دولة عضو،
ب -اساااتخدام الخاضاااع للضاااريبة السااالع الموردة ل كعينات أو هدايا ذات قيمة زهيدة وفقا لما هو محدد في
الفقرة (د) من البند األول من المادة ( )8من ه االتفاقية.
المادة ()48
شرو ممارسة حق الخص
 .1لغايات ممارسة حق الخصم ،على الخاضع للضريبة أن يكون حائزا على المستندات اآلتية:
أ .الفاتورة الضريبية التي حصل عليها تطبيقا ألحكام ه االتفاقية،
ب .المستندات الجمركية التي تثبت أن مستورد للسلع وفقا ألحكام نظام (قانون) الجمار الموحد.
 .2لكل دولة عضو أن تسمح للخاضع للضريبة بممارسة حق الخصم في حال عدم توفر الفاتورة الضريبية أو عدم
استيفائها للشروط المنصوص عليها في ه االتفاقية ،شريطة إثبات قيمة الضريبة المستحقة ب ية وسيلة أخرى.
المادة ()49
حق خص ضريبة المدخالت الم ددة قب تاريخ الت جي
 .1يحق للخاضااع للضااريبة خصاام ضااريبة المدخالت على الساالع والخدمات الموردة ل قبل تاري تسااجيل لغايات
الضريبة عند استيفاء الشروط اآلتية:
أ .تلقي السلع والخدمات لغايات القيام بتوريدات خاضعة للضريبة،
ب .عدم استهال األصول الرأسمالية كليا قبل تاري التسجيل،
ج .عدم توريد السلع قبل تاري التسجيل،
د .تلقي الخدمات خالل فترة زمنية معينة قبل تاري التسجيل وفقا لما تحدد كل دولة عضو،
 .عدم خضوع السلع والخدمات أل قيد من القيود المرتبطة بحق الخصم المنصوص عليها في ه االتفاقية.
 .2لغايات تطبيق ه المادة ،تخصاااام ضااااريبة المدخالت على األصااااول الرأساااامالية وفقا للقيمة الدفترية الصااااافية
لألصول بتاري التسجيل وفق ما تحدد كل دولة عضو.
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البا العاشر
االلتزامات
الفص األول
الت جي
المادة ()50
الت جي اإللزام
 .1يكون الخاضع للضريبة ملزما بالتسجيل لغايات تطبيق ه االتفاقية في حال كان:
أ .مقيما في أ من الدول األعضاء ،و
ب .يتجاوز أو من المتوقع أن يتجاوز قيمة توريدات السنوية في تلك الدولة العضو حد التسجيل اإللزامي.
 .2يكون حد التسجيل اإللزام  375,000لاير سعود (أو ما يعادلها من عمالت دول المجلس) ،وللجنة الوزارية
تعديل حد التسجيل بعد ثال سنوات من التطبيق.
 .3يكون الشخص غير المقيم في دولة عضو ملزما بالتسجيل فيها بغ النظر عن رقم أعمال عندما يكون ملزما
بسااداد الضااريبة في ه الدولة وفقا ألحكام ه االتفاقية ،ويقوم بالتسااجيل إما مباشاارة أو من خالل تعيين ممثل
ضاااريبي ل بموافقة الجهة الضاااريبية المختصاااة .ويحل الممثل الضاااريبي مكان الشاااخص غير المقيم في جميع
الحقوق وااللتزامات المنصاااااوص عليها في ه االتفاقية ،مع مراعاة أحكام البند الثاني من المادة ( )43من ه
االتفاقية.
 .4يحق للخاضاااع للضاااريبة ال يقوم فقط بتوريدات خاضاااعة للضاااريبة بنسااابة الصااافر بالمائة طلب اساااتثنائ من
وجوب التسجيل لغايات الضريبة وفقا للشروط والضوابط المحددة من قبل كل دولة عضو.
المادة ()51
الت جي االختيار (الطوع )
 -1يحق لغير الملزم بالتساااااجيل  ،وفقا ألحكام البند األول من المادة ( )50من ه االتفاقية  ،المقيم في أ دولة
عضاااو ،أن يطلب تساااجيل فيها شاااريطة أال تقل قيمة التوريدات السااانوية فيها عن حد التساااجيل االختيار
(الطوعي) .
 -2يحق للدولة العضو ان تسمح بالتسجيل شريطة ان تتجاوز قيمة المصروفات السنوية لغير الملزم بالتسجيل
في ه الدولة حد التسجيل االختيار (الطوعي) وفقا للشروط والضوابط التي تحددها تلك الدولة .
 -3يكون حد التسجيل االختيار  %50من حد التسجيل االلزامي.

المادة ()52
احت ا قيمة التوريدات
 .1لغايات تطبيق أحكام ه االتفاقية ،تحتسب قيمة التوريدات السنوية على أساس أ من اآلتي:
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أ .مجموع قيمة التوريدات  -باسااااتثناء التوريدات المعفاة  -التي حققها الخاضااااع للضااااريبة في نهاية أ شااااهر
باإلضافة إلى األحد عشر شهرا السابقة،
ب .مجموع قيمة التوريدات  -باسااااتثناء التوريدات المعفاة  -التي من المتوقع أن يحققها الخاضااااع للضااااريبة في
نهاية أ شااااهر باإلضااااافة إلى األحد عشاااار شااااهرا القادمة ،أوفقا للمعايير والفترة المحددة من قبل كل دولة
عضو.
 .2يت لف مجموع قيمة التوريدات من اآلتي:
أ .قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة باستثناء قيمة توريد األصول الرأسمالية،
ب .قيمة السلع والخدمات الموردة للخاضع للضريبة الملزم بسداد الضريبة عنها وفقا ألحكام ه االتفاقية .
ج .قيمة التوريدات البينية التي يقع مكان توريدها في دولة عضاااو غير دولة إقامة المورد الخاضاااع للضاااريبة،
وكانت تخضع للضريبة في دولة إقامة المورد فيما لو وقع مكان التوريد فيها.
 .3لكل دولة عضاااو وضاااع الضاااوابط والشاااروط الالزمة لتجميع رقم أعمال األشاااخاص المرتبطين ال ين يزاولون
أنشطة متشابهة أو مترابطة ،وتسجيل كل منهم (تسجيلهم) إلزاميا على أساس رقم األعمال اإلجمالي.
المادة ()53
رق التعريف الضريب
عند الت سجيل لغايات الضريبة في أ من الدول األع ضاء ،تخصص كل دولة عضو رقم تعريف ضريبي للخا ضع
للضريبة ،على أن تحدد اللجنة الوزارية ضوابط إصدار رقم التعريف الضريبي.
المادة ()54
إلغاء الت جي
 .1على الخاضع للضريبة المسجل لغايات الضريبة أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيل في أ من الحاالت اآلتية:
أ -التوقف عن مزاولة النشاط االقتصاد ،
ب -التوقف عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة،
ج -انخفا قيمة التوريدات الخاضع للضريبة عن حد التسجيل االختيار وفقا ألحكام المادة ( )51من
ه االتفاقية.
 .2يحق للخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيل في حال انخفا
التسجيل االلزامي وتجاوز حد التسجيل االختيار .

مجموع رقم أعمال السنو عن حد

 .3لغايات تطبيق الفقرتني
والفقرةالثاني
األولىوالبند
البند األول
الثانية من ه المادة ،لكل دولة عضو أن تحدد فترة
البندين (ب) و(ج) من الفقرة
أدنى إلبقاء الخاضع للضريبة مسجال لغايات الضريبة كشرط إللغاء تسجيل .

 .4لكل دولة عضو أن تحدد الشروط والضوابط الالزمة لرف طلب إلغاء تسجيل الخاضع للضريبة أو الغاء
األولىوالثاني
البندين األول
والثانية من ه المادة .
تسجيل في غير الحاالت المنصوص عليها في الفقرتين
 .5يجب على الجهة الضريبية إخطار الخاضع للضريبة بإلغاء تسجيل وتاري نفاذ اإللغاء.
الفص الثان
الفاتورة الضريبية
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المادة ()55
إصدار الفاتورة الضريبية
 .1على الخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية أو مستند مماثل في الحاالت اآلتية:
أ -توريد السلع أو الخدمات بما في ذلك التوريد المفتر

المنصوص علي في المادة( )8من ه االتفاقية،

ب -استالم المقابل كليا أو جزئيا قبل تاري التوريد.
 .2لكل دولة عضاااو أن تساااتثني الخاضاااع للضاااريبة من إصااادار الفواتير المنصاااوص عليها في ه المادة بالنسااابة
للتوريدات المعفاة من الضريبة ،بشرط أن ال تتعلق بالمعاملة البينية بين الدول األعضاء.
 .3مع مراعاة أحكام المادة ( )56من ه االتفاقية ،لكل دولة عضااو أن تساامح للخاضااع للضااريبة بإصاادار فواتير
ضاااريبية ملخصاااة تشااامل كل منها جميع توريدات السااالع والخدمات التي تمت لصاااالح عميل واحد واساااتحقت
الضريبة عنها خالل فترة شهر.
 .4لغاية تطبيق ه االتفاقية ،على الدول األعضاء قبول الفواتير من حيد الشكل سواء صدرت ورقيا أو إلكترونيا
وفقا للشروط واإلجراءات التي تحددها كل دولة عضو.
المادة ()56
م تويات الفاتورة الضريبية
 .1على كل دولة عضااو أن تحدد محتويات الفاتورة الضااريبية ومهلة إصاادارها على أن تحدد اللجنة الوزارية الحد
األدنى من التفاصااايل الواجب تضااامينها في الفاتورة الضاااريبية ،ولكل دولة عضاااو أن تسااامح بإصااادار فواتير
مبسطة وفق الشروط والضوابط التي تحددها.
 .2يمكن أن تصاادر الفواتير الضااريبية ب ية عملة شااريطة أن تكون قيمة الضااريبة مدونة بعملة الدولة العضااو التي
يقع فيها مكان التوريد ،وذلك على أساااااس سااااعر صاااارف العمالت الرساااامي المعمول ب في ه الدولة بتاري
استحقاق الضريبة.
المادة ()57
تعدي الفواتير (إشعار دائن)
على الخاضااااااع للضااااااريبة ال يقوم بتعديل مقابل التوريد أن يضاااااامن ه ا التعديل في مسااااااتند (إشااااااعار دائن أو
مدين"فاتورة ضريبية") يصحح في الفاتورة الضريبية األصلية ،ويعامل ه ا المستند ذات معاملة الفاتورة الضريبية
األصلية ،وفقا لإلجراءات التي تحددها كل دولة عضو.
المادة ()58
أحكام خاصة
 .1يحق للعميل الخاضااااع للضااااريبة ال يتلقى ساااالع أو خدمات موردة ل من خاضااااع للضااااريبة إصاااادار الفواتير
الضااااااريبية شااااااريطة موافقة المورد واإلشااااااارة بالفاتورة ب نها فاتورة ذاتية ،وذلك بموافقة الجهة الضااااااريبية
المختصة ،وفي ه الحالة تعامل ه الفاتورة ال اتية كفاتورة صادرة عن المورد.
 .2يجوز للخا ضع لل ضريبة اال ستعانة بالغير إل صدار الفواتير ال ضريبية نيابة عن  ،وذلك بموافقة الجهة ال ضريبية
المختصة وشريطة استيفاء جميع االلتزامات المنصوص عليها في ه االتفاقية والقانون المحلي.
27 - 20

- 29 -

اجلريدة الر�سمية العدد ()1399
الفص الثالث
حفظ الفواتير الضريبية وال جالت والم تادات الم اسبية
المادة ()59
فترة حفظ الفواتير الضريبية وال جالت والم تادات الم اسبية
دون اإلخالل ب مدة أطول تنص عليها قوانين الدولة العضااااااو ،تحفظ الفواتير الضااااااريبية والدفاتر والسااااااجالت
والمسااااتندات المحاساااابية لمدة ال تقل عن خمس ساااانوات من نهاية الساااانة التي تعود لها الفواتير الضااااريبية والدفاتر
والسااااجالت والمسااااتندات .وتمتد ه الفترة إلى خمسااااة عشاااارة ساااانة فيما يتعلق بحفظ الفواتير الضااااريبية والدفاتر
والسجالت والمستندات العائدة للعقارات.
الفص الراب
الفترة الضريبية واإلقرارات الضريبية
المادة ()60
الفترة الضريبية
على كل دولة عضو أن تحدد الفترة أو الفترات الضريبية الخاصة بها على أال تقل أ فترة ضريبية عن الشهر.

المادة ()61
تقدي اإلقرار الضريب
تحدد كل دولة عضو مدد وشروط وضوابط تقديم الخاضع للضريبة إلقرار ضريبي عن كل فترة ضريبية على أن
تحدد اللجنة الوزارية الحد األدنى من البيانات الواجب تضمينها في اإلقرار الضريبي.
المادة ()62
تعدي اإلقرار الضريب
تضع كل دولة عضو الشروط والضوابط التي تمنح الخاضع للضريبة الحق بتعديل اإلقرار الضريبي المقدم سابقا.
الفص الخامس
سداد الضريبة واستردادها
المادة ()63
سداد الضريبة
تحدد كل دولة عضو مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قبل الخاضع للضريبة.
المادة ()64
سداد الضريبة عن االستيراد
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 .1تسااادد الضاااريبة المساااتحقة علاااى السااالع المساااتوردة فاااي منفااا الااادخول األول وتاااودع فاااي حسااااب خااااص
بالضااااريبة  ،ويااااتم تحويلهاااااا لدولااااة المقصااااد النهاااااائي وفااااق آليااااة التحويااااال اآللااااي المباشاااار للرساااااوم
الجمركية المطبقة في اطار االتحاد الجمركي ،ويجوز للجنة الوزارية اقتراح أ آليات أخرى.
 .2لكااال دولاااة عضاااو وفقاااا للشاااروط والضاااوابط التاااي تحاااددها أن تسااامح للخاضاااع للضاااريبة بت جيااال ساااداد
الضاااريبة المساااتحق ة علاااى السااالع المساااتوردة لغاياااات النشااااط االقتصااااد  ،والتصاااريح عنهاااا فاااي إقااارار
الضاااريبي .وتعاااد الضاااريبة المساااتحقة المؤجااال سااادادها والمصااارح عنهاااا قابلاااة للخصااام وفقاااا ألحكاااام
ه االتفاقية.
المادة ()65
استرداد الضريبة
تحدد كل دولة عضو شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو
االسترداد أو ترحيلها للفترات الضريبية القادمة.
البا ال اد عشر
المعالجات الخاصة السترداد الضريبة
المادة ()66
استرداد الضريبة لألشخا

المقيمين ف إقلي مجلس التعاون

يجوز للخا ضع لل ضريبة في أ دولة ع ضو طلب ا سترداد ال ضريبة الم سددة في دولة ع ضو أخرى ،وفق ال شروط
والضوابط التي تحددها لجنة التعاون المالي واالقتصاد .
المادة ()67
استرداد الضريبة لألشخا

غير المقيمين ف إقلي دول مجلس التعاون

لكل دولة عضو السماح لألشخاص غير المقيمين في إقليم دول مجلس التعاون بطلب استرداد الضريبة المسددة لديها
عند تحقق جميع الشروط اآلتية:
 .1أال يقوم الشخص غير المقيم بتوريد سلع أو خدمات يكون ملزما بسداد الضريبة عنها في أ دولة عضو،
 .2أن يكون الشااخص غير المقيم مسااجال لغايات الضااريبة في بلد إقامت في حال كان ه ا البلد يطبق نظام ض اريبة
القيمة المضافة أو نظام ضريبي مماثل،
 .3أن تكون الضريبة متكبدة من قبل الشخص غير المقيم في أ دولة عضو لغايات نشاط االقتصاد .
المادة ()68
استرداد الضريبة لل ياح
 .1للدولة العضو تطبيق نظام استرداد ضريبة للسياح وفقا للشروط والضوابط التي تحددها في قانونها المحلي
.
 .2لغايات تطبيق ه المادة ،السائح هو كل شخص طبيعي تتوفر في جميع الشروط اآلتية:
أ .أن يكون غير مقيم في إقليم دول مجلس التعاون،
 .أن يكون من غير أعضاء طاقم الرحلة أو الطائرة التي تغادر إحدى الدول األعضاء.
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المادة ()69
استرداد الضريبة لل كومات األجابية
والما مات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية
 .1تحدد كل دولة عضااااااو شااااااروط وضااااااوابط منح الحكومات األجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات
الدبلوماسااية والقنصاالية والعسااكرية حق طلب اسااترداد الضااريبة التي تم تكبدها على الساالع والخدمات في الدولة
العضو تطبيقا لالتفاقيات الدولية المبرمة أو شرط المعاملة بالمثل.
 .2لكل دولة عضو أن تطبق الضريبة بنسبة الصفر بالمائة على توريد السلع والخدمات لصالح الحكومات األجنبية
والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ضمن الشروط والضوابط التي تحددها
كل دولة.
البا الثان عشر
تبادل المعلومات بين الدول االعضاء
المادة ()70
تبادل المعلومات
 .1تتبادل الجهات الضااااريبية في الدول األعضاااااء المعلومات ذات الصاااالة بتنفي أحكام ه االتفاقية ،أو بإدارة أو
تنفي القوانين المحلية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة .
 .2مع مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية التي تكون الدولة العضااااو طرفا فيها ،تعامل المعلومات التي تحصاااال عليها
الجهة الضااريبية على أنها معلومات ساارية بنفس الطريقة التي تُعامل بها المعلومات التي تحصاال عليها بموجب
القوانين المحلية لتلك الجهة  ،وال يجوز الكشف عنها إال لألشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم واألجهزة
اإلدارية) المعنيين بربط أو تحصاايل الضااريبة أو بتنفي ها أو إقامة دعاوى قضااائية بش ا نها أو بتحديد االسااتئناف
المتعلق بها أو باإلشااراف على ما ساابق .وال يجوز لهؤالء األشااخاص أو الساالطات اسااتخدام تلك المعلومات إال
لتلك األغرا فقط ،ويجوز لهم كشااااااف ه المعلومات في اإلجراءات القضاااااااائية في المحاكم العامة أو في
األحكام القضاااااائية .وبصااااارف النظر عما ذكر ساااااابقا ،يجوز اساااااتعمال المعلومات التي تحصااااال عليها الجهة
الضااااريبية ألغرا أخرى عندما تجيز قوانين كلتا الدولتين اسااااتعمالها لمثل ه األغرا األخرى ،وتساااامح
الجهة الضريبية في الدولة المزودة للمعلومات بمثل ه ا االستعمال.
 .3ال يجوز ب حال من األحوال تفسير أحكام البندين ( )1و( )2بما يؤد إلى إلزام أ دولة عضو بما ي تي:
أ .تنفي إجراءات إدارية مخالفة لألنظمة والممارسات اإلدارية في تلك الدولة أو في دولة عضو أخرى.
ب .تقديم معلومات ال يمكن الحصول عليها بموجب األنظمة أو التعليمات اإلدارية المعتادة في تلك الدولة
أو في دولة عضو أخرى.
ج .تقديم معلومات من ش نها كشف أ سر يتعلق بالتجارة أو األعمال أو الصناعة أو األسرار التجارية
أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة (النظام
العام).
 .4إذا طلبت دولة عضو معلومات بموجب ه المادة ،فعلى الدولة العضو األخرى أن تستخدم إجراءاتها الخاصة
بجمع المعلومات المطلوبة حتى وإن لم تكن تلك الدولة األخرى في حاجة إليها ألغراضاااها الضاااريبية الخاصاااة
بها .ويخضااااااع االلتزام الوارد في الجملة الساااااااابقة للقيود الواردة في البند ( )3غير أن ال يجوز ب حال من
األحوال تفساااير ه القيود على أن يسااامح لدولة عضاااو باالمتناع عن تقديم المعلومات لمجرد انتفاء مصااالحتها
المحلية فيها.
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 .5ال يجوز ب حال من األحوال تفسااااااير أحكام البند ( ) 3على أنها تساااااامح لدولة متعاقدة باالمتناع عن تقديم
أو شاااخص
المعلومات لمجرد أن المعلومات يحتفظ بها مصااارف أو مؤساااساااة مالية أخرى أو شاااخص مفو
يعمل بوكالة أو بصفة ائتمانية أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح تتعلق بالملكية في شخص ما.
المادة ()71
ن ام الخدمة االلكترون
.1

على كل دولة عضاااااو اساااااتحدا نظام خدمة الكتروني لغايات االمتثال بالمتطلبات المتعلقة بالضاااااريبة و على
األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اتخاذ التدابير الالزمة إلنشاااااااء مركز معلومات ضااااااريبي
وتشااااااغيل موقع او نظام الكتروني مركز لمتابعة المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية وتبادل ه المعلومات
بين الجهات الضااااريبية المختصااااة في الدول األعضاااااء ،على أن يتضاااامن الموقع أو النظام االلكتروني التابع
لمركز المعلومات الضريبي على األقل على المعلومات اآلتية:
أ .رقم التعريف الضريبي لكل من المورد والعميل،
ب .رقم الفاتورة الضريبية وتاريخها،
ج .وصف المعاملة،
د .مقابل المعاملة.

.2

.3
.4
.5

في حال تطابق المعلومات المسجلة من قبل كل من المورد والعميل ،يمنح كل منهما رقم ت كيد يجب االحتفاظ ب
لغايات التدقيق من قبل الجهة الضااااااريبية المختصاااااااة والت كد من تطابق ه المعلومات مع تلك المقدمة في
االقرارات الضريبية وغيرها من المعلومات ذات الصلة المقدمة عمال ب حكام ه االتفاقية.
يجب أن يكون النظام موثوق وآمن وال يساااااامح للمورد أو العميل الوصااااااول إلى أ بيانات غير تلك المتاح ل
االطالع عليها.
يحق للجهة الضاااريبية المختصاااة في كل دولة عضاااو الوصاااول إلى المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية التي
تمت بين خاضعين للضريبة مسجلين لغايات الضريبة.
يتيح النظام متابعة اثبات انتقال السلع إلى بلد المقصد النهائي
المادة ()72
التعاون بين الدول االعضاء

 .1للدول االعضاااء ،باقتراح ترفع االمانة العامة لدول مجلس التعاون إلى اللجنة الوزارية  ،اتخاذ التدابير الالزمة
المتعلقة بالتعاون االدار بينها ،وخصوصا في المجاالت اآلتية:
أ .تبادل المعلومات الالزمة لغايات تحديد صحة الضريبة بناء على طلب كل دولة عضو.
ب .االتفاق على إجراء عمليات تدقيق متزامنة والمشاااركة في عمليات تدقيق تقوم بها أ دولة عضااو بناء على
موافقة الدول المعنية.
ج .المساعدة في تحصيل الضريبة واتخاذ التدابير الالزمة المرتبطة بالتحصيل.
 .2مع مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية التي تكون الدولة العضااااااو طرفا فيها ،يجب على كل دولة عضااااااو أن تلزم
موظفيها بعدم اإلفشاء أو استعمال المعلومات التي حصلوا عليها في سياق عملهم من دولة عضو أخرى لغايات
أخرى غير مرتبطة بتنفي مهامهم .ولكل دولة عضو تحديد العقوبات المطبقة في حال المخالفة.
البا الثالث عشر
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األحكام االنتقالية
المادة ()73
على كل دولة عضو أن تنص في القانون المحلي على أحكام انتقالية تراعي على األقل الجوانب االتية:
 .1تساتحق الضاريبة على توريدات السالع والخدمات وعلى اساتيراد السالع من تاري نفاذ القانون المحلي في الدولة
العضو.
 .2تحدد كل دولة عضو مهل تسجيل الخاضعين للضريبة الملزمين بالتسجيل بتاري نفاذ القانون المحلي.

 .3بالرغم من أ نص آخر في ه االتفاقية ،وفي حال تم إصااااادار فاتورة أو ساااااداد المقابل قبل تاري نفاذ القانون
المحلي أو قبل تاري التساااجيل ،وتم التوريد بعد ه ا التاري  ،لكل دولة عضاااو تجاهل تاري الفاتورة أو الساااداد
واعتبار تاري استحقاق الضريبة واقعا بتاري التوريد.

 .4تسر أحكام البند الثالد من ه المادة على التوريدات البينية التي تتم بين مورد خاضع للضريبة مقيم في دولة
عضو وعميل في دولة عضو أخرى.
 .5فيما يتعلق بالتوريدات المسااااتمرة التي يتم تنفي ها جزئيا قبل تاري نفاذ القانون المحلي أو قبل تاري التسااااجيل،
وجزئيا بعد ه ا التاري  ،ال تستحق الضريبة على الجزء ال ينف قبل تاري النفاذ أو التسجيل.
البا الراب عشر
االعتراضات والطعون
المادة ()74
االعتراضات والطعون
تحدد كل دولة عضو شروط وضوابط االعترا
إلى المحاكم المحلية المختصة في كل دولة عضو.

على قرارات الجهة الضريبية المختصة ،ويشمل ذلك حق اللجوء

البا الخامس عشر
األحكام الختامية
المادة ()75
تف ير االتفاقية
تختص اللجنة الوزارية بالنظر في المسااااااائل المتعلقة بتطبيق وتفسااااااير ه االتفاقية وتكون قراراتها ملزمة للدول
األعضاء.
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المالحق
تعتبر أ مالحق يتفق عليها طبقا له االتفاقية جزءا ال يتجزأ من ه
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االتفاقية.

()76
المادة ()77

ح الازاعات
تعمل الدول االعضااااء على تساااوية أ نزاع ينشااا بينها بشااا ن ه االتفاقية بالطرق الودية  ،ولها وباتفاقها اذا تع ر
تسويت طبقا لما تقدم عر النزاع على التحكيم وفق لقواعد التحكيم التي يتفق عليها .
()77
المادة ()78

التعديالت
يجوز بعد موافقة جميع الدول األعضاء ،وبناء على اقتراح أ منها تعديل ه االتفاقية  ،ويخضع نفاذ التعديل ل ات
( ))78من ه االتفاقية.
اإلجراءات المنصوص عليها في المادة (79
()78
المادة ()79

الافاذ
تقر ه االتفاقية من قبل المجلس األعلى وتصادق عليها الدول األعضاء وفقا إلجراءاتها الدستورية.
 .1تعتبر االتفاقية ناف ة اعتبارا من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى األمانة العامة لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية.
 .2تعمل كل دولة عضو على اتخاذ اإلجراءات الداخلية إلصدار القانون المحلي بهدف وضع أحكام االتفاقية
حيز التنفي بما فيها وضع السياسات واإلجراءات الالزمة لتطبيق الضريبة بما ال يتعار مع أحكام ه
االتفاقية.
 .3تعد كل دولة عضاااو لم تطبق قانونها المحلي خارج نطاق تطبيق ه االتفاقية إلى حين تاري نفاذ قانونها
المحلي .
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حررت ه االتفاقية باللغة العربية بتاري  1438/2/27هـاااااا ،الموافق  2016/11/27من أصل
واحد يودع لدى األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتساالم نسااخة من مطابقة لألصاال
لكل دولة عضو طرف في ه االتفاقية.
دولة اإلمارات العربية المت دة
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2021/51
بالت�صديق على االتفاقية املوحدة
لل�ضريبة االنتقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى االتفاقية املوحدة لل�ضريبة االنتقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
املوقعة بتاريخ  27من نوفمرب 2016م،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
الت�صديق على االتفاقية املوحدة لل�ضريبة االنتقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ،وفقا لل�صيغة املرفقة.
املــادة الثانيـــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها ،وفقا لأحكامها.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 26 :من ذي القعدة �سنـة 1442هـ
املـوافــــق 7 :من يوليــــــــــــو �سنـة 2021م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1399
إن الدول األعضاء يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية،
اإلمارات العربية املتحدة،
مملكة البحرين،
اململكة العربية السعودية،
سلطنة عمان،
دولة قطر،
دولة الكويت،
انطالقًا من األهداف الواردة يف النظام األساسي جمللس التعاون لدول اخللييج العربيية الراميية
إىل أهمية تنمية عالقات التعاون القائمة بينها يف خمتلف اجملاالت.
ومتاشياً مع أهداف االتفاقية االقتصادية بني دول جملس التعاون لسنة 2001م ،الي تسيع
إىل مراحل متقدمة من التكامل االقتصادي ،ووضع تشريعات وأسس قانونيية متماللية يف
اجملاالت االقتصادية واملالية ،ورغبةً يف تعزيز اقتصاد دول اجمللس ومواصيلة للططيوات الي
مت اختاذها إلقامة الوحدة االقتصادية بينها،
واسييتناد ًا إىل قييرار اجمللييس األعل ي يف دورت ي السادسيية والييثاللني (الري ياض 9 ،ي ي 10

ديسمرب 2015م) املتضمن تفويض جلنة التعاون اااولو ناتصتداوب وساتممو مجيا
ااتطلبوت الالزمة إلصرار اتتفوصية ااوحدة للضريبة اتنتقوئية لادن للاا التعاون لادن
اخلليج العر ية نالتوصي عليهو.
فقد اتفقت عل ما يأتي:

 - 3915 - 2

اجلريدة الر�سمية العدد ()1399
الباب األول
تعاريف وأحكام عامة
املادة ()1
التعاريف
يف تطبيق أحكام هذه االتفاقية ،يكون للكلمات والعبيارات اتتيية املعني امليبني قيرين
كل منها ،ما مل يقتض سياق النص معن آخر:
اجملليييييييييييييييييييييس :جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
االتفاقييييييييييييييييييية :االتفاقية املوحدة للضريبة االنتقائية لدول اجمللس .
الضييييييييييييييييييريبة :الضريبة االنتقائية لدول اجمللس.
الدوليييييية العضييييييو :أي دوليية تتمتييع بالعضييوية الكامليية يف اجمللييس وفق ياً لنظام ي
األساسي.
إقليييييل دول اجمللييييس :مجيع أقاليل الدول األعضاء.
اللجنييييية الوزاريييييية  :جلنة التعاون املالي واالقتصادي لدول اجمللس.
القييييييانون ا لييييييي :قانون الضيريبة االنتقائيية والتشيريعات ذات الصيلة الصيادرة عين
كل دولة عضو.
الشيييييييييييييييييييطص :أي شطص طبيعي أو اعتباري ،عام أو خاص  ،أو أي شكل آخير مين
أشكال الشراكة.
نظام (قانون) اجلميار
املوحييييييييييييييييييييييد :نظام (قانون) اجلمار املوحد لدول اجمللس.
اجلهيييية الضييييريبية :اجلهة أو اإلدارة احلكومية املطتصية يف الدولية بيةدارة و صييل
وتنفيذ الضريبة.
السييييلع االنتقائييييية :السلع اخلاضعة للضريبة وفق ًا ألحكام هذه االتفاقية.
السيييييلع االنتقائيييييية
املنتجيييييية لييييييياً :السلع االنتقائية املنتجة يف الدولة العضو.
اسيييييييتلاد السيييييييلع
االنتقائيييييييييييييييييية :دخول السلع االنتقائية من خارج إقلييل دول اجملليس اىل أيية دولية
عضو وفق ًا ألحكام نظام (قانون) اجلمار املوحد.
15 - 3
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الوضع املعلق للضريبة:

املسييييتودض الضييييري :

املييييييييرخص ليييييييي :

الضييريبة املسييتحقة:

الوضع الذي يعلق في استحقاق الضيريبة علي السيلع االنتقائيية
املنتجيية لييياً أو املسييتوردة وفقيياً ألحكييام املييادة ( )5ميين هييذه
االتفاقية.
املكان الذي يسمح في للمرخص ل بةنتاج  ،أو ويل ،أو حييازة،
أو ختزين  ،أو تلقي السيلع االنتقائيية املنتجية ليياً أو املسيتوردة
ت وضع معلق للضريبة.
الشطص املوافق ل مين قبيل اجلهية الضيريبية علي القييام ،خيالل
ممارسة عمل  ،بةنتياج السيلع ،أو وييل ،أو حييازة ،أو ختيزين ،أو
نقييل ،أو تلقييي السييلع االنتقائييية املنتجيية لي ياً أو املسييتوردة يف
مستودض ضري .
الضييريبة عليي السييلع االنتقائييية ،والوااييىل سييدادها إىل اجلهيية
الضريبية.

الشييطص امللييزم بسييداد
الضييييييييييييييييييريبة :الشييطص املسييوول وفق ياً ألحكييام هييذه االتفاقييية عيين احتسيياب
الضريبة املستحقة والتصريح عنها وسدادها.
سييىل علي أساسييها الضييريبة وفقياً ألحكييام هييذه
قيمة السلع االنتقائية :القيميية الي
االتفاقية.
قيميية أو كمييية التوريييدات ال ي تتجيياوز مييا نييص علي ي قييانون
أغراض األعمال :
اجلمار املوحد والئحت التنفيذية.
املسييييييييييييييييييييتورد :الشطص الذي يقوم باستلاد السلع االنتقائية

املادة()2
سريان االتفاقية
ظر استلاد ،أو تصدير أو إنتاج بعض
دون اإلخالل بالتشريعات النافذة يف دول اجمللس ال
السلع ،وأي قوانني ضرائىل غل مباشرة أخرى ،تسري أحكام هذه االتفاقية عل :
 .1إنتاج السلع االنتقائية داخل إقليل الدولة العضو.
 .2استلاد السلع االنتقائية إىل إقليل دول اجمللس.
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الباب الثاني
فرض الضريبة
املادة ()3
السلع االنتقائية ونسبة الضريبة
 .1تفرض الضريبة عل السلع الضارة بصحة االنسيان والبيةية والسيلع الكماليية وفيق
ددها اللجنة الوزارية.
القائمة والنسىل الضريبية املفروضة عليها ال
 .2للجنة الوزارية تعديل تلك القائمة والنسىل الضريبية املفروضة عليها.
املادة ()4
استحقاق الضريبة
 .1دون اإلخالل بأحكام املادة ( ) 5مين هيذه االتفاقيية ،تسيتحق الضيريبة يف تياري طير
السلع االنتقائية لالستهال .
 .2تعد السلع االنتقائية مطروحة لالستهال يف احلاالت اتتية:
أ -إنتاج السلع االنتقائية خارج وضع معلق للضريبة.
ب -إفراج السلع االنتقائية من أي وضع معلق للضريبة.
ج -حيازة السيلع االنتقائيية خيارج أي وضيع معليق للضيريبة مل تسيدد الضيريبة
املستحقة عليها.
د -استلاد السلع االنتقائية ما مل تكن يف وضع معلق للضريبة.
ه -فقدان السلع االنتقائية أو تلفها يف وضع معلق للضريبة يف الدولة ال كانيت
فيها  ،و مل يثبت املرخص لي أن فقيدها أو تلفهيا نياتج عين أسيباب خاراية عين
سيطرت  ،وذلك وفقاً للشروط واإلاراءات ا ددة من الدولة العضو الي فقيدت
أو تلفت فيها السلعة.
املادة ()5
تعليق الضريبة
 .1تعلق الضريبة عل السلع االنتقائية يف احلالتني اتتيتني:
أ -إنتاج السلع االنتقائية أو ويل ،أو حيازة ،أو ختزين أو تلقيي السيلع االنتقائيية
املنتجة لياً من قبل املرخص ل .
ب -نقل السلع االنتقائية ت وضع معلق للضريبة يف أي من احلاالت اتتية:
 )1من مستودض ضري إىل مستودض ضري يف الدولة العضو ذاتها.
 )2من مستودض ضري إىل مستودض ضري يف دولة عضو أخرى.
15 - 5
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 )3ميين مسييتودض ضييري إىل مكييان خييروج السييلع ميين إقليييل دول اجمللييس
للتصدير أو إعادة التصدير وفق ًا ألحكام نظام (قانون) اجلمار املوحد.
 )4عند االستلاد إىل مستودض ضري يف دولة عضو.
 .2دد اللجنة الوزارية قواعد تطبيق هذه املادة وآلية تنقل السيلع االنتقائيية يت وضيع
معلق للضريبة بني الدول األعضاء.
املادة ()6
قيمة السلع االنتقائية
 .1دد القيمة ال تفرض عليها الضيريبة علي التبيو وفقياً لقيرار اجملليس األعلي يف
دورت الي ( )36أو أي قرارات الحقة للمجلس األعل بهذا اخلصوص.
 .2دد القيمة ال تفرض عليها الضريبة عل بقية السلع االنتقائية عل أساس سعر
بيع التجزئة هلذه السلع ،عل أن يكون سعر بيع التجزئة هو السعر ا يدد مين قبيل
املستورد أو املنتج للسلع االنتقائية ،أو وفق قائمة األسعار املعيارية الي سييتفق عليهيا
بشكل دوري بني اجلهات الضريبية يف دول اجمللس أيهما أعل .
الباب الثالث
سداد الضريبة
املادة ()7
الشطص امللزم بسداد الضريبة
الشطص امللزم بسداد الضريبة املستحقة هو:
 .1الشطص الذي ينتج سلع انتقائية خارج وضع معلق للضريبة.
 .2الشطص الذي حيوز سلع انتقائيية مل تسيدد الضيريبة املسيتحقة عليهيا خيارج وضيع
معلق للضريبة وفقاً ملا دده اجلهة الضريبية.
 .3املرخص ل عند اإلفراج عن السلع االنتقائية من وضع معلق للضريبة.
 .4املرخص ل عند طر السلع االنتقائيية لالسيتهال بسيبىل فقيدانها أو تلفهيا يف وضيع
معلق للضريبة وفق ًا ألحكام البند( -2هي) من املادة ( )4من هذه االتفاقية.
 .5مستورد السلع االنتقائية.
 .6املرخص ل عند نقل السلع االنتقائية خالفاً لشروط التعليق املنصوص عليها يف امليادة
( )5من هذه االتفاقية.
 .7أي شطص آخر يطر سلعاً انتقائية لالستهال
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املادة ()8
مكان فرض الضريبة وآلية التحصيل
 .1لغايات أحكام هذه املادة ،يقصد مبنفذ اليدخول األول :أول نقطية مجركيية ليدخول
السلع االنتقائية إىل إقليل دول اجمللس وفقاً لنظام (قانون) اجلمار املوحد.
 .2تفرض الضريبة عل السلع االنتقائية املنتجة لياً يف الدولية العضيو الي طرحيت
فيها لالستهال كما هو دد يف املادة ( )4من هذه االتفاقية.
 .3ت فرض الضريبة عل السلع االنتقائية املستوردة يف دولة منفيذ اليدخول األول للسيلع
ما مل تكن يف وضع معلق للضريبة.
 .4بالنسبة للسلع االنتقائيية الي سيبق أن طرحيت لالسيتهال وخضيعت للضيريبة يف
دوليية عضييو و انتقلييت الحقياً إىل دوليية عضييو أخييرى ،تفييرض الضييريبة علي السييلع
االنتقائية يف منفذ دخول الدولة العضو األخرى.
الباب الرابع
اسرتداد الضريبة
املادة ()9
املبدأ العام
 .1دون اإلخالل بأحكام املادة ( )8من هذه االتفاقية ،حيق اسيرتداد الضيريبة املسيددة علي
السلع االنتقائية ال مت طرحها لالستهال يف الدولة العضيو يف حيال التصيدير أو إعيادة
التصدير ألغراض األعمال إىل خارج إقليل دول اجمللس.
 .2حيق اسرتداد الضريبة املسددة عل السلع االنتقائية يف حيال اسيتطدامها يف إنتياج سيلع
انتقائية أخرى خاضعة للضريبة.
 .3ألغراض البند ( )4من املادة الثامنة ،جيوز طلىل اسرتداد الضريبة االنتقائية املسددة من
اجلهة الضريبية يف الدولة العضو األوىل.
 .4دد اللجنة الوزارية حاالت االسرتداد اإلضافية يف حال عدم استهال السلع االنتقائيية
داخل الدولة العضو.
 .5دد الدولة العضو شروط وااراءات االسرتداد.
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الباب اخلامس
اإلعفاءات
املادة ()10
 .1تعف ي ميين الضييريبة السييلع االنتقائييية بشييرط املعامليية باملثييل اهليةييات الدبلوماسييية
والقنصييلية واملنظمييات الدولييية ورأسيياء وأعضيياء السييلكني الدبلوماسييي والقنصييلي
املعتمدون لدى أي دولة عضو.
 .2تعف من الضريبة السلع االنتقائية ال بصحبة املسافرين القادمني إىل أي دولية عضيو
عل أال تكون ذات صفة جتارية ،وأن تستويف الشروط والضيواب ا يددة يف نظيام
(قانون) اجلمار املوحد.
الباب السادس
متطلبات االمتثال
املادة ()11
االمتثال عند االستلاد والتصدير
 .1عل املستورد التصريح عن الضريبة املستحقة عند االستلاد وفقاً ملا هو منصيوص عليي
يف نظام (قانون) اجلمار املوحد  ،و دد الدولة العضو ااراءات السداد.
 .2تطبق إاراءات وآلية االستلاد والتصدير ا ددة يف نظام (قانون) اجلمار املوحيد علي
معامالت استلاد وتصدير السلع االنتقائية مبا ال يتعارض مع أحكام هذه االتفاقية.
املادة ()12
الرتخيص
للجهة الضريبية أن ترخص ألي شطص بتطصيص مستودض ضري وفقاً للشروط والقواعيد
ا ددة من قبل الدولة العضو.
املادة ()13
التسجيل
لغايات الضريبة يلتزم بالتسجيل كل من دده اجلهة الضريبية مين األشيطاص املليزمني
بسداد الضريبة وفق ًا ألحكام املادة ( )7من هذه االتفاقية.
املادة ()14
مسك وحفظ السجالت والدفاتر ا اسبية
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 .1يتعني عل الشطص امللزم بالتسجيل مسك سجالت ودفاتر اسبية منتظمة ومسيتقلة
لتسجيل حركة السلع االنتقائية ،واملستندات املويدة هليا ،وحفظهيا بطريقية منظمية
ومنطقية ،مبا يسمح للجهة الضريبية مبراقبة صحة احتساب وسداد الضريبة.
 .2جيىل حفظ السجالت والدفاتر واملستندات املويدة هلا ،ملدة ( )5خيس سينوات مين نهايية
السنة املالية ال حدلت فيها تلك العملية ،ما مل يتواىل حفظهيا مليدة أطيول مبوايىل أي
من التشريعات النافذة يف كل دولة عضو.
املادة ()15
اإلقرار الضري
 .1جيىل عل الشطص امللزم بالتسيجيل ،تقيديل إقيرارات ضيريبية ،و يدد كيل دولية
عضو الفرتة أو الفرتات الضريبية اخلاصة بها عل أال تقل أي فرتة ضريبية عين شيهر،
وال تزيد عل سنة.
 .2حيق لكل دولة عضو استثناء املستوردين من تقديل اإلقرار الضري .
املادة ()16
سداد الضريبة
مع مراعاة أحكام املادتني (14و )15من هذه االتفاقية  ،جيىل علي الشيطص املليزم بتقيديل
اإلقرار الضري  ،سداد الضريبة املستحقة عين كيل شيهر مين السينة امليالديية خيالل ()15
خسة عشر يوماً من انتهاء الشهر.
املادة ()17
الرقابة والتفتيش
دد كل دولة عضو التدابل الالزمة للتحقق من صحة تطبيق الضريبة.
املادة ()18
وضع عالمة مميزة عل السلع االنتقائية
دد اللجنة الوزارية السلع االنتقائية ال يتل وضع عالمة مميزة عليها ،والقواعد الالزمية
لذلك يف إقليل دول اجمللس.
الباب السابع
تبادل املعلومات والتعاون بني الدول
املادة ()19
تبادل املعلومات
15 - 9
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 .1تتبادل اجلهات الضريبية يف الدول األعضاء املعلومات ذات الصيلة بتنفييذ أحكيام هيذه
االتفاقية ،أو بةدارة أو تنفيذ القوانني ا لية املتعلقة بالضريبة االنتقائية .
 .2مع مراعاة أحكام االتفاقييات الدوليية الي تكيون الدولية العضيو طرفيا فيهيا ،تعاميل
صل عليها اجلهة الضريبية عل أنها معلوميات سيرية بينفس الطريقية
املعلومات ال
صل عليها مبواىل القوانني ا لية لتلك اجلهة  ،وال جييوز
ال تُعامل بها املعلومات ال
الكشييف عنهييا إال لصشييطاص أو السييلطات (مبييا يف ذلييك ا يياكل واألاهييزة اإلدارييية)
املعنيني برب أو صيل الضريبة االنتقائية أو بتنفيذها أو إقامة دعاوى قضائية بشأنها
أو بتحديد االستةناف املتعلق بها أو باإلشراف عل ما سبق .وال جييوز هليوالء األشيطاص أو
السييلطات اسييتطدام تلييك املعلومييات إال لتلييك األغييراض فقي  ،وجيييوز هلييل كشييف هييذه
املعلومييات يف اإلاييراءات القضييائية يف ا يياكل العاميية أو يف األحكييام القضييائية.
صيل عليهيا اجلهية
وبصرف النظر عميا ذكير سيابقاً ،جييوز اسيتعمال املعلوميات الي
الضييريبية ألغييراض أخييرى عنييدما جتيييز قييوانني كلتييا الييدولتني اسييتعماهلا ملثييل هييذه
األغراض األخيرى ،وتسيمح اجلهية الضيريبية يف الدولية امليزودة للمعلوميات مبثيل هيذا
االستعمال.
 .3ال جيوز بأي حال من األحوال تفسل أحكام البندين ( )1و( )2مبا يودي إىل إلزام أي دولة
عضو مبا يأتي:
أ .تنفيذ إاراءات إدارية خمالفة لصنظمة واملمارسات اإلدارية يف تلك الدولة أو
يف دولة عضو أخرى.
ب .تقديل معلومات ال ميكن احلصول عليها مبواىل األنظمة أو التعليمات
اإلدارية املعتادة يف تلك الدولة أو يف دولة عضو أخرى.
ج .تقديل معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو األعمال أو الصناعة
أو األسرار التجارية أو املهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون
الكشف عنها خمالفاً للسياسة العامة (النظام العام).
 .4إذا طلبييت دوليية عضييو معلومييات مبواييىل هييذه املييادة ،فعلي الدوليية العضييو األخييرى أن
تستطدم إاراءاتها اخلاصة جبميع املعلوميات املطلوبية حتي وإن مل تكين تليك الدولية
األخييرى يف حاايية إليهييا ألغراضييها الضييريبية اخلاصيية بهييا .ووضييع االلتييزام الييوارد يف
اجلملة السابقة للقيود الواردة يف الفقرة ( )3غل أن ال جيوز بأي حال من األحوال تفسل
هذه القيود عل أن يسيمح لدولية عضيو باالمتنياض عين تقيديل املعلوميات جمليرد انتفياء
مصلحتها ا لية فيها.
 .5ال جيوز بأي حال من األحوال تفسل أحكام الفقرة ( )3عل أنها تسمح لدولية متعاقيدة
باالمتناض عن تقديل املعلومات جملرد أن املعلومات حيتفظ بهيا مصيرف أو موسسية ماليية
أخرى أو شطص مفوض أو شطص يعمل بوكالية أو بصيفة ائتمانيية أو بسيبىل كونهيا
مرتبطة مبصاحل تتعلق بامللكية يف شطص ما.
- 10
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املادة ()20
نظام اخلدمة االلكرتوني

 .1عل كل دولة عضيو اسيتحدان نظيام خدمية الكرتونيي لغاييات االمتثيال باملتطلبيات
املتعلقة بالضريبة و عل األمانة العامة جملليس التعياون ليدول اخللييج العربيية اختياذ
التييدابل الالزميية إلنشيياء مركييز معلومييات ضييري وتشييغيل موقييع او نظييام الكرتونييي
مركزي ملتابعة املعلومات املتعلقة بالتوريدات البينية وتبادل هذه املعلومات بني اجلهيات
الضريبية املطتصة يف اليدول األعضياء ،علي أن يتضيمن املوقيع أو النظيام االلكرتونيي
التابع ملركز املعلومات الضري عل األقل عل املعلومات اتتية:
أ -رقل التعريف الضري لكل من املورد والعميل،
ب -رقل الفاتورة الضريبية وتاروها،
ج -وصف املعاملة،
د -مقابل املعاملة.
.2

.3
.4
.5

يف حال تطابق املعلومات املسجلة من قبل كل من املورد والعميل ،مينح كل منهميا رقيل
تأكيد جيىل االحتفاظ ب لغايات التدقيق من قبل اجلهة الضريبية املطتصية والتأكيد
من تطابق هذه املعلومات مع تلك املقدمة يف االقيرارات الضيريبية وغلهيا مين املعلوميات
ذات الصلة املقدمة عمال بأحكام هذه االتفاقية.
جيىل أن يكون النظام مولوق وآمن وال يسيمح للميورد أو العمييل الوصيول إىل أي بيانيات
غل تلك املتا ل االطالض عليها.
حيق للجهة الضيريبية املطتصية يف كيل دولية عضيو الوصيول إىل املعلوميات املتعلقية
بالتوريدات البينية.
يتيح النظام متابعة البات انتقال السلع إىل بلد املقصد النهائي.
املادة ()21
التعاون بني الدول االعضاء

 .1للدول االعضاء ،باقرتا ترفع االمانة العامة لدول اجمللس إىل اللجنة الوزاريية  ،اختياذ
التدابل الالزمة املتعلقة بالتعاون االداري بينها ،وخصوص ًا يف اجملاالت اتتية:
أ .تبادل املعلومات الالزمة لغايات
عضو.

ديد صحة الضيريبة بنياءع علي طليىل كيل دولية

ب .االتفاق عل إاراء عمليات تدقيق متزامنة واملشاركة يف عمليات تيدقيق تقيوم بهيا
أي دولة عضو بناءع عل موافقة الدول املعنية.
ج .املساعدة يف

صيل الضريبة واختاذ التدابل الالزمة املرتبطة بالتحصيل.
15 - 12
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 .2مع مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية ال تكون الدولة العضو طرفاً فيها ،جييىل علي
كل دولة عضو أن تلزم موظفيها بعدم اإلفشاء أو استعمال املعلوميات الي حصيلوا عليهيا
يف سياق عملهل من دولة عضو أخرى لغايات أخرى غل مرتبطة بتنفيذ مهيامهل .ولكيل
دولة عضو ديد العقوبات املطبقة يف حال املطالفة.

الباب الثامن
الغرامات و التهرب الضري
املادة ()22
الغرامات
تفرض كل دولة عضو غرامات إدارية عند خمالفة احكام قانونها ا لي .
املادة ()23
التهرب الضري
 .1يقصد بالتهرب الضري لغايات أحكام هذه املادة:
أ .إدخال أو اولة إدخال سلع انتقائية إىل الدولة العضيو أو إخرااهيا ،أو اولية
إخرااهييا منهييا بصييورة خمالفيية للتشييريعات املعمييول بهييا دون سييداد الضييريبة
املستحقة عليها ازئياً أو بالكامل ،أو خالفاً ألحكام املنع أو التقييد الواردة يف
قوانني الدولة العضو النافذة.
ب .إنتاج ،أو ويل ،أو حييازة ،أو ختيزين او نقيل ،أو تلقيي سيلع انتقائيية مل تسيدد
الضريبة املستحقة عليهيا بصيورة خمالفية ألحكيام هيذه االتفاقيية والقيوانني
ا لية بقصد التهرب من تأدية الضريبة املستحقة أو بقصد جتاوز أحكام املنع
أو التقييد الواردة يف قوانني الدولة العضو النافذة.
ج .تقديل مستندات أو إقيرارات أو سيجالت غيل صيحيحة أو ميزورة أو مصيطنعة أو
وضع عالمات غيل صيحيحة بقصيد التهيرب مين تأديية الضيريبة املسيتحقة أو
بقصد اسرتدادها دون وا حق .
 .2حيق لكل دولة عضو ديد حاالت أخرى من حاالت التهرب الضري .
.3

دد الدولة العضو عقوبات التهرب الضري .
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املادة ()24
االعرتاضات والطعون
دد كل دولة عضو شروط وضواب االعرتاض عل قرارات اجلهية الضيريبية املطتصية ،ويشيمل ذليك
حق اللجوء إىل ا اكل ا لية املطتصة يف كل دولة عضو.

الباب التاسع
األحكام اخلتامية
املادة ()25
القواعد والشروط التنفيذية
ختتص اللجنة الوزارية بوضع القواعد والشروط الالزمة لتطبيق هذه االتفاقية وتفسلها.
املادة ()26
املالحق
تعترب أي مالحق يتفق عليها طبقًا هلذه االتفاقية ازءاً ال يتجزأ من هذه االتفاقية.
املادة ()27
حل النزاعات
تعمل الدول االعضاء عل تسوية أي نزاض ينشأ بينها بشأن هيذه االتفاقيية بيالطرق الوديية ،
وهلا وباتفاقها اذا تعذر تسويت طبقا مليا تقيدم عيرض النيزاض علي التحكييل وفقياً لقواعيد
التحكيل ال يتفق عليها .
املادة ()28
التعديالت
جيوز بعد موافقة مجيع الدول األعضاء ،وبناءع عل اقيرتا أي منهيا تعيديل هيذه االتفاقيية ،
ووضع نفاذ التعديل لذات اإلاراءات املنصوص عليها يف املادة ( )29من هذه االتفاقية.
املادة ()29
النفاذ
تقر هذه االتفاقية من قبل اجمللس األعلي وتصيادق عليهيا اليدول األعضياء وفقيا إلاراءاتهيا
الدستورية.
 .1تعترب االتفاقية نافذة اعتبار ًا مين إييداض وليقية تصيديق الدولية الثانيية ليدى
األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية.
15 - 14
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 .2تعمل كل دولة عضو عل اختاذ اإلاراءات الداخلية إلصيدار القيانون ا ليي
بهدف وضع أحكام االتفاقية حيز التنفيذ مبا فيها وضع السياسات واإلايراءات
الالزمة لتطبيق الضريبة مبا ال يتعارض مع أحكام هذه االتفاقية.
 .3تعد كل دولة عضو مل تطبق قانونها ا لي خارج نطاق تطبيق هذه االتفاقيية
إىل حني تاري نفاذ قانونها ا لي .
مينمنأصيل
2016م،
ااااا ،املوافق
هـاهي،
1438
بتاريبتاري/ //2/27
العربية
حررت
أصل
2016
الموافق /11//27/
1438
باللغةالعربية
االتفاقية باللغة
هذهه االتفاقية
حررت
لألصاال
وتسيللمطابقة
نسااخة من
اخللييج وتساالم
الخليج العربية
التعاون
لمجلس
األمانةالعامة
لدى األمانة
يودع لدى
نسيطة مني
العربيية
لدولليدول
التعياون
جملليس
العامة
واحديودض
واحد
لكل دولة عضو طرف في ه االتفاقية.

مطابقة لصصل لكل دولة عضو طرف يف هذه االتفاقية.

دولة اإلمارات العربية المت دة

˛دولة اإلمارات العربية املتحدة

......................
.........................
................
......................
.........................
................

مملكة الب رين

˛مملكة البحرين

......................
.........................
................
......................
.........................
˛................

المملكة العربية ال عودية

˛اململكة العربية السعودية

...............................................................

˛...............................................................
سلطاة عمان

˛سلطنة عمان

...............................................................

...............................................................
دولة قطر

˛دولة قطر
...............................................................

˛...............................................................
دولة الكويت

˛دولة الكويت
...............................................................

...............................................................
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وزارة العــدل وال�شــ�ؤون القانونيــة
قــرار وزاري
رقـــم 2021/59
بتخويل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لبع�ض موظفـي وزارة الرتاث وال�سياحة
ا�ستنادا �إلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،٩٩/٩٧
و�إلى قانون ال�سياحة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2002/33
و�إلى قانون الرتاث الثقافـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2019/35
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يخول �شاغلو الوظائف الواردة فـي اجلدول املرفق رقم ( )1فـي وزارة الرتاث والثقافة  -كل
فـي نطاق اخت�صا�صه � -صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق قانون الرتاث الثقافـي امل�شار
�إليه ،واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا لأحكامه.
املــادة الثانيــــة
يخول �شاغلو الوظائف الواردة فـي اجلدول املرفق رقم ( )2فـي وزارة الرتاث والثقافة  -كل
فـي نطاق اخت�صا�صه � -صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق قانون ال�سياحة امل�شار �إليه،
واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا لأحكامه.
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي  24 :من ذي القعدة 1442هـ
املـوافــــق  5 :من يوليـــــــــــــو 2021م
د .عـبدالـله بن محمد بن �سعيد ال�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الع ـ ـ ـ ـ ـ ــدل وال�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤون القانوني ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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اجلدول املرفق رقم ()1
املوظفون املخولون �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام
قانون الرتاث الثقافـي ،واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا لأحكامه
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

الوظيفــــة
مدير الدائرة القانونية
مدير دائرة الآثار املغمورة باملياه
مدير دائرة القالع واحل�صون واملعامل التاريخية
مدير دائرة امل�سوحات والتنقيبات الأثرية
مدير دائرة الرتاث العاملي
مدير دائرة الرتاث فـي محافظة ظفار
مديرو �إدارة الرتاث وال�سياحة باملحافظات
مدير دائرة الرتميم وال�صيانة
مدير دائرة مواقع �أر�ض اللبان
مدير دائرة موقع قلعة بهالء
مدير دائرة قلهات الأثرية
مدير دائرة موقع ب�سيا و�سلوت الأثري
مدير دائرة املواقع الأثرية فـي بات وخطم والعني
مدير م�ساعد للدائرة القانونية
مدير م�ساعد لدائرة الآثار املغمورة باملياه
مدير م�ساعد لدائرة امل�سوحات والتنقيبات الأثرية
مدير م�ساعد لدائرة الرتاث العاملي
مدير م�ساعد لدائرة الرتميم وال�صيانة
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تابع :اجلدول املرفق رقم ()1
م
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

الوظيفــــة
مدير م�ساعد لدائرة القالع واحل�صون واملعامل التاريخية
مدير م�ساعد لإدارة الرتاث وال�سياحة باملحافظات
رئي�س ق�سم �سجل الرتاث الثقافـي ومكافحة االجتار غري امل�شروع
رئي�س ق�سم الرتاث احلرفـي
رئي�س ق�سم التنقيبات البحرية
رئي�س ق�سم القالع واحل�صون
رئي�س ق�سم التنقيبات الأثرية
رئي�س ق�سم احلماية وال�صون
رئي�س ق�سم املقتنيات الأثرية
رئي�س ق�سم امل�سوحات والتنقيبات الأثرية
رئي�س ق�سم بيوت الرتاث
رئي�س ق�سم امل�سوحات البحرية
رئي�س ق�سم امل�سوحات الأثرية
رئي�س ق�سم النيازك
رئي�س ق�سم الظواهر اجليولوجية
رئي�س ق�سم الإيرادات
رئي�س ق�سم الآثار واملتاحف
رئي�س ق�سم الق�ضايا
محا�سب
باحث قانوين
�أخ�صائي �آثار
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اجلدول املرفق رقم ()2
املوظفون املخولون �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام
قانــون ال�سياحــة ،واللوائـــح والقــرارات ال�صــادرة تنفيــذا لأحكامــه
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

الوظيفــة
مدير عام التنمية ال�سياحية
مدير عام الرتاث وال�سياحة فـي محافظة ظفار
مدير عام م�ساعد للرتاخي�ص ال�سياحية وخدمات امل�ستثمرين
مدير عام م�ساعد للرتاث وال�سياحة فـي محافظة ظفار
مدير الدائرة القانونية
مدير دائرة الت�صنيف ومراقبة اجلودة
مدير دائرة مراقبة اجلودة فـي محافظة ظفار
مدير �إدارة الرتاث وال�سياحة باملحافظات
مدير م�ساعد للدائرة القانونية
مدير م�ساعد لدائرة الت�صنيف ومراقبة اجلودة
مدير م�ساعد لدائرة مراقبة اجلودة فـي محافظة ظفار
مدير م�ساعد لإدارة الرتاث وال�سياحة باملحافظات
رئي�س ق�سم مراقبة جودة الأن�شطة ال�سياحية
رئي�س ق�سم مراقبة جودة املن�ش�آت الفندقية
رئي�س ق�سم ت�صنيف املن�ش�آت ال�سياحية
رئي�س ق�سم ت�صنيف الأن�شطة الفندقية
رئي�س ق�سم الإر�شاد ال�سياحي

18

رئي�س ق�سم الت�صنيف ومراقبة جودة املن�ش�آت الفندقية
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تابع :اجلدول املرفق رقم ()2
م

الوظيفــة

19

رئي�س ق�سم الت�صنيف ومراقبة جودة املن�ش�آت ال�سياحية

20

رئي�س ق�سم الإيرادات

21

رئي�س ق�سم الق�ضايا

22

محا�سب

23

باحث قانوين

24

�أخ�صائي ت�صنيف من�ش�آت فندقية و�سياحية

25

�أخ�صائي �ضبط جودة �سياحي

26

مفت�ش �سياحي

27

مراقب جودة �سياحي

28

مر�شد �سياحي
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وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
قــرار وزاري
رقـــم 2021/126
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم 2017/197
ب�إ�صدار �ضوابط زراعة القت وتنظيم ت�سويقه خارج ال�سلطنة
ا�ستنادا �إلى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2020/92بتعديــل م�سمــى وزارة الزراعــة والثــروة
ال�سمكية �إلى وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد
هيكلها التنظيمي،
و�إلــى القــرار ال ــوزاري رق ــم  2017/197ب�إ�صــدار �ضوابــط زراع ــة الق ــت وتنظيــم ت�سويق ــه
خــارج ال�سلطنــة،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة الثالثة من القرار الوزاري رقم  2017/197امل�شار �إليه ،الن�ص الآتي:
ي�سمح بت�سويق القت خارج ال�سلطنة بن�سبة ال تزيد على ( )%75من �إجمايل امل�ساحة
املزروعة به فـي املزرعة ،ويح�سب ذلك وفقا ملجموع عدد اجلزات فـي العام الواحد.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي1442 /11 / 23 :هـ
املـوافــــق2021 / 7 / 4 :م

د � .سعـــــود بن حـمــود بن �أحمـــد احلب�ســي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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وزارة العمـــل
قــرار وزاري
رقـــم 2021/115
ب�شـ�أن تنظيـم العمـل لبعـ�ض الوقـت
ا�ستن ــادا �إلى قانـ ــون العمـ ــل ال�صــادر باملــر�س ـ ــوم ال�سلطان ــي رق ــم ،2003/35
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/89ب�إن�شاء وزارة العمل وحتديد اخت�صا�صاتها واعتمـاد
هيكلـ ـه ــا التنظيـمي،
و�إلى الق ــرار الــوزاري رقــم  2016/217ب�ش�أن نظام ت�شغيل الأحداث والأعمال وامله ــن التــي
يجــوز ت�شغيله ــم في ـهــا،
و�إلى القـ ــرار الــوزاري رقــم  2017/40ب�ش ـ ـ�أن تنظيــم العمـ ــل لبع ــ�ض الوقــت،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم العمل لبع�ض الوقت بالأحكام املرفقة.
املــادة الثانيــــة
يلغ ــى القــرار ال ـ ــوزاري رقـ ــم  2017/40امل�شـ ــار �إلي ـ ــه ،كمــا يلغــى كل ما يخالف هذا القرار
�أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي  25 :من ذي القعدة 1442هـ
املـوافــــق  6 :من يوليـــــــــــــو 2021م
د .محاد بن �سعيد بن علي باعوين
وزي ـ ـ ـ ـ ــر العمـ ـ ـ ـ ــل
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�أحكام تنظيم العمل لبع�ض الوقت
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق هذه الأحكام ،يق�صد بنظام العمل لبع�ض الوقت ،العمل الذي تقل فيه عدد
�ساعــات العمــل �أو �أيامــه عن �ساعــات و أ�يــام العمــل العاديــة �أو املحــدد مب ــدة زمني ــة معينـة،
�أو العمل الذي يقرتن بتقدمي خدمة �أو منتج ،وينتهي بتقدمي اخلدمة �أو املنتج.
املــادة ( ) 2
يجــوز ل�صاحــب العمــل ت�شغيــل الباحثيــن عن عمــل� ،أو املتقاعديـن� ،أو طلبة التعليم العام
�أو التعليم العايل �أو العاملني فـي القطاع اخلا�ص بنظام العمل لبع�ض الوقت.
املــادة ( ) 3
ي�شرتط للت�شغيل بنظام العمل لبع�ض الوقت الآتي:
� - 1أن يكون العامل عمانيا.
� - 2أن يتم �إبرام عقد عمل بني الطرفني يبني عالقة العمل بينهما ،ويت�ضمن على وجه
اخل�صو�ص الأجر املتفق عليه ،وعدد �ساعات العمل �أو اخلدمة �أو املنتج املتفق عليه.
املــادة ( ) 4
يجب �أن تتوافر ال�شروط الآتية عند ت�شغيل طلبة التعليم العام بنظام العمل لبع�ض الوقت:
� - 1أن يكون الطالب مقيدا فـي �إحدى املدار�س احلكومية �أو اخلا�صة �شريطة �أال يقل
عمره عن ( )15خم�سة ع�شر عاما.
� - 2أن يقت�صر ت�شغيل الطالب فـي الأعمال واملهن املن�صو�ص عليها فـي القرار الوزاري
رقم  2016/217امل�شار �إليه.
� - 3أن يقت�صر ت�شغيل الطالب على �أيام �إجازة منت�صف العام الدرا�سي ،ونهاية العام
الدرا�سي.
 - 4احل�صول على موافقة ويل �أمر الطالب.
املــادة ( ) 5
ال يرتتــب على عمــل طلبــة م�ؤ�س�ســات التعليــم العالــي احلكومية واخلا�صة بنظام العمل
لبع�ض الوقت حرمانهم من املخ�ص�صات املالية املقررة لهم من قبل امل�ؤ�س�سة التعليمية.
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�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة
�إعـــالنــــات جتاريـــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1399
وزارة التجارة وال�صناعة وترويــج اال�ستثمار

�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولة وفقا لأحكام
قانون (نظام) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 103030 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
عيادة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البوابة املتعددة للتجارة واخلدمات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 254 :ر.ب� ,124 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/6/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 106929 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
جتارة الأدوات ال�صحية والكهربائية والأجهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة جنائن �صاللة العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :صاللة  ،محافظة ظفار� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/1/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146235 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إ�صالح و�صيانة ال�سيارات الريا�ضية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احللول امللكية اجلديدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 130220 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة خريات الر�ستاق احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/7/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139036 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام ،م�ستح�ضرات جتميل للرمو�ش ،م�ستح�ضرات جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مها وب�شرى للتجارة  -ت�ضامنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 47 :ر.ب� ,318 :سلطنةعمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 144361 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
معاجلة النفايات بالتحويل( ,خدمات بحرية معاجلة النفايات اخلطرة وت�صريفها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العمانية ملعاجلة النفايات البحرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146030 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع ال�ساعات والعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور واملالب�س اجلاهزة
والنظارات والأحذية واملن�سوجات والأقم�شة ب�أنواعها وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خالد بن عو�ض بن محمد النعيمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146042 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع كل ما يتعلق باحتياجات الطفل من مالب�س وم�ستلزمات الر�ضع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة امل�صر امللكي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146044 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�صميم الديكور الداخلي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آرى للت�صميم واخل ــدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146050 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إطاللة املجد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146105 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ب�صيالت م�صابيح كهربائية ،م�صابيح كهربائية� ،أجهزة ت�سخني كهربائية ،دفايات للقدمني
كهربائية �أو غري كهربائية ،دفايات كهربائية للقدمني� ،أواين طهي كهربائية� ،أنابيب
تفريغ كهربائية للإ�ضاءة ،م�آخذ للأ�ضواء الكهربائية ،م�شعات حرارية كهربائية ،فتائل
للم�صابيح الكهربائية� ،صناديق تربيد كهربائية� ،أ�ضواء كهربائية ل�شجرة عيد امليالد،
طناجر �ضغط كهربائية ،م�سخنات كهربائية لر�ضاعات الأطفال ،محم�صات كهربائية
لكعكة الوفل ،راووقات �أباريق ,كهربائية للقهوة ،مكنات كهربائية ل�صنع القهوة ،مقايل
عميقة كهربائية ،فتائل ت�سخني كهربائية ،غاليات كهربائية ،بطانيات كهربائية لي�ست
لغايات طبية� ،سجاد يدف أ� كهربائيا� ،أجهزة كهربائية ل�صناعة الزبادي ،مراوح كهربائية
لال�ستخدام ال�شخ�صي ،جمففات كهربائية للغ�سيل� ،أجهزة كهربائية للطهي بالبخار� ،أجهزة
�ضغط كهربائية لتح�ضري التورتيا ،نافورات �شوكوالتة كهربائية� ،أقبية نبيذ كهربائية،
جوارب مدف�أة كهربائيا ،جهاز كهربائي للطبخ بتفريغ الهواء ،مالب�س مدف�أة كهربائيا،
�آالت كهربائية ل�صنع كعكة الأرز املهرو�س ،لأغرا�ض منزلية ،الأواين احلرارية الكهربائية،
جمففات الطعام الكهربائية ،طباخات الك�سك�س الكهربائية ،طاجن كهربائي� ،آالت كهربائية
ل�صنع حليب ال�صويا ،كب�سوالت القهوة  ,فارغة  ,القهوة الكهربائية ،اجلرات الكهربائية
للم�شروبات� ،أفران الهواء ال�ساخن ،معدات للأفران م�صنوعة من �صل�صال ناري� ،أفران
محمولة مواقد ،لوازم م�ساند ,للأفران� ،أفران ميكروويف �أجهزة طهي� ،أفران ميكروويف
لغايات �صناعية ،م�صباح لتجفيف طالء الأظافر� ،أجهزة تربيد الهواء ،مر�شحات فالتر,
تكييف لهواء� ،أجهزة �إعادة ت�سخني الهواء ،جمففات هواء جمففات ،من�ش�آت تكييف الهواء،
من�ش�آت تر�شيح الهواء� ،أجهزة تدار بالهواء ال�ساخن ،معدات هواء �ساخن للحمام ،قداحات
غاز ،قداحات والعات ،م�صابيح قو�سية ،هياكل معدنية للأفران� ،أ�ضواء للمركبات� ،أ�ضواء
�أمامية لل�سيارات� ،أحوا�ض تربيد للأفران� ،أحوا�ض ا�ستحمام بانيو� ،أحوا�ض ا�ستحمام
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بانيو ,لال�ستحمام الن�صفي ،حجرات منقولة للحمام الرتكي ،معدات للحمام� ،سخانات
للحمام ،من�ش�آت للحمام ،م�صابيح ،فواني�س للإ�ضاءة� ،أغطية للم�صابيح ،مواقد متوهجة،
مواقد للم�صابيح� ،أ�ضواء للدراجات الهوائية� ،شطافات ،مراجل بخالف �أجزاء الآالت،
�أفران حرق ،حنفيات رئي�سية للمطافئ� ،أغطية للم�شعات احلرارية،electric torches ،
�سخانات ماء� ،أفران للخبازين ،فوهات مانعة النتثار ماء احلنفيات� ،أدوات تدوير �سياخ
ال�شوي� ،سياخ �شوي ،مواقد للمختربات ،مداخن �شعالت ت�ستخدم فـي �صناعة الزيت،
ح ّراقات ،مراحي�ض متنقلة ،مراوح لتكييف الهواء ،محم�صات بن� ،أجهزة ت�سخني ،حنفيات
للموا�سري وخطوط الأنابيب� ،أجهزة �إعادة توليد احلرارة ،من�ش�آت تدفئة� ،أجهزة تلقيم
للأفران ،خزانات رح�ض ،معدات تدفئة باملاء ال�ساخن ،مراجل ت�سخني ،موا�سري �أنابيب,
املراجل ملن�ش�آت التدفئة ،مكيفات هواء للمركبات� ،أجهزة لت�سخني الوقود ال�صلب �أو ال�سائل
�أو الغازي ،دفايات للمركبات ،م�شعات حرارية للتدفئة املركزية� ،سخانات لت�سخني املكاوي،
دفايات �أطباق� ،سخانات مغمورة ،زجاجات قناديل ،جمففات �شعر جمففات� ،شبكات توزيع
املياه� ،أجهزة جتفيف� ،أجهزة تكييف الهواء� ،أدوات ت�سخني الغراء ،اعمدة تقطري ،موا�سري
�أجزاء من من�ش�آت �صحية ،جممدات� ،أفران� ،أجهزة ومعدات طهي� ،أ�ضواء دراجات نارية،
�أجهزة ازالة ال�صقيع عن املركبات� ،أدوات توزيع املطهرات فـي التواليت� ،أجهزة مطهرة،
�أجهزة تربيد امل�شروبات ،حمامات الد�ش ،من�ش�آت تنقية املاء ،نوافري ،خزانات �ضغط للماء،
معقمات ماء� ،أجهزة ومن�ش�آت للإ�ضاءة ،ثريات� ،أ�ضواء ال�سقف� ،أجهزة لتجفيف العلف
والكلأ� ،أجهزة تبخري ،مر�شحات فالتر ,ملياه ال�شرب ،ق�ضبان توهج ،دفايات ،علب لرماد
الأفران� ،أجهزة و�آالت تربيد ،حجرات تربيد ،اوعية تربيد ،ملبات جتعيد ال�شعر ،محم�صات
فواكه ،مراجل غاز ،م�صابيح غاز ،مراجل بخار بخالف �أجزاء الآالت� ،آالت و�أجهزة ل�صنع
الثلج ،زجاجات كروية للم�صابيح� ،ألواح �ساخنة ،محم�صات خبز� ،صواين �شوي �أدوات طهي،
�أجهزة ت�أين ملعاجلة الهواء �أو املاء ،نوافري للزينة ،م�صابيح �صينية ،مواقد زيت ،مواقد
�أفران ,املطبخ� ،صمامات هوائية ملن�ش�آت الت�سخني بالبخار� ،أجهزة و�آالت لتنقية املاء� ،أجهزة
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ومكنات تنقية الهواء� ،أجهزة ومن�ش�آت تربيد ،مخمدات تدفئة ،لوازم تنظيم لأجهزة
وموا�سري املاء �أو الغاز ،لوازم ال�سالمة لأجهزة وموا�سري املاء �أو الغاز ،حنفيات ،حلقات �شد
جلب ,حلنفيات املياه� ،شوايات دوارة� ،أجهزة ومن�ش�آت جتفيف ،ملفات �أجزاء من معدات
التقطري �أو الت�سخني �أو التربيد ،مراوح �أجزاء من من�ش�آت تكييف الهواء ،من�ش�آت و�أجهزة
تهوية تكييف الهواء ،معدات تهوية تكييف الهواء ,للمركبات ،حامالت مظالت امل�صابيح،
حنفيات خلط ملوا�سري املياه ،معقمات هواء� ،أجهزة تدفئة لإزالة ال�صقيع عن زجاج املركبات،
م�شاو ،مواقد نار منزلية ،م�ضخات حرارة ،جممعات �شم�سية للت�سخني� ،أفران �شم�سية،
�أجهزة دباغة مفار�ش �شم�سية� ،أجهزة رح�ض� ،أجهزة تغذية ملراجل الت�سخني� ،أجهزة ل�سحب
املياه ،دفايات جيب� ،أجهزة ا�ست�شراب لغايات �صناعية ،مغا�سل� ،أجهزة بخار للوجه حمام
ال�ساونا ،دفايات فرا�ش ،دفايات لال�سرة� ،أجهزة تر�شيح لأحوا�ض تربية وعر�ض االحياء
املائية� ،سخانات لأحوا�ض تربية وعر�ض االحياء املائية� ،أ�ضواء لأحوا�ض ال�سمك ،خزانات
متددية ملن�ش�آت التدفئة املركزية� ،أغطية �شفط للمطابخ ،وحدات معاجلة برك ال�سباحة
بالكلور� ،أجهزة الري بالتنقيط معدات ري ،حجرات نظيفة تراكيب �صحية ،من�ش�آت ري
لأغرا�ض زراعية� ،آالت خبز اخلبز� ،آالت �صنع اخلبز� ،أجهزة طبخ متعددة الوظائف،
م�سد�س حراري ،م�صابيح �صينية لزينة احلفالت ،م�صباح ر�أ�س ،جهاز لتوليد فقاعات هواء
�صغرية لال�ستخدام فـي احلمام ،مقايل بالهواء ال�ساخن� ،آالت ل�صنع البوظة ،م�صابيح
�إ�شارة للدراجات الهوائية ،مدفئ لليدين يعمل عرب منفذ  ،usbم�سخن للك�ؤو�س يعمل
عرب منفذ  ،usbامل�صابيح اال�أ�سا�سية� ،أجهزة العر�ض ال�ضوئي� ،أجهزة توليد ال�ضباب،
�أجهزة وتركيبات التدفئة حتت البالط ،مرطبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النور امل�شرق للخدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146128 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة عبداللـه علي �سعيد ال�شنفري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146217 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للهواتف النقالة وم�ستلزماتها والأجهزة املنزلية
والإلكرتونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة الوطنية للر�ؤية امل�ستقبلية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146245 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الدكتور لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146309 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�صميم الديكور الداخلي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هال العاملية للمقاوالت والت�صميم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146313 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أجهزة تكييف الهواء ،مر�شحات فالتر ,تكييف الهواء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املدينة العقارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146314 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
حليب(جتهيز وب�سرتة وتعبئة احلليب واللنب الطازج) ،منتجات احلليب ،حليب مخفوق،
حليب مركز ،حليب جمفف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأبعاد املثالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146316 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
العطور واملطهرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وا�صل املدينة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146317 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�شوكوالتة(لل�شوكوال والهدايا والزهور).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أ�ساور بابل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146318 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إدارة العقارات (و�ساطة العقارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البيح للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146320 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع جميع املعدات الزراعية وم�ستلزماتها والبذور والأدوية البيطرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الكامل اخل�ضراء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146321 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع مواد البناء و الأدوات ال�صحية والكهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شقراق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146322 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مدار�س احل�ضانة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار العز التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146323 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للحقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر والبيع
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأحذية والبيع باجلملة للمالب�س اجلاهزة وملحقاتها
والبيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمن�سوجات والأقم�شة ب�أنواعها والبيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأحذية والبيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة مل�ستلزمات
الأفراح والبيع باجلملة للهدايا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�ضواء رتاج للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146324 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات تقومي الأ�سنان ،خدمات طب الأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الثقة الطبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146325 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أقنعة جتميلية� ،أطقم جتميل ،م�ستح�ضرات جتميل� ،أقالم جتميلية ،كرميات جتميلية،
م�ستح�ضرات جتميل احلواجب ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة� ،أ�صباغ جتميلية،
م�ستح�ضرات جتميل نباتية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البورق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146326 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مالب�س ،عباءات ن�سائية ،مالب�س جاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع مهرة �سناو احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146329 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مطعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بنيان النه�ضة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146331 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خال�صات طحالب للطعام ،زالل بي�ض للطعام ،جيالتني هالم ,للطعام ،دهون �صاحلة
للأكل� ،سمك الأن�شوفة غري احلي ،زبدة الفول ال�سوداين ،زبدة ،زبدة لب ال�شوكوالتة،
زبدة جوز الهند ،كرمية الزبدة ،زالل بي�ض ،مهلبية �سوداء ،مرق ،م�ستح�ضرات لإعداد
مرق اللحم ،كافيار ،فواكه محفوظة ،حلوم مطبوخة ،رقائق بطاطا مقلية ،مخلل امللفوف،
جوز هند جمفف ،زيت لفت للطعام ،مركزات املرق ،مربيات ،فواكه جممدة� ،شوربات،
زبيب ،خيار مخلل ،خ�ضراوات محفوظة ،خ�ضراوات مطبوخة ،خ�ضراوات جمففة ،زيوت
للطعام ،ق�شدة منتجات �ألبان ،جبنة ،فواكه مثلجة ،كروكيت ،ق�شريات غري حية ،متور،
حليب ،جراد البحر غري حي� ،شرائح �سمك طرية فيليه� ،أنفحة خمرية اللنب من غ�شاء
معدة العجل ،فواكه مطبوخة ،هالم جلي ,الفواكه ،لب فواكه ،حلوم� ،سمك غري حي ،جلي
هالم ,للطعام ،هالم حلوم ،حلوم ال�صيد ميتة ،مربى زجنبيل ،فول �صويا محفوظ للطعام،
مواد دهنية ل�صنع دهون �صاحلة للأكل ،مخاليط حتتوي على دهن ل�شرائح اخلبز� ،سمك
ف�سيخ� ،سرطانات بحرية غري حية ،زيت ذرة للطعام ،زيت لب النخيل للطعام ،زيت �سم�سم،
محار غري حي ،غراء ال�سمك للطعام ،حلم فخد اخلنزير املقدد جنبون� ،صفار بي�ض ،لنب
رائب ،م�ستح�ضرات �شوربة اخل�ضراوات ،ع�صري خ�ضراوات للطبخ ،خال�صات حلوم ،كفري
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م�شروب من احلليب ،كومي�س م�شروب من احلليب ،م�شروبات احلليب يكون احلليب هو
ال�سائد فيها ،لنب مخي�ض ،منتجات احلليب ،جراد البحر ال�شائك غري حي ،حلم خنزير
مملح ،عد�س محفوظ� ،سمن نباتي ،مربى فواكه ،نخاع عظم احليوانات للطعام� ،أ�سماك
ق�شرية غري حية ،بلح البحر غري احلي ،زيت نخيل للطعام ،مك�سرات مح�ضرة ،بي�ض،
بي�ض م�سحوق ،عجينة حلم الكبد ،ب�صل محفوظ ،زيتون محفوظ ،زيت زيتون للطعام،
زيت عظام معد للأكل ،بكتني لأغرا�ض الطهي ،مخلالت ،بازالء محفوظة� ،سجق ،حلوم
مملحة ،م�ستح�ضرات لإعداد ال�شوربة ،معجون بندورة� ،سلطات خ�ضراوات ،دهن خنزير،
�سلطات فواكه� ،سردين� ،سلمون ،دهن ما�شية للطعام� ،سمك تونا ،ع�صري بندورة للطبخ ،زيت
دوار ال�شم�س للطعام ،كرو�ش معدة ،كم�أة محفوظة ،حلوم دواجن غري حية ،ق�شور فواكه،
�أمالح جينية لأغرا�ض الطهي ،لوز مطحون ،فول �سوداين مح�ضر ،فطور محفوظة ،دهن
جوز الهند ،زيت جوز الهند للطعام ،بقول محفوظة ،حلم الكبد ،منتجات غذائية من
ال�سمك ،رقائق فواكه ،حلزون �صدفـي غري حي ،فواكه محفوظة فـي الكحول ،غبار طلع
معد كمادة غذائية ،قريد�س غري حي� ،سمك محفوظ ،حلوم محفوظة ،جمربي غري حي،
بي�ض احللزون لال�ستهالك ،توفو فول �صويا مخمر ،ق�شدة مخفوقة ،بي�ض �صالح للأكل،
�سمك معلب ،دقيق �سمك لال�ستهالك الب�شري ،فواكه معلبة ،حلوم معلبة ،فطائر بطاطا
مقلية� ،سمك مملح ،خيار البحر غري احلي� ،شرنقات دودة القز لال�ستهالك الب�شري،
خ�ضراوات معلبة ،عجينة �سجق ،رقائق بطاطا ،هري�س تفاح ،توت بري مطبوخ بال�سكر،
طحينة عجينة بذور ال�سم�سم ،حم�ص معجونة احلم�ص� ،سبهوان محفوظ� ،أطعمة خفيفة
�أ�سا�سها الفواكه ،روب اللنب� ،أطعمة خ�ضار مخمرة كم�شي ،لنب �صوياحليب مخفوق� ،أجفار
فلفل محفوظ ،بذور عباد ال�شم�س املح�ضرة ،مو�س (�سمك )� ،شراب البي�ض غري الكحويل،
مو�س من اخل�ضراوات ،تفريخ الأ�سماك املح�ضرة ،بذور مح�ضرة� ،ألوفريا املعد لال�ستهالك
الب�شري ،ثوم (محفوظ) ،حليب زاليل ،زيت بذر الكتان معد للأكل ،رقائق البطاطا قليلة
الد�سم ،لي�ستني لأغرا�ض الطهي ،خمائر (احلليب) لأغرا�ض الطهي ،خ�شاف ،حليب مركز،
�سميتانا ق�شدة محم�ضة ،ريازنكا حليب مختمر مطهو ،برو�ستكفا�شا حليب محم�ض ،مركز
طماطم ،عجينة كو�سى ،عجينة باذجنان ،لنب الفول ال�سوداين لال�ستعمال املطبخي ،لنب
اللوز لال�ستعمال املطبخي ،لنب الأرز ،خر�شوف م�صرب ،حت�ضريات من الفواكه املعاجلة،
حليب جمفف ،ياكيتوري ،بولغوجي طبق كوري من حلم البقر ،مك�سرات م�سكرة ،مك�سرات
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منكهة ،بندق معالج ،توت ،محفوظ ،غواكامويل هري�س �أفوكادو ،حلقات الب�صل ،فالفل،
ع�صري ليمون لال�ستعمال املطبخي ،حلم جمفد ،حليب ال�شوفان ،كرمي �أ�سا�سه خ�ضراوات،
خ�ضراوات جمفدة ،زيت بكر ممتاز� ،إ�سكامول يرقات منل مح�ضرة �صاحلة للأكل ،ح�شرات
غري حية �صاحلة للأكل ،ذرة حلوة غري معاجلة ،معجون �أ�سا�سه مك�سرات ،فطائر �أ�سا�سها
بطاطا ،نقانق للهوت دوغ ،نقانق للكورن دوغ ،زيت فول ال�صويا للطعام ،بدائل احلليب،
حليب اللوز ،حليب الفول ال�سوداين ،حليب جوز الهند ،حليب جوز الهند لال�ستعمال
املطبخي ،م�شروبات �أ�سا�سها حليب جوز الهند ،حليب الأرز لال�ستعمال املطبخي ،م�شروبات
�أ�سا�سها حليب اللوز ،م�شروبات �أ�سا�سها حليب الفول ال�سوداين� ،أكيا�س جلدية �أنبوبية
ل�صنع ال�سجق ،كليبفي�ش �سمك القد اململح واملجفف ،فطائر جنب القري�ش املقلية ،معجون
ع�صري الفواكه ،يوبا ق�شور جبنة التوفو� ،أقرا�ص فول ال�صويا� ،أقرا�ص جبنة التوفو،
طاجني (طبق مغربي مح�ضر يعتمد على اللحم �أو ال�سمك �أو اخل�ضار) ،التيمبه هو منتج
م�صنوع من فول ال�صويا املخمر له رائحة ترابية� ،ساتيه (طبق جنوب �شرق �آ�سيا من اللحم
امل�شوي على �سيخ) ،اخل�ضراوات املح�ضرة ،الفواكه املح�ضرة ،راتاتوي (طبق فرن�سي ريفـي
مكون من جمموعة خ�ضار) ،حلم البط املكبو�س ،نقانق �سجق ،بودينغ �أبي�ض (نوع من
احللوى) ،ح�ساء الفا�صولياء البي�ضاء مع اللحم ،طبق �ألزا�سي من امللفوف املعلبة يرافقه
ال�سجق والبطاطا ،فطائر البطاطا املب�شورة ،.العجة ،لفائف امللفوف املح�شوة باللحم،
مركزات تعتمد على اخل�ضار للطهي ،مركزات تعتمد على الفواكه للطهي ،عجائن للخبز
تعتمد على اخل�ضار ،غذاء هالمي ي�ستخدم فـي عملي الطهي ،الرخويات غري احلية،
جنب الكوارك الطازج والغني بالربوتينات ،اجلنب املنزيل ،م�شروبات تعتمد على حم�ض
اللبنيك ،الزهور املجففة ال�صاحلة للأكل ،الزجنبيل املتبلور (املطبوخ بال�سكر) ،الزجنبيل
املحفوظ ،الزجنبيل املكبو�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النقاء للأغذية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146332 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أع�شاب بحرية توابل ،با�ستا ،عجينة لوز ،يان�سون ،يان�سون جنمي ،حلويات لتزيني
�أ�شجار عيد امليالد ،منقوعات غري طبية ،منكهات للقهوة ،م�ستح�ضرات منكهة للطعام،
توابل بودرة ،خبز بدون خمرية ،ملح حلفظ املواد الغذائية ،قر�شلة بق�سماط ،ب�سكويت،
ب�سكويت من ال�شعري املنبت امللت ،حلويات بالنعناع ،حلويات �سكرية ،كعك الوفل ،خبز
بان ،كاكاو ،قهوة ،بن غري محم�ص ،م�ستح�ضرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة ،كعك،
قرفة تابل ،براعم نبات الكرب املخللة ،كارميل �سكاكر ،كري بهار ،م�ستح�ضرات احلبوب،
علكة لي�ست لغايات طبية ،هندباء برية بدائل للقهوة� ،شاي� ،شوكوالتة ،مرزبانية ،كب�ش
قرنفل تابل ،توابل ،حلويات ،رقائق ذرة ،ف�شار حب الذرة ،م�ستح�ضرات لتكثيف الكرمية
املخفوقة ،بوظة ،فطائر محالة بانكيك ،خال�صات للمواد الغذائية عدا اخلال�صات
الأثريية والزيوت العطرية ،ملح ،عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية ،كركم ،محليات
طبيعية ،بهارات ،خبز زجنبيل ،فلفل حلو ،دقيق للطعام ،دقيق البقول ،دقيق ذرة ،دقيق
اخلردل ،دقيق ال�شعري ،دقيق �صويا ،طحني قمح ،ن�شا للطعام ،خمائر للعجني� ،أقرا�ص
�سكرية حلويات ،بتي فور كعك� ،سكر ،منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية ،م�سحوق
كعك ،عجينة كعك ،زجنبيل تابل ،عوامل متا�سك املثلجات ال�صاحلة للأكل ،ثلج طبيعي �أو
�صناعي ،ثلج للمركبات املنع�شة ،جلوكوز لأغرا�ض الطهي ،دابوق غلوتني ,معد لل�صناعات
الغذائية ،برغل للطعام الب�شري ،خل ،كت�شاب �صل�صة ،م�شروبات كاكاو باحلليب ،م�شروبات
قهوة باحلليب ،م�شروبات �شوكوالتة باحلليب ،مواد تخمري ،خمرية ،مواد متا�سك ال�سجق،
معكرون معجنات ،معكرونة ،ذرة مطحونة ،ذرة محم�صة ،خبز ،مالتوز �سكر امللت ،دب�س
للطعام ،قطر ال�سكر ،نعناع للحلويات ،ع�سل نحل� ،شعري مق�شر ،خردل ،جوز الطيب ،نودلز
معكرونة رقيقة ،فطائر� ،شعري مطحون� ،سندوي�شات ،قطع حلوى حلويات ،معجنات،
ب�سكويت بالزبدة ،خبز �أفرجي ،فلفل توابل ،بيتزا ،فلفل ،دقيق بطاطا ،مهلبية ،برالني
حلوى اللوز �أو اجلوز ،رافيويل� ،سو�س حلويات� ،أرز ،زعفران توابل� ،ساغو� ،صل�صات توابل،
نكهة الكرف�س� ،سميد� ،شربات مثلجات� ،سباغيتي معكرونة رفيعة ،تابيوكا ،دقيق التابيوكا،
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تورتات كيك بالفواكه ،منكهات الفانيال لغايات مطبخية ،فانيلني بديل للفانيال� ،شعريية
نودلز ،فطائر حلم ،معجنات مقطعة ،مطريات حلوم للغايات املنزلية ،مثلجات �صاحلة
للأكل ،م�ساحيق ل�صنع املثلجات ،حلوى لوز ،حلويات فول �سوداين ،منكهات بخالف
الزيوت العطرية ،منكهات للم�شروبات بخالف الزيوت العطرية� ،شوفان مطحون� ،شوفان
مق�شر ،طعام �أ�سا�سه �شوفان ،رقائق �شوفان ،دقيق �شوفان� ،أ�صابع �سو�س حلويات ،خل البرية،
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة،
بن ا�صطناعي� ،سكاكر للأكل ،رقائق منتجات حبوب ،الت�شاوت�شاو توابل ،ك�سك�س �سميد،
خال�صة ال�شعري املنبت امللت ,للطعام� ،شعري منبت ملت ,لال�ستهالك الب�شري� ،شمع
نحل لال�ستهالك الب�شري ،توابل م�صنعة من الفواكه �أو اخل�ضار بهار ،هالم ملكي
لال�ستهالك الب�شري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية ،ماء بحر للطبخ� ،سو�شي� ،صل�صات
طماطم ،مايونيز ،ب�سكويت رقيق ه�ش ،ك�سرتد ،هالميات جلي ,فواكه حلويات ،مو�سلي
حلوى م�صنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة� ،أقرا�ص �أرز� ،صل�صة �صويا ،لنب
جممد حلويات مثلجة ،مقبالت هندية توابل ،فطائر �صينية ،تاكو ،كعك ذرة� ،شاي مثلج،
م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،توابل �سلطة ،لب خبز ،تبولة ،حالوة طحينية ،تورتات مح�شوة
باملربى �أو الفاكهة �أو املقبالت� ،صل�صة مرق اللحم ،معجون حب ال�صويا توبل� ،أطعمة
خفيفة قائمة على احلبوب� ،أطعمة خفيفة م�ؤ�س�سة على الأرز ،لب الذرة ،دقيق لب الذرة،
م�سحوق خبازة� ،صودا خبازة� ،أع�شاب محفوظة ،الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة،
كيك مغطى بال�سكر جممد ،مو�س �شوكوالتة ،املو�س (حلوى) �سكريات ،كولي�س (فواكه)
�صل�صات ،مرق تخليل يو�ضع فيه اللحم �أو ال�سمك ،باجلنب ال�سندوي�شات ،بي�ستو �صو�ص،
حلم اخلنزير ال�صقيل ،بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل ،بذور القمح لأغرا�ض
اال�ستهالك الب�شري ،ق�ضبان احلبوب الغنية بالربوتني ،ق�شدة التارتار لأغرا�ض الطهي،
�إ�ضافات الغلوتني لأغرا�ض الطهي� ،صل�صلة املعكرونة ،لوح من احلبوب� ،سكر نخيلي،
عجني ،ورد �أو ورق لال�ستخدام كبدائل �شاي ،pastry dough ،بيلميني عجائن مح�شية
باللحم ،حلي بال�شوكوالتة لتزيني الكعك ،حلي باحللويات لتزيني الكعك ،جوز مطلي
بال�شوكوالتة� ،أرز باللنب ،طحائن جوز ،ثوم مفروم بهار ،باوزي كعكات مح�شية ،عجينة �أرز
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لغايات مطبخية ،جياوزي فطائر مح�شية ،رامن طبق ياباين من املعكرونة� ،أوكونومياكي
فطائر يابانية ماحلة� ،أخالط للأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة ،بوريتو�س ،جيمباب
طبق كوري من الأرز ،ورق �صالح للأكل ،ورق �أرز �صالح للأكل ،معجون �أ�سا�سه ال�شوكوالتة،
معجون �شوكوالتة يحتوي على مك�سرات ،فطائر �أ�سا�سها دقيق� ،شراب الأغاف محليات
طبيعية ،تزيني الطعام بطبقة براقة� ،أطباق جمفدة مكونها الأ�سا�سي الأرز� ،أطباق جممدة
مكونها الأ�سا�سي املعكرونة ،م�شروبات �أ�سا�سها البابوجن ،مربى احلليب ،بيبيمباب �أرز
مخلوط باخل�ضراوات وحلم البقر� ،أونيجريي كرات �أرز� ،أرز �سريع التح�ضري� ،سندوي�شات
الهوت دوغ ،مكعبات ثلج ،بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل ،بذور ال�سم�سم توابل ،مخلالت
م�صنعة من اخل�ضار املقطعة والبهارات ،حبوب كينوا ،معاجلة ،برغل ،حنطة �سوداء،
معاجلة ،طحني احلنطة ال�سوداء� ،صل�صة التوت الربي بهارات� ،صل�صة التفاح بهارات،
قطع خبز محم�ص ،لومبري خبز م�صنوع من البطاطا ،ب�سطيلة حلويات� ،سينبي ب�سكويت
الذرة ،كيم�شيجون فطائر من اخل�ضراوات املخمرة� ،شرائح بوظة من الفا�صولياء احلمراء
املحالة� ،سكاكر النعناع لإنعا�ش النف�س ،علكة لإنعا�ش النف�س� ،شعريية معكرونة� ,أودون،
�شعريية معكرونة� ,سوبا ،خبز بدون غلوتني ،متر هندي (توابل) ،الك�سا (ح�ساء �آ�سيوي
من املعكرونة حار) ،كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة �أو الكا�سرتد مزينة ب�صل�صة
ال�شوكوالتة �أو غريها ،كرو�سان (نوع من املعجنات) ،خبز بال�شوكوالتة� ،شاي من �أع�شاب
البحر ،كرميا محروقة ،عجائن للقلي ،رقائق ورقية �صاحلة للأكل ،كرات جوز الهند (نوع
من احللويات) ،كب�سوالت القهوة اململوءة ،ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي ،بوظة
جممدة ،النوغات (حلوى �أو راحة بي�ضاء) املح�شوة باملك�سرات ،معجون �أو هري�س (توابل)،
عجينة الزجنبيل (مطيبات) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النقاء للأغذية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146333 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
منتجات التدخني وال�شي�شة وم�ستلزماتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املهمات ال�شاملة احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146334 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
دعاية و�إعالن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلطوط امل�ستقبلية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146343 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي(املقاهي التي تقدم امل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي واملقاهي التي تقدم الوجبات
ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شواهد املدينة املتطورة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146344 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
معجنات ،حلويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�صاروج للتطوير واخلدمات التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146345 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�صميم الديكور الداخلي واخلارجي للمباين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع مروان العامري احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146346 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الرند للتجارة واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :

- 89 -

اجلريدة الر�سمية العدد ()1399

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146347 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
وقود ،برتول ،هالم برتول لغايات �صناعية ،غاز الوقود ،برتول خام �أو مكرر ،وقود
محركات� ،إيثانول وقود ،وقود البنزين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املها لت�سويق املنتجات النفطية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146348 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
وقود ،برتول ،هالم برتول لغايات �صناعية ،غاز الوقود ،برتول خام �أو مكرر ،وقود
محركات ،وقود البنزين ،وقود الزايلني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املها لت�سويق املنتجات النفطية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146349 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
وقود الإ�ضاءة ،برتول ،اثري برتويل ،غاز الوقود ،برتول خام �أو مكرر ،وقود محركات ،وقود
البنزين ،وقود الزايلني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املها لت�سويق املنتجات النفطية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146350 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
برتول� ،أثري برتويل ،زيت ديزل ،زيت قار الفحم ،برتول خام �أو مكرر ،زيت محركات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املها لت�سويق املنتجات النفطية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146352 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع املالب�س اجلاهزة واالك�سوارات والعطور والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زمزم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146356 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية ،ت�صميم برامج حا�سوبية ،الربجميات كخدمات
 ،SaaSتطوير الربجميات فـي �إطار ن�شر الربجميات� ،صيانة برامج حا�سوب ،حتديث
برامج حا�سوب ،حتميل برامج حا�سوبية ،خدمات م�صادقة امل�ستخدم با�ستخدام التكنولوجيا
ملعامالت التجارة الإلكرتونية ،اال�ست�شارة فـي تكنولوجيا املعلومات ،اال�ست�شارات فـي جمال
الأمن املعلوماتي ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب ،خدمات اال�ست�شارة
فـي جمال �أمن البيانات ،خدمات ا�ست�شارية فـي ت�صميم مواقع الإنرتنت ،احلو�سبة
ال�سحابية ،برجمة احلا�سوب ،الأبحاث التكنولوجية ،البحث وتطوير منتجات جديدة
للآخرين ،من�صات تكنولوجيا املعلومات كخدمات  ،PaaSن�سخ برامج احلا�سوب ،حتليل
انظمة حا�سوب ،ت�صميم �أنظمة حا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احللول الأبجدية املبتكرة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146357 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رواد التفا�صيل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146358 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية،
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريبا�س للم�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146359 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات �صالونات التجميل ،خدمات العناية باجلمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العيون ال�ساحرة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146364 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أثاث (جميع �أنواع الأثاث).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبدالرزاق البطي و�شريكه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146365 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تزيني الطعام ،تزيني الكيك (الكاتو).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املفاهيم امل�شرقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146366 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مواد حاكة للأ�سنان ،اكونيتني ،مواد ل�صق لأطقم الأ�سنان ،م�ستح�ضرات تنقية الهواء ،مواد
غذائية زاللية لغايات طبية ،م�ستح�ضرات زاللية لغايات طبية ،كحول لغايات �صيدالنية،
الدهايدات لغايات �صيدالنية ،ن�شا للحمية �أو لغايات �صيدالنية ،مخدرات ،زيت ال�شبث
لغايات طبية ،ل�صقات ،حلاء الأنغو�ستورة لغايات طبية� ،شاي للم�صابني بالربو ،مراهم
ل�سعة الربد لغايات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات للبوا�سري ،م�ستح�ضرات م�ضادة للطفيليات،
مطهرات ،قطن مطهر ،م�ستح�ضرات م�ضادة للتبول ،قطن معقم ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام
لغايات طبية� ،سكاكر دوائية ،م�ستح�ضرات لعالج احلروق� ،أقرا�ص مطيبة لغايات
�صيدالنية� ،شراب لغايات طبية ،كب�سوالت للأدوية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية ،كمادات،
ح�شوات لغايات طبية� ،ضمادات كتانية لغايات طبية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية كل�سية،
�ضمادات� ،أدوية لعالج الإم�ساك ،مطاعيم ،مذيبات لإزالة الل�صقات ،مراهم م�سكنة ،مراهم
عطرية لغايات طبية ،مراهم زئبقية ،مراهم لغايات �صيدالنية ،ورق ل�صقات اخلردل،
ل�صقات خردل ،مراهم حلروق ال�شم�س ،ل�صقات عيون لغايات طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة امل�صابيح ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146367 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مياه معدنية م�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صافـي العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146370 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
توابل بودرة ،قهوة ،م�ستح�ضرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة ،قرفة تابل ،كري بهار،
م�ستح�ضرات احلبوب� ،شاي� ،شوكوالتة ،توابل ،حلويات ،رقائق ذرة ،ف�شار حب الذرة ،دقيق
�صويا ،طحني قمح ،ن�شا للطعام ،خمائر للعجني� ،سكر ،منكهات للكعك بخالف الزيوت
العطرية ،عجينة كعك ،كت�شاب �صل�صة ،م�شروبات كاكاو باحلليب ،م�شروبات قهوة باحلليب،
م�شروبات �شوكوالتة باحلليب ،مواد تخمري ،معكرونة ،ذرة مطحونة ،ذرة محم�صة ،ع�سل
نحل� ،شعري مق�شر ،خردل ،جوز الطيب� ،شعري مطحون ،قطع حلوى حلويات ،معجنات،
ب�سكويت بالزبدة ،فلفل توابل ،فلفل ،مهلبية ،برالني حلوى اللوز �أو اجلوز ،رافيويل،
�سو�س حلويات ،زعفران توابل� ،ساغو� ،صل�صات توابل� ،سميد� ،شربات مثلجات� ،سباغيتي
معكرونة رفيعة� ،شعريية نودلز ،معجنات مقطعة ،حلوى لوز ،حلويات فول �سوداين،
منكهات للم�شروبات بخالف الزيوت العطرية� ،شوفان مطحون� ،شوفان مق�شر ،طعام
�أ�سا�سه �شوفان ،رقائق �شوفان ،دقيق �شوفان ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها
الكاكاو ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،بن ا�صطناعي� ،سكاكر للأكل ،رقائق منتجات
حبوب ،الت�شاوت�شاو توابل ،ك�سك�س �سميد ،خال�صة ال�شعري املنبت امللت ,للطعام� ،شعري
منبت ملت ,لال�ستهالك الب�شري� ،شمع نحل لال�ستهالك الب�شري ،توابل م�صنعة من
الفواكه �أو اخل�ضار بهار ،ماء بحر للطبخ� ،صل�صات طماطم ،مايونيز ،ب�سكويت رقيق ه�ش،
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ك�سرتد ،هالميات جلي ,فواكه حلويات ،مو�سلي حلوى م�صنوعة من احلبوب امل�سحوقة
والفواكه املجففة ،لنب جممد حلويات مثلجة ،مقبالت هندية توابل ،كعك ذرة� ،شاي مثلج،
م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،توابل �سلطة ،لب خبز ،حالوة طحينية ،تورتات مح�شوة باملربى
�أو الفاكهة �أو املقبالت� ،صل�صة مرق اللحم ،معجون حب ال�صويا توبل� ،أطعمة خفيفة
قائمة على احلبوب� ،أطعمة خفيفة م�ؤ�س�سة على الأرز ،لب الذرة ،دقيق لب الذرة ،م�سحوق
خبازة� ،صودا خبازة� ،أع�شاب محفوظة ،كيك مغطى بال�سكر جممد ،مو�س �شوكوالتة ،املو�س
(حلوى ) �سكريات ،كولي�س (فواكه ) �صل�صات ،بذور القمح لأغرا�ض اال�ستهالك الب�شري،
ق�ضبان احلبوب الغنية بالربوتني� ،صل�صلة املعكرونة ،لوح من احلبوب� ،سكر نخيلي ،عجني،
ورد �أو ورق لال�ستخدام كبدائل �شاي ،حلي بال�شوكوالتة لتزيني الكعك ،حلي باحللويات
لتزيني الكعك ،جوز مطلي بال�شوكوالتة ،طحائن جوز ،ثوم مفروم بهار ،باوزي كعكات
مح�شية ،عجينة �أرز لغايات مطبخية ،جياوزي فطائر مح�شية ،ورق �صالح للأكل ،ورق
�أرز �صالح للأكل ،معجون �أ�سا�سه ال�شوكوالتة ،معجون �شوكوالتة يحتوي على مك�سرات،
فطائر �أ�سا�سها دقيق ،تزيني الطعام بطبقة براقة ،مربى احلليب ،بذور معاجلة ت�ستخدم
كتوابل ،بذور ال�سم�سم توابل ،طحني احلنطة ال�سوداء� ،صل�صة التوت الربي بهارات،
�صل�صة التفاح بهارات ،قطع خبز محم�ص� ،سينبي ب�سكويت الذرة� ،سكاكر النعناع لإنعا�ش
النف�س ،علكة لإنعا�ش النف�س� ،شعريية معكرونة� ,أودون� ،شعريية معكرونة� ,سوبا ،متر
هندي (توابل) ،الك�سا (ح�ساء �آ�سيوي من املعكرونة حار) ،كرات معجنات مملوءة بالكرمية
املخفوقة �أو الكا�سرتد مزينة ب�صل�صة ال�شوكوالتة �أو غريها ،كرو�سان (نوع من املعجنات)،
خبز بال�شوكوالتة� ،شاي من �أع�شاب البحر ،كرميا محروقة ،عجائن للقلي ،رقائق ورقية
�صاحلة للأكل ،كرات جوز الهند (نوع من احللويات) ،كب�سوالت القهوة اململوءة ،ماء زهر
الربتقال لال�ستعمال الغذائي ،بوظة جممدة ،النوغات (حلوى �أو راحة بي�ضاء) املح�شوة
باملك�سرات ،معجون �أو هري�س (توابل) ،عجينة الزجنبيل (مطيبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �صالح الفار�سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146371 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املقاهي التي تقدم الوجبات ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رغداء احلارثية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146378 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات طب الأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�شاريع التجارية اخل�ضراء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146379 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تن�سيق الزهور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مر�سال الورد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146381 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع الأثاث واملفرو�شات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبدالرزاق البطي و�شريكه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146383 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نا�صر بن خلفان ال�شرجي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146384 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
قهوة(النب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النب الأخ�ضر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146387 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب ،تركيب و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املجموعة الوطنية للخدمات الأمنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146388 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب ،تركيب و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املجموعة الوطنية للخدمات الأمنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146389 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب ،تركيب و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املجموعة الوطنية للخدمات الأمنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146390 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب ،تركيب و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املجموعة الوطنية للخدمات الأمنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146392 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب ،تركيب و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املجموعة الوطنية للخدمات الأمنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146393 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ا�ست�شارات �إدارة الأعمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرا�شد للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146395 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مطعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الطاهي املحرتف
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146396 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة (املقاهي التي تقدم الوجبات ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بهجة الإبداع املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146397 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
توفري معلومات االت�صال للتجارة والأعمال ،ل�صق الإعالنات ،طباعة على الآلة الكاتبة �أو
احلا�سوب ،عر�ض ال�سلع ،دعاية و�إعالن ،ت�سويق ،خدمات الت�سويق عرب الهاتف� ،إتاحة �سوق
�إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها(جتارة �إلكرتونية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نور جمان الذهبية ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146399 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نادي ال�شموخ للفرو�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :

- 105 -

اجلريدة الر�سمية العدد ()1399

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146400 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�أجري العقارات ،خدمات وكاالت العقارات ،تثمني العقارات� ،إدارة العقارات ،مكاتب العقارات
وال�شقق ال�سكنية ،ال�ش�ؤون العقارية ،ال�سم�سرة ،ت�أجري املزارع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مكتب محمد برهام لتثمني املمتلكات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146401 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات وكاالت الدعاية والإعالن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الإعالم املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146402 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم امل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي واملقاهي التي تقدم الوجبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الهنائي الدولية للتجارة واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146403 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�أجري املزارع (ت�أجري ا�سرتاحة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ش ــاريع �إبراء املثالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146404 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حمدان بن را�شد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146407 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
(بيع الهواتف والإلكرتونيات ولوازمها ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأمني للم�شاريع املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146411 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ترتيب الرحالت ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�صدر الذكي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146415 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أحذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القرطبي العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146418 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الفنادق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة طالئع الغبرياء للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146419 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أواين املطبخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أر�ض اخلليج العربية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146420 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
حلويات �سكرية (التمور وم�شتقاتها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أورانو�س لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146421 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سل�سلة طريق النجاح للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146422 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقاوالت البناء والت�شييد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املا�سة االحرتافية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146423 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تنظيم رحالت بحرية ،خدمات النقل الرتياد الأماكن ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة مازن بن حفيظ بن �أحمد الغ�ساين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146425 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أرياف �صاللة املتميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146427 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ا�ست�شارات قانونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة القلهاتي وامل�سروري للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146431 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات النقل ،نقل الر�سائل �أو الب�ضائع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مبعوث للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146432 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املطاعم ،املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العاملية للمطاعم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146433 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إ�صالح الهواتف النقالة و�أجهزة احلا�سب الآيل وم�ستلزماتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة م�سك �أوبار الوطنية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146435 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة غامن بن علي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146436 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إنتاج ال�شكوالتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحمد بن محمد املرزوقي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146438 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شعلة النور للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146439 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صيدلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أرجون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146497 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�سليم الب�ضائع بالطلب الربيدي� ،أن�شطة الربيد (اخلدمات الربيدية واخلدمات
املرتبطة بها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأول لال�ستثمار واخلدمات النموذجية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146665 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع احللويات واملك�سرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو تركي ال�سكيتي و�شريكه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145278 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اال�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التوزيع الأف�ضل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1:ر.ب� ،133 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :املدر للخدمات واال�ستثمار
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 614 :ر.ب133 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 143470 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�أمني ،ال�ش�ؤون التمويلية ،ال�ش�ؤون املالية وال�ش�ؤون العقارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة بغلف الظافر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ح ــي اخلالدي ــة � -ش ــارع عبداللـ ــه �أبا اخلي ــل ،مبنى رقم ()8763
ر.ب 23423 :الرقم الأ�ضافـي ( )3006وحدة رقم ( ،)2محافظة
جدة ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 143755 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املن�شورات املطبوعة وبالتحديد الكتب واملجالت واملن�شورات الدورية والكتيبات والن�شرات
الإخبارية وال�صحف فـي جماالت الألعاب الإلكرتونية و�ألعاب الفيديو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنلوجيز ,انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 410 :تي ــري افني ــو ان� ،سيات ــل ،وا�شنط ــن  ،98109الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 144940 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطيه الر�أ�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة درامة التجارية املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،6636 :الريا�ض  ،11452اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 144941 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة درامة التجارية املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،6636 :الريا�ض  ،11452اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145149 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�أمني ,ال�ش�ؤون التمويلية ,ال�ش�ؤون املالية ,ال�ش�ؤون العقارية ,خدمات اال�ستثمار العقاري,
خدمات اال�ستثمار العقاري املتعلقة بالعقارات وم�شروعات التطوير العقاري ,اخلدمات
العقارية ,خدمات الأمالك العقارية ,خدمات الوكالء العقاريون� ,سما�سرة العقارات
ووكالء الإدارة لكافة �أنواع الأمالك وم�شروعات التطوير والأرا�ضي والعقارات ,اخلدمات
العقارية املقدمة عرب �شبكة حا�سوب عاملية �أو الإنرتنت ,خدمات التثمني ,خدمات التثمني
العقاري ,خدمات التثمني املتعلقة مب�سح املباين والأرا�ضي والعقارات ,خدمات التقييم،
باعتبارها تقييمات مالية وخدمات الو�ساطة وخدمات التقييم واال�ست�شارات والتمويل
فيما يتعلق بالعقارات ,اخلدمات املتعلقة بتوفري التمويل ل�شراء املباين واملنازل والعقارات
والأرا�ضي ,و�سطاء رهن العقارات والأرا�ضي ,اخلدمات املالية ,ترتيب القرو�ض وخدمات
الإقرا�ض ,خدمات �إعادة التمويل ,الو�ساطة املالية وو�ساطة الرهون العقارية والقرو�ض,
خدمات �صناديق اال�ستثمار العقاري ,خدمات �إدارة �صناديق اال�ستثمار العقاري ,خدمات
و�ساطة و�إدارة وت�أجري وا�ستئجار العقارات ,خدمات وكاالت العقارات وت�أجري العقارات,
ت�أجري �أماكن الإقامة الدائمة ,خدمات حت�صيل الإيجار� ,إدارة العقارات امل�ؤجرة� ,إدارة
املحافظ العقارية ,خدمات ا�ستمالك الأرا�ضي ,اخلدمات العقارية املتعلقة ب�إدارة الأرا�ضي,
خدمات اال�ستثمار التجاري ,خدمات اال�ستثمار العقاري ,خدمات الن�صائح واملعلومات
واال�ست�شارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة �أعاله.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أماال �شركة ذات �شخ�ص واحد م�ساهمة مقفلة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق  ،58مركز اململكة 2239 ،طريق
العروبة  -منطقة العليا ،وحدة رقم:
 ،9640الريا�ض  ،9597 - 12214اململكة
العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حـــــــق الأولويـــــــة( :رقــم الأولوي ــة - UK00003549010 :تاريـخ الأولويـة,2020/10/27 :
بلد الأولوية :اململكة املتحدة )
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145151 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النقل ,اخلدمات اللوج�ستية ,خدمات ال�سفريات ,خدمات وكاالت ال�سياحة
وال�سفريات ,ترتيب نقل وتخزين ال�شحنات ,تغليف وتخزين الب�ضائع ,ترتيب النقل
بال�سيارات وال�شاحنات ال�صغرية والدراجات النارية وال�سكوتر واحلافالت واحلافالت
ال�صغرية والكرفانات وغريها من املركبات الربية ,خدمات النقل للمطارات ,تنظيم مواقف
ال�سيارات ,خدمات حجز ال�سفر واالنتقاالت ,خدمات حجز العطالت و�سفريات الأعمال,
خدمات احلجز لنقل الركاب ,خدمات تخطيط ال�سري وامل�سارات ,خدمات الت�أجري واحلجز
املتعلقة باملنتجعات ,ت�أجري ال�سيارات والطائرات وال�سفن والقوارب ,ت�أجري القوارب,
تخزين القوارب ,خدمات النقل بالقوارب ,خدمات مرا�سي القوارب ,ت�أجري املركبات,
تخزين املركبات ,تنظيم الرحالت البحرية والرحالت الق�صرية واجلوالت ,خدمات حجز
خطوط الطريان ,تنظيم و�إدارة حزم ال�سفر ,خدمات ارتياد املعامل ال�سياحية ,خدمات
مرافقة امل�سافرين ,نقل �أمتعة امل�سافرين ,ت�سليم الب�ضائع ,خدمات ت�سليم الطرود ,خدمات
�صف ال�سيارات ,خدمات الن�صائح واملعلومات واال�ست�شارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة
�أعاله.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أماال �شركة ذات �شخ�ص واحد
م�ساهمة مقفلة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق  ،58مركز اململكة 2239 ،طريق
العروبة  -منطقة العليا ،وحدة رقم،9640 :
الريا�ض  ،9597 - 12214اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حـــــــق الأولويـــــــة( :رقــم الأولوي ــة - UK00003549010 :تاريـخ الأولويـة,2020/10/27 :
بلد الأولوية :اململكة املتحدة )
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145152 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توفري الطعام وال�شراب ,خدمات املطاعم ال�صغرية ,خدمات املطاعم الفرن�سية,
خدمات الكافيهات ,خدمات الكافيرتيات ,خدمات املقا�صف ,خدمات التموين بالطعام
وال�شراب ,خدمات املقاهي ,خدمات املطاعم ,خدمات الإقامة امل�ؤقتة ,خدمات حجز �أماكن
الإقامة ,خدمات الإقامة امل�ؤقتة ,خدمات �إقامة العطالت ,خدمات مكاتب الإقامة امل�ؤقتة,
ت�أجري �أماكن �إقامة العطالت ,توفري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة املفرو�شة �أو غري املفرو�شة,
خدمات تبادل �أماكن الإقامة ,توفري الإقامة للم�ؤمترات واملعار�ض واملحا�ضرات والندوات,
ت�أجري الإقامة امل�ؤقتة ,ت�أجري قاعات االجتماعات ,توفري مرافق امل�ؤمترات واملعار�ض
واالجتماعات ,خدمات وكاالت ت�أجري �أماكن الإقامة ,حجز الإقامة امل�ؤقتة ,حجز الإقامة
امل�ؤقتة عرب الإنرتنت ,حجز الإقامة للم�سافرين ,خدمات حجز الفنادق ,خدمات حجز
املطاعم ,خدمات الفنادق ,معلومات الفنادق ,حجوزات الفنادق ,ت�أجري �ساحات مواقع
التخييم ,خدمات وكاالت ال�سفر لرتتيب وحجز الإقامة ,خدمات �أماكن �إيواء احليوانات,
خدمات حجز الفنادق ,خدمات املنتجعات ,خدمات الن�صائح واملعلومات واال�ست�شارات
املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة �أعاله.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أماال �شركة ذات �شخ�ص واحد
م�ساهمة مقفلة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق  ،58مركز اململكة 2239 ،طريق
العروبة  -منطقة العليا ،وحدة رقم:
 ،9640الريا�ض  ،9597 - 12214اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حـــــــق الأولويـــــــة( :رقــم الأولوي ــة - UK00003549010 :تاريـخ الأولويـة,2020/10/27 :
بلد الأولوية :اململكة املتحدة )
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145191 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القهوة وال�شاي والنب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فولكان للقهوة � /شركة ذات م�س�ؤولية محدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الريان ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145344 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املكمالت الغذائية للحيوانات الأليفة ،مكمالت الأعالف للحيوانات الأليفة ،املكمالت
ذات العالقة باحلمية الغذائية للحيوانات ،مكمالت الربوتني للحيوانات ،الفيتامينات
للحيوانات الأليفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حـــــــق الأولويـــــــة( :رقــم الأولوي ــة - 90285542 :تاريـخ الأولويـة ,2020/10/28 :بلد
الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية)
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145345 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صناديق ف�ضالت احليوانات الأليفة ،زبديات �أو طا�سات للحيوانات الأليفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حـــــــق الأولويـــــــة( :رقــم الأولوي ــة - 90285542 :تاريـخ الأولويـة ,2020/10/28 :بلد
الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية)
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145346 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ألعاب للحيوانات الأليفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حـــــــق الأولويـــــــة( :رقــم الأولوي ــة - 90285542 :تاريـخ الأولويـة ,2020/10/28 :بلد
الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية)
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145347 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املواد الغذائية للحيوانات ،الرمل املعطر كونه نفايات للحيوانات الأليفة ،هدايا �صغرية
قابلة للأكل للحيوانات الأليفة ،طعام احليوانات الأليفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حـــــــق الأولويـــــــة( :رقــم الأولوي ــة - 90285542 :تاريـخ الأولويـة ,2020/10/28 :بلد
الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية)
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145423 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توجيه الأعمال ,امل�ساعدة فـي توجيه الأعمال ,خدمات �إدارة الأعمال ,تخطيط
الأعمال ,خدمات الت�سويق ,ا�سرتاتيجية الت�سويق ,حتليل الت�سويق ,املفاو�ضات التجارية,
اخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة ب�شراء وبيع ال�شركات ,اخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة
بالرتويج للأحداث الريا�ضية ,خدمات تقدمي املعلومات واال�ست�شارات وامل�شورة جلميع
اخلدمات املذكورة �سابقا ,تنظيم وت�شغيل و�إ�شراف و�إدارة برامج وم�شاريع والء العمالء,
ترويج املبيعات من خالل برامج والء العمالء (للآخرين) ,خدمات الدعاية والإعالن,
اخلدمات الرتويجية� ,إدارة الأعمال ،وخا�صة �إدارة من�صة للت�سوق وال�شراء عرب الإنرتنت
عرب �شبكة كمبيوتر عاملية ,خدمات ال�شبكات التجارية ,خدمات ا�ست�شارات الأعمال,
خدمات الو�ساطة فـي قطاع الأعمال للتوفيق بني امل�ستثمرين املحتملني فـي القطاع
اخلا�ص ورجال الأعمال الباحثني عن متويل ,تنظيم املعار�ض لغايات جتارية ,تنظيم
و�إجراء م�سابقات الأعمال لرجال الأعمال وال�شركات النا�شئة واملبتدئة للتناف�س على
ر�أ�س املال الأويل لتمويل الأن�شطة التجارية ,خدمات �إدارة الفعاليات (تنظيم املعار�ض
�أو املعار�ض التجارية للأغرا�ض التجارية �أو الإعالنية) ,الإر�شاد املهني (ا�ست�شارات
التوظيف واملعلومات) ,خدمات التوظيف ,خدمات تقدمي املعلومات واال�ست�شارات وامل�شورة
جلميع اخلدمات املذكورة �سابقا ,خدمات املعلومات املتعلقة بالوظائف وفر�ص الوظائف.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ستاندرد ت�شارترد بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :بي�سينجهول افنيو ،لندن� ،إي �سي  2فـي  5دي دي ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145424 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أمني ,ال�ش�ؤون التمويلية ,ال�ش�ؤون املالية ,ال�ش�ؤون العقارية ,االعمال امل�صرفية
الداخلية ,خدمات الأعمال امل�صرفية املقدمة ل�سداد الفواتري عرب الهاتف ,اخلدمات املالية
وامل�صرفية واالئتمانية ,التجارة بال�سلع ,خدمات الت�أمني والت�أمني على احلياة ,خدمات
و�سيط الت�أمني ,خدمات الت�أمني ,التقييمات والتقديرات املالية للممتلكات ,خدمات امتالك
و�إدارة املمتلكات ,ت�أجري و�إيجار املمتلكات� ,إدارة ال�ش�ؤون التمويلية ,خدمات الو�صاية,
خدمات جمع التربعات اخلريية ,خدمات جمع التربعات ,توفري املعلومات املتعلقة بجمع
التربعات اخلريية ,جمع التربعات اخلريية للآخرين� ,إدارة التمويل التباديل ,خدمات
التمويل التباديل ,خدمات الإدارة النقدية ,خدمات بيع الديون ,خدمات خ�صم الفواتري,
خدمات �صرف النقد ,خدمات القرو�ض ,خدمات الرهانات ,خدمات �سم�سرة الرهانات,
توفري ال�ضمان للقرو�ض ,خدمات ا�ست�شارية متعلقة بخدمات القرو�ض ,اال�ست�شارات املالية
املتعلقة بالقرو�ض ,ا�ست�شارات القرو�ض املالية ,متويل ر�أ�س املال اال�ستثماري ,خدمات
متويل ر�أ�س املال اال�ستثماري للمن�ش�آت التجارية ,خدمات متويل ر�أ�س املال اال�ستثماري
للمن�ش�آت غري الربحية ,خدمات ر�أ�س املال اال�ستثماري لل�شركات النا�شئة واملبتدئة,
ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ,خدمات امل�شورة ال�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ,خدمات اال�ست�شارات
ال�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ,توفري ر�أ�س املال املتداول ,توفري ر�أ�س املال اال�ستثماري ,زيادة
ر�أ�س املال ,خدمات �سندات الكفالة ,خدمات االئتمان ,متويل ال�شراء والإيجار ،متويل
البيع بالتق�سيط ,خدمات بطاقات االئتمان وبطاقات ال�شحن وبطاقات النقد وبطاقات
�ضمانات ال�شيك وبطاقات الدفع وبطاقات اخل�صم ,خدمات الت�سجيل لبطاقات االئتمان
وبطاقات ال�شحن وبطاقات النقد وبطاقات �ضمانات ال�شيك وبطاقات اخل�صم وبطاقات
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الدفع والبطاقات التمويلية وبطاقات ال�شراء ,خدمات ا�ستبدال البطاقات والنقد ,برامج
حوافز امل�ستخدم املتعلقة با�ستخدام بطاقات االئتمان وبطاقات ال�شحن وبطاقات النقد
وبطاقات اخل�صم وبطاقات الدفع والبطاقات التمويلية وبطاقات ال�شراء ,ت�أجري و�إيجار
معدات معاجلة البطاقات التمويلية والبيانات املتعلقة بها ,معاجلة البيانات املتعلقة
مبعامالت البطاقات وغريها من معامالت الدفع ,معاجلة البيانات املتعلقة مبعامالت
البطاقات وغريها من معامالت الدفع ,خدمات توفري التمويل و�صرف الأموال وحتويل
الأموال ,خدمات العمالت ,خدمات مكاتب ال�صرف ,خدمات �صرف العملة الأجنبية,
خدمات االعمال امل�صرفية التجارية والأعمال امل�صرفية اال�ستثمارية ,خدمات الإيداع,
خدمات اال�ستثمار والتوفري ,خدمات �إدارة اال�ستثمار� ,سم�سرة ال�سندات والأوراق املالية
وال�سلع والأ�سهم امل�ستقبلية ,خدمات ا�ست�شارية متعلقة بامل�ستقبل ,خدمات �صناعة ال�سوق,
خدمات تقييم الأوراق املالية ,خدمات �إبرام �سندات الأ�سهم ,خدمات �إقرا�ض الأوراق
املالية ,خدمات حت�صيل توزيعات الأرباح ,خدمات حت�صيل املدفوعات ,خدمات الدفع
الإلكرتوين ,خدمات الإبرام ,خدمات وحدة الت�أمني ,خدمات �ضمان اال�ستثمار ,خدمات
الأوراق املالية ,خدمات خطة حق امللكية ال�شخ�صي ,خدمات ال�ضرائب ,خدمات التخطيط
التمويلي وتقدمي اال�ست�شارة اال�ستثمارية ,خدمات اال�ستثمار والإدارة املالية ,خدمات
االبحاث املالية ,خدمات �صندوق التقاعد ,توفري املعلومات املالية ,خدمات حتويل الأ�سهم
الإلكرتوين ,حفظ اخلزائن و�إدارة وتقييم اال�ستثمارات ,خدمات وكالة ال�ضمان ,خدمات
حفظ الأوراق املالية ,خدمات حفظ اخلزائن ,خدمات التمويل التجاري ,خدمات الكفاالت
املالية ,الكفاالت املالية للتعليم �أو التدريب �أو الرتفيه �أو االن�شطة الريا�ضية �أو الثقافية,
اخلدمات التمويلية ،وبخا�صة ،توفري عملة افرتا�ضية ال�ستخدامها من قبل �أع�ضاء جمتمع
على الإنرتنت عرب �شبكة الكمبيوتر العاملية ,توفري خدمات جتارية وا�ستثمارية للعملة
االفرتا�ضية ,خدمات تقدمي املعلومات واال�ست�شارات وامل�شورة فيما يتعلق بجميع ما �سبق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ستاندرد ت�شارترد بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :بي�سينجهول افنيو ،لندن� ،إي �سي  2فـي  5دي دي ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145425 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم الفعاليات التعليمية ,تنظيم العاليات الريا�ضية� ,إنتاج الفعاليات الريا�ضية ,توفري
مرافق النادي الريا�ضي ,خدمات النادي الريا�ضي ,توفري املرافق للفعاليات الريا�ضية,
�إدارة الفعاليات الثقافية والتعليمية والرتفيهية والريا�ضية ,ترتيب امل�سابقات واحلفالت
املو�سيقية والألعاب واملهرجانات وامل�سابقات وبرامج املواهب وامل�سابقات واحللقات الدرا�سية
وامل�ؤمترات واملعار�ض ,خدمات التعليم ,خدمات الرتفيه ,توفري الدورات التعليمية ,توفري
املعلومات التعليمية ,خدمات امل�شورة املتعلقة بالرتويج للفعاليات الريا�ضية ,خدمات امل�شورة
املتعلقة بالتعليم ,اخلدمات اخلريية ،وخا�صة التعليم والتدريب� ,إجراء دورات توجيهيه
وتعليمية وتدريبية لل�شباب والكبار ,خدمات ا�ست�شارات التعليم والتدريب ,اخلدمات
التعليمية والتدريبية املتعلقة بالريا�ضة ,خدمات �إدارة الفعاليات (تنظيم الفعاليات
التعليمية �أو الرتفيهية �أو الريا�ضية �أو الثقافية) ,التدريب على املهارات املهنية ,خدمات
التوجيه (التعليم والتدريب) ,تنظيم و�إدارة تدريب ور�شات العمل ,خدمات امل�شورة املهنية
(م�شورة التعليم �أو التدريب) ,دورات تنمية ال�شخ�صية ,توفري املعلومات ،مبا فـي ذلك عرب
الإنرتنت ،حول التعليم والتدريب والرتفيه والأن�شطة الريا�ضية والثقافية ,تقدمي دورات
تدريبية عرب الإنرتنت وور�ش عمل تعليمية فـي جمال �إدارة الأعمال والت�سويق والت�صميم
والتطوير واالبتكار وت�سريع البدء وتنظيم امل�شروع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ستاندرد ت�شارترد بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :بي�سينجهول افنيو ،لندن� ،إي �سي  2فـي  5دي دي ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145429 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب ،زالل بي�ض لأغرا�ض الطهو ،زبدة ،جنب ،ق�شدة
(منتجات �ألبان) ،ق�شدة (مخفوقة) ،بي�ض �صالح للأكل ،زبدة فول �سوداين ،حليب �صويا،
ق�شدة مخفوقة ،لنب زبادي رائب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة جمموعة الفي�صلية القاب�ضة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بواب ــة الأعم ــال ،مبن ــى  ،19حــي قرطبــة ،الريا�ض �ص.ب16460 :
الريا�ض ،11464 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145430 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات فواكه وع�صائر فواكه� ,شراب وم�ستح�ضرات �أخرى لعمل امل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة جمموعة الفي�صلية القاب�ضة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بواب ــة الأعم ــال ،مبن ــى  ،19حــي قرطبــة ،الريا�ض �ص.ب16460 :
الريا�ض ،11464 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145566 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تنظيف جلميع اال�ستعماالت ,م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل وجلي وك�شط,
م�ستح�ضرات للتبيي�ض ,م�ستح�ضرات التنظيف التي متنع تراكم البقع والروا�سب الكل�سية,
م�ستح�ضرات �إزالة الروا�سب الكل�سية والتكل�سات لال�ستخدام املنزيل ,م�ستح�ضرات
تنظيف امل�صارف واملغا�سل ,منظفات التواليت ,م�ستح�ضرات تنظيف النوافذ ,م�ستح�ضرات
للتبيي�ض� ,أقم�شة ومناديل مبللة ومناديل ورقية و�أ�سفنج مبلل مب�ستح�ضرات التنظيف,
منظفات ,منظفات لغ�سيل وكي املالب�س ,م�ستح�ضرات غ�سل ال�صحون ,منظفات ومعطرات
ومزيالت الروائح الكريهة لغ�ساالت ال�صحون ,عوامل �شطف لغ�ساالت ال�صحون,
م�ستح�ضرات ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س ,منظفات للغ�ساالت� ,صابون ,م�ستح�ضرات
معطرة للجو ,بخاخات تعطري الغرف ,زيوت عطرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريكيت �آند كوملان (�أوفر�سيز) هايجني هوم ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 105 -103 :باث رود� ،سالو ،بريك�شري� ،إ�س �إل3 1يو �إت�ش ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145567 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات مطهرة من اجلراثيم وم�ضادة للبكترييا ومزيلة للروائح الكريهة ،وت�شمل
�سوائل وبخاخات ,مطهرات للمطابخ واملراحي�ض واحلمامات ,م�ستح�ضرات تعقيم
لال�ستخدام املنزيل والتجاري وال�صناعي وامل�ؤ�س�سي ,معقمات لغ�سيل وكي املالب�س,
م�ستح�ضرات تعقيم الأ�سطح ال�صلبة لال�ستخدام املنزيل ,مزيالت الروائح الكريهة
لال�ستخدام املنزيل� ,أقم�شة ومناديل مبللة ومناديل ورقية و�أ�سفنج مبلل باملطهرات� ,أقم�شة
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ومناديل مبللة ومناديل ورقية و�أ�سفنج مبلل مب�ستح�ضرات التعقيم� ,أقم�شة ومناديل مبللة
ومناديل ورقية و�أ�سفنج مبلل بامل�ستح�ضرات امل�ضادة للبكترييا� ,صابون م�ضاد للبكترييا,
مبيدات ح�شرات ,مبيدات ال�سو�س ,طاردات ح�شرات ,مبيدات الفطريات ,مبيدات جراثيم,
م�ستح�ضرات لإبادة وطرد احل�شرات واحليوانات ال�ضارة ,م�ستح�ضرات لإنعا�ش اجلو,
م�ستح�ضرات ملعادلة الروائح ت�ستخدم للأقم�شة وال�سجاد واجلو م�ستح�ضرات موازنة
الروائح ,م�ستح�ضرات تنقية الهواء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريكيت �آند كوملان (�أوفر�سيز) هايجني هوم ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 105 -103 :باث رود� ،سالو ،بريك�شري� ،إ�س �إل3 1يو �إت�ش ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145568 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تنظيف جلميع اال�ستعماالت ,م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل وجلي وك�شط,
م�ستح�ضرات للتبيي�ض ,م�ستح�ضرات التنظيف التي متنع تراكم البقع والروا�سب الكل�سية,
م�ستح�ضرات �إزالة الروا�سب الكل�سية والتكل�سات لال�ستخدام املنزيل ,م�ستح�ضرات
تنظيف امل�صارف واملغا�سل ,منظفات التواليت ,م�ستح�ضرات تنظيف النوافذ ,م�ستح�ضرات
للتبيي�ض� ,أقم�شة ومناديل مبللة ومناديل ورقية و�أ�سفنج مبلل مب�ستح�ضرات التنظيف,
منظفات ,منظفات لغ�سيل وكي املالب�س ,م�ستح�ضرات غ�سل ال�صحون ,منظفات ومعطرات
ومزيالت الروائح الكريهة لغ�ساالت ال�صحون ,عوامل �شطف لغ�ساالت ال�صحون,
م�ستح�ضرات ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س ,منظفات للغ�ساالت� ,صابون ,م�ستح�ضرات
معطرة للجو ,بخاخات تعطري الغرف ,زيوت عطرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريكيت �آند كوملان (�أوفر�سيز) هايجني هوم ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 105 -103 :باث رود� ،سالو ،بريك�شري� ،إ�س �إل3 1يو �إت�ش ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145569 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات مطهرة من اجلراثيم وم�ضادة للبكترييا ومزيلة للروائح الكريهة ،وت�شمل
�سوائل وبخاخات ,مطهرات للمطابخ واملراحي�ض واحلمامات ,م�ستح�ضرات تعقيم
لال�ستخدام املنزيل والتجاري وال�صناعي وامل�ؤ�س�سي ,معقمات لغ�سيل وكي املالب�س,
م�ستح�ضرات تعقيم الأ�سطح ال�صلبة لال�ستخدام املنزيل ,مزيالت الروائح الكريهة
لال�ستخدام املنزيل� ,أقم�شة ومناديل مبللة ومناديل ورقية و�أ�سفنج مبلل باملطهرات� ,أقم�شة
ومناديل مبللة ومناديل ورقية و�أ�سفنج مبلل مب�ستح�ضرات التعقيم� ,أقم�شة ومناديل مبللة
ومناديل ورقية و�أ�سفنج مبلل بامل�ستح�ضرات امل�ضادة للبكترييا� ,صابون م�ضاد للبكترييا,
مبيدات ح�شرات ,مبيدات ال�سو�س ,طاردات ح�شرات ,مبيدات الفطريات ,مبيدات جراثيم,
م�ستح�ضرات لإبادة وطرد احل�شرات واحليوانات ال�ضارة ,م�ستح�ضرات لإنعا�ش اجلو,
م�ستح�ضرات ملعادلة الروائح ت�ستخدم للأقم�شة وال�سجاد واجلو م�ستح�ضرات موازنة
الروائح ,م�ستح�ضرات تنقية الهواء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريكيت �آند كوملان (�أوفر�سيز) هايجني هوم ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 105 -103 :باث رود� ،سالو ،بريك�شري� ،إ�س �إل3 1يو �إت�ش ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145570 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تنظيف جلميع اال�ستعماالت ,م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل وجلي وك�شط,
م�ستح�ضرات للتبيي�ض ,م�ستح�ضرات التنظيف التي متنع تراكم البقع والروا�سب الكل�سية,
م�ستح�ضرات �إزالة الروا�سب الكل�سية والتكل�سات لال�ستخدام املنزيل ,م�ستح�ضرات
تنظيف امل�صارف واملغا�سل ,منظفات التواليت ,م�ستح�ضرات تنظيف النوافذ ,م�ستح�ضرات
للتبيي�ض� ,أقم�شة ومناديل مبللة ومناديل ورقية و�أ�سفنج مبلل مب�ستح�ضرات التنظيف,
منظفات ,منظفات لغ�سيل وكي املالب�س ,م�ستح�ضرات غ�سل ال�صحون ,منظفات ومعطرات
ومزيالت الروائح الكريهة لغ�ساالت ال�صحون ,عوامل �شطف لغ�ساالت ال�صحون,
م�ستح�ضرات ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س ,منظفات للغ�ساالت� ,صابون ,م�ستح�ضرات
معطرة للجو ,بخاخات تعطري الغرف ,زيوت عطرية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريكيت �آند كوملان (�أوفر�سيز) هايجني هوم
ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 105 -103 :باث رود� ،سالو ،بريك�شري� ،إ�س �إل1
3يو �إت�ش ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145571 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات مطهرة من اجلراثيم وم�ضادة للبكترييا ومزيلة للروائح الكريهة ،وت�شمل
�سوائل وبخاخات ,مطهرات للمطابخ واملراحي�ض واحل ّمامات ,م�ستح�ضرات تعقيم
لال�ستخدام املنزيل والتجاري وال�صناعي وامل�ؤ�س�سي ,معقمات لغ�سيل وكي املالب�س,
م�ستح�ضرات تعقيم الأ�سطح ال�صلبة لال�ستخدام املنزيل ,مزيالت الروائح الكريهة
لال�ستخدام املنزيل� ,أقم�شة ومناديل مبللة ومناديل ورقية و�أ�سفنج مبلل باملطهرات� ,أقم�شة
ومناديل مبللة ومناديل ورقية و�أ�سفنج مبلل مب�ستح�ضرات التعقيم� ,أقم�شة ومناديل مبللة
ومناديل ورقية و�أ�سفنج مبلل بامل�ستح�ضرات امل�ضادة للبكترييا� ,صابون م�ضاد للبكترييا,
مبيدات ح�شرات ,مبيدات ال�سو�س ,طاردات ح�شرات ,مبيدات الفطريات ,مبيدات جراثيم,
م�ستح�ضرات لإبادة وطرد احل�شرات واحليوانات ال�ضارة ,م�ستح�ضرات لإنعا�ش اجلو,
م�ستح�ضرات ملعادَلة الروائح ت�ستخدم للأقم�شة وال�سجاد واجلو :م�ستح�ضرات موازنة
الروائح ,م�ستح�ضرات تنقية الهواء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريكيت �آند كوملان (�أوفر�سيز) هايجني هوم
ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 105 -103 :باث رود� ،سالو ،بريك�شري� ،إ�س �إل1
3يو �إت�ش ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145575 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معجون �أ�سنان (معجون �أ�سنان  ,مزيالت الروائح الكريهة لال�ستعمال ال�شخ�صي ,منظفات
الغ�سيل ,م�ستح�ضرات تنظيف ,م�ستح�ضرات �إزالة الروائح الكريهة من ف�ضالت القطط ,
�صودا الغ�سيل للتنظيف ,م�ستح�ضرات تنظيف الأنف للأغرا�ض ال�صحية ال�شخ�صية ,ورق
جمفف).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ت�شريت�ش �آند وايت كو� ،.إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 500 :ت�شارلز �إوينغ بوليفارد� ،إوينغ نيوجري�سي  ،08628الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145577 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صودا اخلبز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ت�شريت�ش �آند وايت كو� ،.إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 500 :ت�شارلز �إوينغ بوليفارد� ،إوينغ نيوجري�سي  ،08628الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145579 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فرا�ش احليوانات  ,فرا�ش القطط ,منتجات تكتيل الف�ضالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ت�شريت�ش �آند وايت كو� ،.إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 500 :ت�شارلز �إوينغ بوليفارد� ،إوينغ نيوجري�سي  ،08628الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145659 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية ال�ستخدام الإن�سان� ،أدوية لعالج الر�شح والإنفلونزا والأمرا�ض
الفريو�سية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جلينمارك فارما�سوتيكلز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جلينمارك هاو�س� ،إت�ش دى �أو ،كوربوريت بليدنغ ،وبنغ ،بى دى،
�ساونت مارج� ،شاكاال� ،أوف و�سرتن �إك�سرب�س هايواى� ،إندهريى،
�إي�ست ،مومباى  ،400099الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145687 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطهرات� ,صابون مطهر� ,صابون م�ضاد للجراثيم� ,صابون طبي� ,سدادات قطنية للحي�ض,
�سراويل �صحية ,بطانات �سراويل �صحية ,بل�سم لغايات طبية ,غ�سوالت مهبلية لال�ستخدام
الطبي ,غ�سول م�ضاد للجراثيم ,مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت لو�شن� ،صيدالنية,
مطهرات ,مطهرات لغايات �صحية ,م�ستح�ضرات تعقيم ,م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغايات
طبية ,م�ستح�ضرات العناية ال�شخ�صية الطبية ,م�ستح�ضرات الغ�سل للأغرا�ض الطبية,
قطن مطهر ,قطن ما�ص ,قطن معقم ,فوط �صحية ,فوط ما�صة للم�صابني بال�سل�س,
فوط للم�صابني بال�سل�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديفا انرتنا�شونال �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 222 :مكلنتري درايف ،كيت�شرن� ،أونتاريو ان2ار1اي ،8كندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145688 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ك�ؤو�س حي�ضية� ,أكيا�س ن�ضح� ,أجهزة و�أدوات بولية� ,أجهزة و�أدوات طبية� ,أدوات لغ�سل
جتاويف اجل�سم� ,أدوات مهبلية ملنع احلمل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديفا انرتنا�شونال �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 222 :مكلنتري درايف ،كيت�شرن� ،أونتاريو ان2ار1اي ،8كندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
- 137 -

اجلريدة الر�سمية العدد ()1399

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145690 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية,
خدمات البيع باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات
الطبية ,برامج �إدارة والء امل�ستهلكني ,ترويج املبيعات للآخرين ,توزيع العينات ,عر�ض �سلع
على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ,معلومات جتارية ون�صائح للم�ستهلكني فـي
اختيار املنتجات �أو اخلدمات ,عر�ض ال�سلع� ,إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات
وبائعيها ,الإعالن بالربيد املبا�شر ,الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديفا انرتنا�شونال �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 222 :مكلنتري درايف ،كيت�شرن� ،أونتاريو ان2ار1اي ،8كندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145693 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطهرات� ,صابون مطهر� ,صابون م�ضاد للجراثيم� ,صابون طبي� ,سدادات قطنية للحي�ض,
�سراويل �صحية ,بطانات �سراويل �صحية ,بل�سم لغايات طبية ,غ�سوالت مهبلية لال�ستخدام
الطبي ,غ�سول م�ضاد للجراثيم ,مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت لو�شن� ،صيدالنية,
مطهرات ,مطهرات لغايات �صحية ,م�ستح�ضرات تعقيم ,م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغايات
طبية ,م�ستح�ضرات العناية ال�شخ�صية الطبية ,م�ستح�ضرات الغ�سل للأغرا�ض الطبية,
قطن مطهر ,قطن ما�ص ,قطن معقم ,فوط �صحية ,فوط ما�صة للم�صابني بال�سل�س,
فوط للم�صابني بال�سل�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديفا انرتنا�شونال �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 222 :مكلنتري درايف ،كيت�شرن� ،أونتاريو
ان2ار1اي ،8كندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145695 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ك�ؤو�س حي�ضية� ,أكيا�س ن�ضح� ,أجهزة و�أدوات بولية� ,أجهزة و�أدوات
طبية� ,أدوات لغ�سل جتاويف اجل�سم� ,أدوات مهبلية ملنع احلمل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديفا انرتنا�شونال �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 222 :مكلنتري درايف ،كيت�شرن� ،أونتاريو ان2ار1اي ،8كندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145696 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية,
خدمات البيع باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات
الطبية ,برامج �إدارة والء امل�ستهلكني ,ترويج املبيعات للآخرين ,توزيع العينات ,عر�ض �سلع
على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ,معلومات جتارية ون�صائح للم�ستهلكني فـي
اختيار املنتجات �أو اخلدمات ,عر�ض ال�سلع� ,إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات
وبائعيها ,الإعالن بالربيد املبا�شر ,الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديفا انرتنا�شونال �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 222 :مكلنتري درايف ،كيت�شرن� ،أونتاريو
ان2ار1اي ،8كندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 			
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145699 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرافـي
وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة
(الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ,أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم
�أو التحكم فـي الطاقة الكهربائية� ,أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور,
حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ,آالت بيع �أوتوماتية و�آليات للأجهزة التي
تعمل بقطع النقد� ,آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات و�أجهزة
الكمبيوتر� ,أجهزة �إطفاء احلرائق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دوكاب م�سقط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :غال ال�صناعية ،محل رقم� ،10 :أر�ض رقم ،806 :بناية رقم،86 :
م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/6 :
			
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145746 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج احلا�سوب للو�صول �إلى املعلومات عرب الإنرتنت املتعلقة بربامج ال�صيدلة وال�صحة
والعافية ،برامج احلا�سوب لطلب ومقارنة �أ�سعار الأدوية املخف�ضة والأدوية بالو�صفة
الطبية واملنتجات الطبية ومنتجات ال�صحة والعافية ب�شكل عام املخف�ضة ،برامج احلا�سوب
لطلب ومقارنة �أ�سعار الأدوية املخف�ضة والأدوية بالو�صفة الطبية واملنتجات الطبية
ومنتجات ال�صحة والعافية ب�شكل عام املخف�ضة ،برامج احلا�سوب لدعم برامج ال�صحة
والعافية ،برامج احلا�سوب لت�سهيل عمليات ال�شراء املخف�ضة وبرامج التخفي�ضات ،برامج
احلا�سوب لت�سهيل عمليات ال�شراء املخف�ضة وبرامج التخفي�ض على الأدوية والأدوية
بالو�صفة الطبية واملنتجات الطبية ومنتجات ال�صحة والعافية ،برامج احلا�سوب لت�سهيل
برامج الوالء ،برامج احلا�سوب لت�سهيل برامج الوالء لعمالء ال�صيدليات ،البطاقات
الرقمية الآمنة ،بطاقات الهدايا امل�شفرة ،ق�سائم الهدايا امل�شفرة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/10 :
			
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حـــــــق الأولويـــــــة( :رقــم الأولوي ــة - 81949 :تاريـخ الأولويـة ,2020/11/11 :بلد
الأولوية :جامايكا)
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145747 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة �أعمال برامج وخدمات ال�سداد ال�صيدلية� ،إدارة الأعمال ال�صيدلية املخف�ضة وبرامج
الوالء ال�صيدلية ،خدمات �صيدليات البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت ،خدمات متاجر البيع
بالتجزئة عرب الإنرتنت فـي جماالت ال�سلع الطبية وال�صيدليات والب�ضائع العامة،
خدمات البيع بالتجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،اخلدمات ال�صيدلية للطلب عرب
الربيد ،توفري معلومات ت�سعري الو�صفات الطبية عرب الإنرتنت ،توفري معلومات عن
منتجات امل�ستهلك عرب الإنرتنت ،توفري معلومات عن املنتجات اال�ستهالكية عرب الإنرتنت
لغر�ض اختيار مواد �صيدالنية والأدوية التي ال حتتاج �إلى و�صفة طبية لتلبية موا�صفات
امل�ستهلك ،توفري معلومات عن منتجات امل�ستهلك عرب الإنرتنت فـي جمال ال�صيدلة
والعافية ،خدمات برنامج والء العمالء التي ت�ضم مكاف�آت فـي �شكل �أدوية مخف�ضة و�أدوية
بو�صفات طبية ومنتجات طبية ومنتجات ال�صحة والعافية� ،إدارة برنامج التخفي�ضات،
�إدارة برنامج التخفي�ضات لتمكني امل�شاركني من احل�صول على تخفي�ضات على الأدوية
والأدوية بالو�صفة الطبية واملنتجات الطبية ومنتجات ال�صحة والعافية ،ت�سويق وتوزيع
برنامج يتيح للم�شاركني احل�صول على تخفي�ضات على املنتجات ال�صيدالنية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/10 :
			
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حـــــــق الأولويـــــــة( :رقــم الأولوي ــة - 81949 :تاريـخ الأولويـة ,2020/11/11 :بلد
الأولوية :جامايكا)
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145748 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �إدارة املزايا ال�صيدلية ،خدمات �إدارة مزايا الأدوية بو�صفات طبية ،الإدارة املالية
لربامج وخدمات ال�سداد لل�صيدليات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/10 :
			
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حـــــــق الأولويـــــــة( :رقــم الأولوي ــة - 81949 :تاريـخ الأولويـة ,2020/11/11 :بلد
الأولوية :جامايكا)
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145749 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تو�صيل الب�ضائع عن طريق الطلب عرب الربيد وبالتحديد مواد الرعاية ال�صحية،
والأدوية بو�صفة طبية والأدوية التي تباع بدون و�صفة طبية للم�ستهلكني ومقدمي
اخلدمات وامل�س�ؤولني وغريهم من امل�شاركني فـي جمال الرعاية ال�صحية ،خدمات التوزيع
وبالتحديد تو�صيل الأدوية بو�صفة طبية والأدوية التي ال ت�ستلزم و�صفة طبية ،تغليف
الأدوية للآخرين ،تغليف الأدوية ،خدمة التغليف ال�صيدلية التي تعمل على ترتيب �أدوية
املري�ض وفرزها وتعبئتها ح�سب التاريخ والوقت فـي عبوات فردية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/10 :
			
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حـــــــق الأولويـــــــة(:رقــم الأولوي ــة - 81949 :تاريـخ الأولويـة ,2020/11/11 :بلد
الأولوية :جامايكا)
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145766 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري الأثاث والبيا�ضات ولوازم املائدة ومعدات توفري الطعام وال�شراب ,توفري الطعام
وال�شراب ،الإيواء امل�ؤقت ,تقدمي املعلومات وامل�شورة واحلجوزات اخلا�صة بالإيواء امل�ؤقت,
تقدمي املعلومات وامل�شورة واحلجوزات اخلا�صة بتوفري الطعام وال�شراب ,توفري �أماكن
الإقامة امل�ؤقتة ,خدمات توفري الطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا هوتيلز اند بارترنز �ش.م.ح  -ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،B3-12-T2 :مركز راكز للخدمات امل�ساندة ،منطقة احلمرا
ال�صناعية ،منطقة حرة ر�أ�س اخليمة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/11 :
			
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146073 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البرية (�شراب ال�شعري) واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية،
م�شروبات م�ستخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه� ،شراب وم�ستح�ضرات �أخرى لعمل
امل�شروبات .الفئة .32
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة العمودي ل�صناعة املرطبات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،7270 :جدة  ،21462اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/27 :
			
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 144509 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�صابون� ,صناعة العطور ,العطور ,الزيوت الأ�سا�سية ,م�ستح�ضرات التجميل ,م�ضادات
التعرق (�أدوات النظافة)  ,مزيالت العرق لال�ستخدام ال�شخ�صي� ,شامبو ,امل�ستح�ضرات
لأغرا�ض التجميل ,غ�سول ال�شعر واجل�سم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نكتار بيوتي بروداكت�س م.د.م�.س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وحدة رقم  912جولد كر�ست التنفيذي �أر�ض رقم  :جي ال تي -
بي ات�ش � -1سي � 2أي �أبراج بحريات جمريا دبي الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/21 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145546 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إطارات للمركبات �إطارات لل�شاحنات �إطارات للحافالت �إطارات للجرارات �إطارات لل�شاحنات
القالبة� ,إطارات لل�شاحنات القالبة املف�صلية� ,إطارات للمركبات على الطرق الوعرة,
�إطارات �سيارات البناء �إطارات لآالت احلفر� ،إطارات لعربات الفحم� ،إطارات للكا�شطات
�إطارات ممهدات املحركات� ,إطارات لوادر اجلرافة� ،إطارات للجرافات �إطارات لبكرات
الإطارات� ،إطارات للرافعات ذات العجالت� ,إطارات محاريث الثلج �إطارات للأر�ضيات
�إطارات ملركبات التعدين� ,إطارات ال�سيارات املجددة ،مدا�س املطاط لتجديد الإطارات ,رقع
مطاطية ال�صقة لإ�صالح الأنابيب �أو الإطارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بريدجي�ستون كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،1-1 :كيوبا�شي -3ت�شوم ،ت�شو-كو 8340-104،طوكيو ،اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/29 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145726 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ضافات البنزين وزيوت املحركات ,منظفات وقود ال�سيارات ،حقن البنزين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شيفرون انتيلليكت�شوال بروبرتي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 6001 :بوللينجر كانيون رود� ،سان رامون ،كاليفورنيا  ،94583الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/9 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145796 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات لتنظيف �أ�سطح املركبات  ,ملمعات اجللد م�ستح�ضرات تلميع �أ�سطح املركبات
�شمع تلميع �أ�سطح املركبات  ,م�ستح�ضرات �إزالة ال�صد�أ ,م�ستح�ضرات الالمعة لأ�سطح
املركبات � ,صابون ال�سيارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم ,7-997-2916 :تريتل واك�س ,انك�( .شركة خا�ضعة لقوانني �إلينوي)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2250 :وي�ست بينهري�ست بوليفارد� ,سويت  ,150ادي�سون ,الينيوى
 ،60101الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/11 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145879 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ,خدمات احلانات ,خدمات متعهدي الطعام ,توفري الطعام وال�شراب,
خدمات نادي الأع�ضاء اخلا�صة ،وهي تزويد �أع�ضاء النادي بالطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :درمي انرتنا�شنول بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اوراجن نا�سوالن  1075 ،12ايه ان� ،أم�سرتدام ،هولندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/19 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145970 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ت�أجري املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دوالر رينت أ� كار� ،إنك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 8501 :ويليامز روود ،ا�ستريو ،فلوريدا  ,33928الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/24 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145971 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ت�أجري املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دوالر رينت أ� كار� ،إنك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 8501 :ويليامز روود ،ا�ستريو ،فلوريدا  ,33928الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/24 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146033 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�صابون ،العطور ,الزيوت العطرية ,م�ضادات رائحة العرق والتعرق ,م�ستح�ضرات العناية
بال�شعر� ,أ�صباغ ال�شعر ,م�ستح�ضرات تلوين ال�شعر ,غ�سول ال�شعر ,م�ستح�ضرات متويج
ال�شعر ,ال�شامبو ,م�ستح�ضرات تكييف ال�شعر ,ر�شو�ش ال�شعر ,بودرة ال�شعر ,م�ستح�ضرات
ت�صفيف بال�شعر ,اللك اخلا�ص بال�شعر ,مو�س ال�شعر ,مواد تلميع ال�شعر ,جل ال�شعر,
مواد ترطيب ال�شعر ,ال�سائل اخلا�ص بال�شعر ,مواد حماية ال�شعر ,مواد جتفيف ال�شعر,
زيوت ال�شعر ,تونيك ال�شعر ,كرمي ال�شعر ,امل�ستح�ضرات اخلا�صة باال�ستحمام و/او الد�ش,
م�ستح�ضرات التواليت غري الطبية ,م�ستح�ضرات العناية بالب�شرة ,الكوزمتيك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بورت �سناليت ,ويرال ,مري�سي�سايد� ,سى ات�ش 4 62زد دى ,اململكة
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/26 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146034 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القهوة وال�شاي والكاكاو والنب ال�صناعي .قهوة معلبة الأرز والتابيوكا وال�ساغو  ,الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ,اخلبز واملعجنات واحللويات ,الثلج ال�سكر ,الع�سل
الأ�سود ,اخلمرية والبيكنج بودر ,ملح ,خردل ,اخلل وال�صل�صات (التوابل) ,البهارات,
م�شروبات مثلجة وقهوة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم ,019092-01-0106 :ا�ساهي �سوفت درينك كو .ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،1-23 :ازونابا�شي  -1كوم� ،سوميدا-كو ،طوكيو ،اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/26 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146036 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توابل خردل ,كات�شب ,مايونيز ,خل ,ال�صل�صات .م�ستح�ضرات ال�صل�صة ال�صل�صات ,فلفل,
ملح ,البهارات ,مزيج التوابل و توابل ,خلطات التوابل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونيلفر اى بى هولدينجز بى فى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455,3013ال روتريدام ،هولندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/26 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146103 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات البيع بالتجزائة ,خدمات الدعاية والإعالن ,خدمات �إدارة الأعمال  ,خدمات تويل
وت�سيري �ش�ؤون الأعمال ,خدمات الوظائف املكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :محمد ريا�ض و�شريكه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1239 :ر.ب� ،111:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/31 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146106 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املعادن ال�شائعة و�سبائكها ،خامات املعادن ,املواد املعدنية للبناء والت�شييد ,املباين املتنقلة
املعدنية ,الكوابل والأ�سالك غري الكهربائية امل�صنوعة من املعادن ال�شائعة ,اخلردوات
املعدنية ال�صغرية ,الأوعية املعدنية للتخزين �أو النقل اخلزنات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :محمد ريا�ض و�شريكه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1239 :ر.ب� ،111:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/31 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146109 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات البيع بالتجزئة ,خدمات الدعاية والإعالن ,خدمات �إدارة الأعمال  ,خدمات تويل
وت�سيري �ش�ؤون الأعمال ,خدمات الوظائف املكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :محمد ريا�ض و�شريكه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1239 :ر.ب� ،111:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/31 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146123 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقهى وخدمات تقدمي الطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املدينة التعليمية� ,شارع اللقطة� ,ص.ب ،5825 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/31 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146125 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات التزويد بالطعام وال�شراب ،خدمات و�سائل الراحة امل�ؤقتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الكبو�س للتجارة و ال�صناعة و اال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :منطقة املوقر ال�صناعية ,عمان  -الأردن �ص ب  ,851545عمان,
الرمز الربيدى  ،11185الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/31 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب							 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146256 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة برامج والء امل�ستهلك ،واملعاجلة الإدارية لأوامر ال�شراء ،وامل�ساحة الإعالنية ،وا�ستئجار
وقت الإعالن على و�سائط االت�صال ،وعر�ض ال�سلع ،وتوزيع العينات ،و�إعداد الفواتري،
والت�سويق ،وتوفري �سوق عرب الإنرتنت للم�شرتين والبائعني لل�سلع واخلدمات ،والعر�ض
التقدميي من ال�سلع على و�سائط االت�صال ،لأغرا�ض البيع بالتجزئة ،والرتويج لل�سلع
و اخلدمات من خالل رعاية الأحداث الريا�ضية وترويج املبيعات للآخرين والت�سويق
امل�ستهدف فـي الفئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جى ايه ترايد هولدينغز م.د.م�.س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة�:إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الوحدة رقم ,4553 :مبركز اعمال مركز دبي لل�سلع املتعددة ,الطابق
الأول ,جويلرى اند جيمبليك�س � ,3ص.ب  294377دبي،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/6 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146257 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة برامج والء امل�ستهلك ،واملعاجلة الإدارية لأوامر ال�شراء ،وامل�ساحة الإعالنية ،وا�ستئجار
وقت الإعالن على و�سائط االت�صال ،وعر�ض ال�سلع ،وتوزيع العينات ،و�إعداد الفواتري،
والت�سويق ،وتوفري �سوق عرب الإنرتنت للم�شرتين والبائعني لل�سلع واخلدمات ،والعر�ض
التقدميي من ال�سلع على و�سائط االت�صال ،لأغرا�ض البيع بالتجزئة ،والرتويج لل�سلع
و اخلدمات من خالل رعاية الأحداث الريا�ضية وترويج املبيعات للآخرين والت�سويق
امل�ستهدف فـي الفئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غ�سان عبود لقطع غيار ال�سيارات �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة�:إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :محل رقم ? ،بناية املكتوم ،ديرة� ،ص.ب ,294377 :دبي ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/6 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146258 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املعادن ال�شائعة و�سبائكها ،خامات املعادن ,املواد املعدنية للبناء والت�شييد ,املباين املتنقلة
املعدنية ,الكوابل والأ�سالك غري الكهربائية امل�صنوعة من املعادن ال�شائعة ,اخلردوات
املعدنية ال�صغرية ,الأوعية املعدنية للتخزين �أو النقل ,اخلزنات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :محمد ريا�ض و�شريكه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1239 :ر.ب� ،111:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/6 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146259 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأجه ــزة والعـ ــدد العلمي ــة واملالحيـ ــة واخلا�صـ ــة مبـ ــ�سح الأرا�ضـ ــي والفوتوغرافيـ ـ ــة
وال�سينماتوغرافية والب�صرية و�أجهزة وعدد الوزن والقيا�س و�إر�سال الإ�شارات وال�ضبط
(املراقبة) و�إنقاذ احلياة والتعليم ،الأجهزة والعدد اخلا�صة بو�صل �أو ت�شغيل �أو حتويل �أو
تركيم �أو تنظيم �أو �ضبط الكهرباء� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ا�ستعادة ال�صوت �أو ال�صور،
حامالت البيانات املمغنطة� ،أ�سطوانـات الت�سجيل� ،آالت البيع الأتوماتيكية و�آليات الأجهزة
التي تعمـل بو�ضع قطعة نقـد معـدين فيها ،م�سجالت النقـد ،الآالت احلا�سبة ،املعدات
واحلا�سبات الإلكرتونية (الكومبيوتر) ملعاجلة البيانات� ،أجهزة �إطفاء احلرائق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم و تنمية املجتمع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املدينة التعليمية� ,شارع اللقطة� ,ص.ب ،5825 :الدوحة ,قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/6 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146260 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الورق وكرتون املطبوعات ,مواد جتليد الكتب� ،صور فوتوغرافية ،القرطا�سية ولوازم
مكتبية ،با�ستثناء الأثاث ,مواد ال�صقة للأدوات املكتبية �أو املنزلية ,مواد ر�سم ومواد
للفنانني ,فر�شاة التلوين .مواد تعليمية وتدري�سية� ،صفائح و�أغلفة و�أكيا�س بال�ستيكية
للتغطية والتغليف� ,أكيا�س القمامة� ,أكيا�س الت�سوق ،الطابعات ب�أنواعها ،و�أحجار وقوالب
الطباعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم و تنمية املجتمع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املدينة التعليمية� ,شارع اللقطة� ,ص.ب ،5825 :الدوحة ,قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/6 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146262 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات التعليمية ,خدمات توفري التدريب ,اخلدمات الرتفيهية ,خدمات الأن�شطة
الريا�ضية والثقافية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم و تنمية املجتمع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املدينة التعليمية� ,شارع اللقطة� ,ص.ب ،5825 :الدوحة ,قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/6 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146263 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات العلمية والتكنولوجية والبحث والت�صميم املتعلق بها  ,خدمات التحليل والبحث
ال�صناعي ,ت�صميم وتطوير �أجهزة وبرامج الكمبيوتر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم و تنمية املجتمع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املدينة التعليمية� ,شارع اللقطة� ,ص.ب ،5825 :الدوحة ,قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/6 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146360 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطبوعات والورق والكرتون وال�سلع امل�صنوعة من هذه املواد ،والقرطا�سية ،وفر�ش
الطالء ،و�أقالم التلوين ،و�أقالم الر�صا�ص ،والأقالم ،وبطاقات اللعب ،وكتب الأن�شطة
و�أوراقها ،والألغاز املطبوعة وكتب الألغاز ،ودفاتر الر�سم ،واملل�صقات ،و�أوراق املل�صقات،
وكتب القراءة ،والورق الدمى والتماثيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ماكدونالدز كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 110 :ان .كاربنرت �سرتيت� ,شيكاغو� ،إلينوي  ,60607الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146361 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطبوعات والورق والكرتون وال�سلع امل�صنوعة من هذه املواد ،والقرطا�سية ،وفر�ش
الطالء ،و�أقالم التلوين ،و�أقالم الر�صا�ص ،والأقالم ،وبطاقات اللعب ،وكتب الأن�شطة
و�أوراقها ،والألغاز املطبوعة وكتب الألغاز ،ودفاتر الر�سم ،واملل�صقات ،و�أوراق املل�صقات،
وكتب القراءة ،والورق الدمى والتماثيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ماكدونالدز كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 110 :ان .كاربنرت �سرتيت� ,شيكاغو� ،إلينوي  ,60607الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146375 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منتجات الب�ستنة ,الفواكه واخل�ضراوات الطازجة البذور والنباتات الطبيعية والزهور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سرت ابل نيوزيالند ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :نيو زيالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 2 :ستا�شن رود ,واكاتو ,هاوكي�س باى  ،4172نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146429 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ,خدمات تقدمي الطعام وال�شراب وخدمات التموين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة/برامي كابيتال فنت�شرز ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة�:إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مدينة ال�شارقة للإعالم  ,ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/10 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146430 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة تنقية الهواء� ,أجهزة �إزالة الروائح الكريهة من اجلو ,فالتر للأجهزة واملعدات
املذكورة �أعاله  ,فالتر �أجزاء من الرتكيبات املنزلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بلو �آير ايه بى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سويدية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :دانديرد�سجاتان � ,26 114 11ستوكهومل ،ال�سويد
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/10 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146459 :
فـي الفئة  17من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاط غري املعالج و�شبه املعالج ،املطاط والغوتا بر�شا (مادة �صمغية عازلة) ،وال�صمغ
واال�سب�ستو�س (حرير �صخري) وامليكا من هذه املواد وغري الواردة �ضمن فئات �أخرى،
البال�ستيك ب�شكل منبثق لال�ستعمال فـي ال�صناعة ،مواد التغليف وال�سد والعزل� ،أنابيب
مرنة غري معدنية� ,أطواق منع الت�سرب غري املعدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة البواردي لال�ستثمار �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة�:إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب .رقم � 88شارع خالد بن الوليد ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركاهم للملكية الفكرية 					
							
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،2027:ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146460 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة تنقية الهواء� ,أجهزة �إزالة الروائح الكريهة من اجلو , ,فالتر للأجهزة واملعدات
املذكورة �أعاله  ,فالتر (�أجزاء من الرتكيبات املنزلية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بلو �آير ايه بى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سويدية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :دانديرد�سجاتان � ,26 114 11ستوكهومل ،ال�سويد
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146461 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة تنقية الهواء� ,أجهزة �إزالة الروائح الكريهة من اجلو , ,فالتر للأجهزة واملعدات
املذكورة �أعاله  ,فالتر (�أجزاء من الرتكيبات املنزلية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بلو �آير ايه بى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سويدية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :دانديرد�سجاتان � ,26 114 11ستوكهومل ،ال�سويد
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146561 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
نظام م�ساعدة فـي القيادة للتحكم فـي الت�سارع والتباط�ؤ يت�ألف من مفتاح ودوا�سة م�سرع
وم�ست�شعرات ال�سرعة ودوا�سة الوقود ووحدة حتكم فـي عزم دوران املحرك ووحدة حتكم فـي
الفرامل و�شا�شة قيا�س ،تباع كمكون �أ�سا�سي للمركبات ,دوا�سات املعجل لل�سيارات .دوا�سات
الفرامل لل�سيارات ,نظام م�ساعدة القيادة للتحكم فـي ال�سرعة (الت�سارع والتباط�ؤ) ,وحدات
التحكم و�شا�شات العر�ض كجزء من الأجزاء الداخلية للمركبة .قطع غيار لل�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد).
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :نو ,2 .تاكارات�شو ,كاناجاوا  -كو ،يوكوهاما � -شي ،كاناجاوا  -كن,
اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146563 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إطارات ال�سيارات ,عجالت الدراجات الهوائية � ,أغطية الإطارات الهوائية� ,أغطية
الإطارات� ,إطارات الدراجات النارية ,الرقع املطاطية الال�صقة لت�صليح الإطارات الداخلية,
الإطارات الداخلية للدراجات الهوائية ,الإطارات الداخلية للدراجات النارية ,الإطارات
الداخلية للإطارات الهوائية ,الإطارات الداخلية لعجالت املركبات ,الأنابيب الداخلية
لإطارات املركبات� ,شباك الأمتعة للمركبات ,الإطارات الهوائية ,عدد �إ�صالح الإطارات
الداخلية ,الإطارات املعدنية لعجالت املركبات� ,أغطية مقاعد الدراجات الهوائية� ,أغطية
ممت�صات
مقاعد الدراجات النارية� ,أحزمة الأمان ملقاعد ال�سيارات ,قطع مكابح املركبات,
ّ
ال�صدمات للمركبات ,حامالت الزالجات لل�سيارات ,ق�ضبان الإطارات ,براغي للإطارات,
�إطارات لعجالت املركبات ,الإطارات ،ال�صلبة ،لعجالت املركبات ,الأ�سطح اخلارجية لتلبي�س
الإطارات ,الأ�سطح اخلارجية للمركبات (الأحزمة الدوارة) ,الأ�سطح اخلارجية للمركبات
(اجلرارات) ,الإطارات التي ال حتتوي على �أنابيب داخلية للدراجات الهوائية ,الإطارات
التي ال حتتوي على �أنابيب داخلية للدراجات النارية ,ال�صمامات لإطارات املركبات� ,إطارات
عجالت املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هانكوك تاير & تكنولوجي كو ,ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كوريا اجلنوبية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ,286 :باجنيو -رو ,بنداجن  -جو� ,سيوجننام � -سى ,جيوجنى  -دو,
كوريا اجلنوبية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146653 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة تنقية الهواء� ,أجهزة �إزالة الروائح الكريهة من اجلو ,فالتر للأجهزة واملعدات
املذكورة �أعاله  ,فالتر (�أجزاء من الرتكيبات املنزلية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بلو �آير ايه بى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سويدية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :دانديرد�سجاتان � ,26 114 11ستوكهومل ،ال�سويد
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/20 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138489 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كوا�شف قطع النقد املقلدة ،م�شغالت و�سائط محمولة� ،صور كرتونية متحركة ،برامج
كمبيوتر (برجميات قابلة للتنزيل ) ،هواتف ذكية ،لوحات �إعالنات �إلكرتونية� ،أجهزة
كمبيوتر� ،أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ،برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل� ،أجهزة معاجلة
البيانات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ياال تكنولوجي منطقة حرة  -ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة�:إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،501913 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،1636 :ر.ب132 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 143964 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سجائر ،التبغ و�أدوات التدخني� ،أدوات املدخنني� ،أعواد الثقاب ،والعات املدخنني� ،سيجار.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :محمد �أمني محمود املحاميد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة�:إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 81450 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 143965 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سجائر ،التبغ و�أدوات التدخني� ،أدوات املدخنني� ،أعواد الثقاب ،والعات املدخنني� ،سيجار
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :محمد �أمني محمود املحاميد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة�:إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 81450 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  3746ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 144187 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الفواكه املحفوظة ،الفواكه املجمدة ،الفواكة املجففة ،الفواكه املطبوخة ،اخل�ضراوات
املحفوظة ،اخل�ضر املجمدة ،اخل�ضر املجففة ،اخل�ضر املطهية ،رقائق التفاح املجففة �أو
املخبوزة ،رقائق البطاطا املجففة �أو املخبوزة ،رقائق الفواكه املجففة �أو املخبوزة �أو اململحة
�أو املنكهة �أو املتبلة ،رقائق اخل�ضر املجففة �أو املخبوزة �أو اململحة �أو املنكهة �أو املتبلة ،املربات
ب�أنواعها ،الهالم (اجليلي) ،الفاكهة املطبوخة باملاء وال�سكر ،البي�ض ،احلليب ،اللنب،
منتجات الإلبان ،م�شتقات احلليب ،الزيوت وال�شحوم املعدة للتغذية ،املربات ب�أنواعها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة اللبنانية العاملية لل�صناعات الغذائية (ليفيكورب) �ش.م.ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لبنانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سنرت البطريرك املعو�شي ،الطريق العام ،جزين ،لبنان
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  3746ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 107899 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مكاتب ووكاالت ال�سفر وال�سياحة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رو�شم �صحار للتجارة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنةعمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/2/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 109507 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املزيد ال�شاملة للتجارة �ش م م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :صاللة ،محافظة ظفار� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/4/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 118209 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الو�ساطة العقارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سيم الأندل�س املتحدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :صحار ،محافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/4/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 121788 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقهى وم�شاوي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�صفقة الذكية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 252:ر.ب 112:اليحمدي� ،إبراء ،محافظة �شمال ال�شرقية,
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/9/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 125269 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املطاعم ،املقاهي التي تقدم وجبات ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سما �شمال الباطنة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 317 :ر.ب� 311 :صحم ،محافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/1/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 126143 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بالط �سرياميك للجدران والأر�ضيات والتبطني وال�سقوف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سقوف ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 36 :ر.ب� ,612 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/2/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 127240 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
قاعات و�صاالت الأفراح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زينب بنت محمد بن عبداللـه البلو�شية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان:امللتقى� ،صحار ،محافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/3/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 128020 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
طحن وتعبئة احلبوب والبهارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عمر اليزيدي للخدمات التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :إبراء ،محافظة �شمال ال�شرقية� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/4/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 130969 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ح�سن املال للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شنا�ص ،محافظة �شمال الباطنة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/8/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 132623 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة العطور وم�ستح�ضرات التجميل� ،صابون الزينة
والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اليقني للبخور والهدايا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطويان� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/10/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134832 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أرياف الر�سي�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 20 :ر.ب� ,614 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/1/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135567 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ريا�ض الأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأكادمييون للحلول التعليمية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :امل�ضيبي ,محافظة �شمال ال�شرقية� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/2/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136272 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات طبية ،بيع منتجات �صيدالنية ،دليل من�ش�آت �صحية خا�صة ،دليل �أطباء
بتخ�ص�صاتهم ،وحجز مواعيد لك�شوفات الأطباء بال�صنف رقم .44
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوران�س للتقنية �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :محافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/4/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136910 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة امل�ستوى للتنمية واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :صاللة ،محافظة ظفار� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137330 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة (ت�شمل امل�شروبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بن محفوظ وباجابر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املنطقة احلرة� ،صاللة ،محافظة ظفار� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138370 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قب�س نزوى للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145046 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الطب ال�شعبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فهد بن را�شد بن عبداللـه البو�سعيدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/11 :
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمـات التجاريــة ل ــدول جم ــل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة121067 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/4/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1274 :فـي 2018/12/30م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :شركة �صاللة للتجارة واال�ستثمار واخلدمات ال�سياحية
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :مركز ريال للتخفي�ضات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :دار�سيت ،مطرح ،محافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/6/7 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة104806 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة40 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/5/4 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1377 :فـي 2021/1/31م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :مازن حميد املحروقي للتجارة �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :مل�سة �أفكار
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :العامرات ،محافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/6/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/7 :م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة71179 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/11/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 977 :فـي 2012/6/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جي كيه ا�س بارتي�سيبا�سيوز ال تي دي ايه
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أيه  .جرينجز ا�س.ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :برازيلية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :روا جال .يرني�ستو دورنيللي�س� ,577 ,سينرتو� ,سيتي اوف
ايجرجينها ,95650 ,ريو جراند دو �سول ,الربازيل
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الربازيل
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2016/1/27 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021 /7/1 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة63024 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/11/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1133 :فـي 2016/1/31م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فات بريغر كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فات بريغر نورث �أمرييكا  ,انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 9720 :ويل�شاير بوليفارد� ,سويت  ,500بيفريل هيلز ,كاليفورنيا
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/2/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/1 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة63025 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/11/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1133 :فـي 2016/1/31م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فات بريغر كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فات بريغر نورث �أمرييكا  ,انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 9720 :ويل�شاير بوليفارد� ,سويت  ,500بيفريل هيلز ,كاليفورنيا
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/2/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/1 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة63026 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/11/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1133 :فـي 2016/1/31م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فات بريغر كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فات بريغر نورث �أمرييكا  ,انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 9720 :ويل�شاير بوليفارد� ,سويت  ,500بيفريل هيلز ,كاليفورنيا
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/2/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/1 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة63027 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/11/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1133 :فـي 2016/1/31م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فات بريغر كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فات بريغر نورث �أمرييكا  ,انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 9720 :ويل�شاير بوليفارد� ,سويت  ,500بيفريل هيلز ,كاليفورنيا
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/2/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/1 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة6482 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/3/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 709 :فـي 2001/12/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :لوريل جي ام بي ات�ش
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :لوريل فا�شون بى تى اى  .ال تى دى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سنغافورية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 51 :جولدهيل بالزا� )308900( 11 - 07 # ,سنغافورة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سنغافورة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/3/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/1 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة6483 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة18 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/3/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 709 :فـي 2001/12/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :لوريل جي ام بي ات�ش
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :لوريل فا�شون بى تى اى  .ال تى دى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سنغافورية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 51 :جولدهيل بالزا� )308900( 11 - 07 # ,سنغافورة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سنغافورة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/3/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/1 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة6484 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/3/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 709 :فـي 2001/12/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :لوريل جي ام بي ات�ش
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :لوريل فا�شون بى تى اى  .ال تى دى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سنغافورية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 51 :جولدهيل بالزا� )308900( 11 - 07 # ,سنغافورة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سنغافورة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/3/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/1 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة68469 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة11 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2012/12/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 963 :فـي 2012/3/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :هنتري انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سى اى ا�س جروب ,ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 13200 :بايونري ترايل �سويت  150ايدن برايرى  ,ام ان 55347
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2013/12/17 :
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/1 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة68471 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة11 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2012/6/9 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 963 :فـي 2012/3/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :هنتري انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سى اى ا�س جروب ,ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 13200 :بايونري ترايل �سويت  150ايدن برايرى  ,ام ان 55347
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2013/12/17 :
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/1 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة133320 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة40 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/12/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1357 :فـي 2020/9/13م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :شركة كيماويات املياه الأمريكية
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أمايا �سولو�شنز ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 1802 :مركز ال�شركات لني بالنت �سيتي ،فلوريدا ،33563
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة االمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/3/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021 /7/1 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة133322 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/12/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1357 :فـي 2020/9/13م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :شركة كيماويات املياه الأمريكية
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أمايا �سولو�شنز ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 1802 :مركز ال�شركات لني بالنت �سيتي ،فلوريدا ،33563
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة االمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/3/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021 /7/1 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة110675 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة19 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/8/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1211 :فـي 2017/9/25م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :روكا �سلنيتاريو ا�س ايه
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تايلز انف�ستمنت�س اند هولدينجز  ,ا�س .ال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أ�سبانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :أفينيدا دياجونال  - 08029 513 ,بر�شلونة � ,أ�سبانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أ�سبانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة135749 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة11 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/1/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1356 :فـي 2020/9/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كوايت فوي�س ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ,98109الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/9/28 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة135750 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/1/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1356 :فـي 2020/9/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كوايت فوي�س ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ,98109الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/9/28 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة135753 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة11 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/1/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1356 :فـي 2020/9/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كوايت فوي�س ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ,98109الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/9/28 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/7 :م
- 180 -

اجلريدة الر�سمية العدد ()1399

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة114644 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة44 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/3/27 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1250 :فـي 2018/7/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :م�ؤ�س�سة �أبوليث املتحدة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :م�ؤ�س�سة التوافق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :صاللة� ,سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2021/5/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021 /7/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة117042 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/2/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1274 :فـي 2018/12/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :شركة امليا�س هولدنغ ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شركة فوديز هولدجن �ش.م.ح  -ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان2 - 22 :اي ،املبنى اي  ،4منطقة احلمرا ال�صناعية ،منطقة
حرة ،ر�أ�س اخليمة ,الإمارات العربية املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/12/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/7 :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة ( )19من قانون (نـظام) العـالمات التجارية
لدول جملـ ــ�س التع ــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رق ــم ،2017/33
�أنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:
رقم
م
العالمة
71179 1
62471 2
5826 3
24722 4
49892 5
6

5679

67378 7
67377 8
9
10
11
12
13
14
15

25361
25647
68947
68948
68949
68950
5635

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

�أيه  .جرينجز ا�س.ايه
ال�شركة العمانية للتنمية
ال�سياحية �ش.م.ع.م
بيومت ليمتد
�شركة الهاجري للتجارة �ش.م.م
�شركة فولتامب العمانية
للمحوالت
فري�سيز انك
�سكودا هولدينغ
(جري�سي) ليمتد
�سكودا هولدينغ
(جري�سي) ليمتد
كيــا موتورز كــوربوري�شن
مريك �شارب & دوهم كورب
�أو�سكار دي ال رينتا �أل �أل �سي
�أو�سكار دي ال رينتا �أل �أل �سي
�أو�سكار دي ال رينتا �أل �أل �سي
�أو�سكار دي ال رينتا �أل �أل �سي
بينيتون غروب ا�س � .أر� .أل

التجارة وال�صناعة

2011/11/15

التجارة وال�صناعة

2010/4/25

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1991/7/27
2001/1/22

التجارة وال�صناعة

2008/4/21

التجارة وال�صناعة

1991/7/3

التجارة وال�صناعة

2011/3/12

التجارة وال�صناعة

2011/3/12

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

2001/4/15
2001/6/12
2011/6/25
2011/6/25
2011/6/25
2011/6/25
1991/6/15
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رقم
م
العالمة
68403 16
17
18
19
20
21
22
23
24

70338
74092
26128
26062
5780
71786
71787
71788

64452 25
26
27
28
29
30

26116
26112
71742
6275
68520

69272 31
32
33
34
35

6041
69371
26012
26013

ا�سـم ال�شركـة
�شركة انفيوجن
الدولية للتجارة العامة
�شركة الدفع الرباعي للت�سويق
نون ايه دي هولدينغز ليميتد
حياة انرتنا�شيونال كوربوري�شن
اوتوموبيلز �سيرتوين
حياة انرتنا�شيونال كوربوري�شن
حياة انرتنا�شيونال كوربوري�شن
حياة انرتنا�شيونال كوربوري�شن
حياة انرتنا�شيونال كوربوري�شن
ال�شركة الوطنية العمانية
للهند�سة واال�ستثمار
دوربان ا�س ال
دوربان ا�س ال
بنك عمان العربي
بنك عمان العربي
�شركة اخلمي�س للتجارة
غراند ريفر انرتبرايز�س
�سك�س ني�شن�س ليمتد
�أرامي�س انك
كيا موتورز كوربوري�شن
مريك كي جي ايه ايه
مريك كي جي ايه ايه
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تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة

2011/5/28

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

2011/9/18
2012/5/6
2001/8/12
2001/8/5
1991/7/10
2011/12/19
2011/12/19
2011/12/19

التجارة وال�صناعة

2010/8/29

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

2001/8/7
2001/8/7
2011/12/18
1991/11/25
2011/6/4

التجارة وال�صناعة

2011/7/13

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

1991/9/14
2011/7/17
2001/7/25
2001/7/25
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رقم
م
العالمة
26076 36
26077 37
25790 38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

25852
27034
27035
27036
27037
27038
27027
27028
27029
27030
27031
27033
27040

73442 52

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

كو�ستا ليمتد
كو�ستا ليمتد
كابو�شيكي كاي�شا
بنكان جابان وتتاجر �أي�ضا
با�سم بنكان جابان كي كي
جريت بيوتي هولدجنز ليميتد
يوتل�سات ا�س  .ايه
يوتل�سات ا�س  .ايه
يوتل�سات ا�س  .ايه
يوتل�سات ا�س  .ايه
يوتل�سات ا�س  .ايه
يوتل�سات ا�س  .ايه
يوتل�سات ا�س  .ايه
يوتل�سات ا�س  .ايه
يوتل�سات ا�س  .ايه
يوتل�سات ا�س  .ايه
يوتل�سات ا�س  .ايه
يوتل�سات ا�س  .ايه
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(تويوتا موتور كوربوري�شن)

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2001/8/6
2001/8/6

التجارة وال�صناعة

2001/7/3

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

2001/7/11
2002/1/6
2002/1/6
2002/1/6
2002/1/6
2002/1/6
2002/1/6
2002/1/6
2002/1/6
2002/1/6
2002/1/6
2002/1/6
2002/1/6

التجارة وال�صناعة

2012/3/24

التجارة وال�صناعة

2012/3/24

تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
73443 53
(تويوتا موتور كوربوري�شن)
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رقم
م
العالمة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

ا�سـم ال�شركـة

تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
73444 54
(تويوتا موتور كوربوري�شن)

التجارة وال�صناعة

2012/3/24

تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
73445 55
(تويوتا موتور كوربوري�شن)

التجارة وال�صناعة

2012/3/24

تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
73446 56
(تويوتا موتور كوربوري�شن)

التجارة وال�صناعة

2012/3/24

تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
73447 57
(تويوتا موتور كوربوري�شن)

التجارة وال�صناعة

2012/3/24

تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
73448 58
(تويوتا موتور كوربوري�شن)

التجارة وال�صناعة

2012/3/24

تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
73449 59
(تويوتا موتور كوربوري�شن)

التجارة وال�صناعة

2012/3/24

تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
6714 60
(تويوتا موتور كوربوري�شن)

التجارة وال�صناعة

1992/3/24

تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
6715 61
(تويوتا موتور كوربوري�شن)

التجارة وال�صناعة

1992/3/24

24502 62

�آي تي �سي ليمتد

التجارة وال�صناعة

2001/1/3

24503 63

�آي تي �سي ليمتد

التجارة وال�صناعة

2001/1/3

24504 64

�آي تي �سي ليمتد

التجارة وال�صناعة

2001/1/3
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عزت جمعة عقرب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مدر�سة الثامن ع�شر من نوفمرب اخلا�صة �ش.م.م
يعلن عزت جمعة عقرب أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مدر�سة الثامن ع�شر من نوفمرب اخلا�صة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٦٣٩١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٤٨٨:ر.ب١٣٣:
هاتف رقم٩٦٤٤١٢٩٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املركز الدويل للتوحد �ش.م.م
يعلن عزت جمعة عقرب أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املركز الدويل للتوحد �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠١٢٤٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٤٨٨:ر.ب١٣٣:
هاتف رقم٩٦٤٤١٢٩٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز التجارة العربية �ش.م.م
يعلن عزت جمعة عقرب أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مركز التجارة العربية �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٠٧٦٤وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٤٨٨:ر.ب١٣٣:
هاتف رقم٩٦٤٤١٢٩٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبد العزيز بن �سعيد بن مبارك م�سن الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بريق ثمريت للتجارة �ش.م.م
يعلن عبد العزيز بن �سعيد بن مبارك م�سن الكثريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بريق ثمريت
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٣٨١٦وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٥٦٦٦٦٤٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العوهي احلديثة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العوهي
احلديثة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٣٧٣٨٣٧
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥٢٦:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٧٠٦٥٩٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدينة ال�شامخة الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املدينة
ال�شامخة الدولية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٣٤٢٠٨
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥٢٦:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٧٠٦٥٩٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب القب�س  -محا�سبون قانونيون وا�ست�شارات �إدارية واقت�صادية ومالية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املفتاح الرئي�سي للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب القب�س  -محا�سبون قانونيون وا�ست�شارات �إدارية واقت�صادية ومالية �أنـه
يقــوم بت�صفـيــة �شركة املفتاح الرئي�سي للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢١٥٥٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
روي  -محافظة م�سقط
�ص.ب ٧٢٨:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٣٣٣٣١١١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة الر�ؤية �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جمموعة الر�ؤية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٧١٢٥وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٣/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة اجلنوبية  -والية بو�شر  -محافظة م�سقط � -سكة رقم٣٧٤٥:
جممع رقم - ٢٣٧:مبنى رقم - ٣٧٩١:الطابق الثاين � -شقة رقم٢٢:
�ص.ب ١٥٤٦:ر.ب١٢١:
هاتف رقم ٩٦٥٤١٠٠٤ - ٢٤٥٩٥٩١٣:فاك�س رقم٢٤٥٩٥٩١٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة نا�صر بن خمي�س بن �سعيد الربيكي و�شريكه  -ت�ضامنية
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نا�صر بن خمي�س بن
�سعيد الربيكي و�شريكه  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٣١٨٠٣٥٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٤/٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق الأول
�ص.ب ٧٠:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم ٩٩٦٤٩٩٦٢ - ٢٦٨٥٧٠٨٨:فاك�س رقم٢٦٨٥٧٠٨٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خليفة بن �أحمد بن �سامل الدرمكي و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خليفة بن �أحمد بن
�سامل الدرمكي و�أوالده للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٣١٦٦٦٩٤وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٤/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق الأول
�ص.ب ٧٠:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم ٩٩٦٤٩٩٦٢ - ٢٦٨٥٧٠٨٨:فاك�س رقم٢٦٨٥٧٠٨٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن �سامل بن �صالح الرو�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة را�شد بن مبارك بن عبداللـه البلو�شي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن �سامل بن �صالح الرو�شدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة را�شد بن مبارك بن
عبداللـه البلو�شي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،٣١٩٥٩٨٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٢١:ر.ب٣٢٢:
هاتف رقم٩٢٤٠٠٤٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة النادر للعقارات و�إدارة املباين واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سامل بن �صالح الرو�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النادر للعقارات
و�إدارة املباين واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٠٢٩٠٩١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٢١:ر.ب٣٢٢:
هاتف رقم٩٢٤٠٠٤٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب �أبو متام  -محا�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خدمات التموين والتو�صيل للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب �أبو متام  -محا�سبون قانونيون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خدمات
التموين والتو�صيل للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1592424وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
الوطية  -بناية الرميلة  - ١٠٦الطابق الأول  -مكتب رقم١٢:
�ص.ب 57:ر.ب ١١٨:جممع احلارثي
هاتف رقم ٢٤٥٧١٣٢١ - ٢٤٥٧١٣٢٠:فاك�س رقم٢٤٥٧١٣٢٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع احل�سن تيكنيكا�س ريونداز �ش.م.م
يعلن مكتب �أبو متام  -محا�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع
احل�سن تيكنيكا�س ريونداز �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٦٢٦٧٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٠/٨/١٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الوطية  -بناية الرميلة  - ١٠٦الطابق الأول  -مكتب رقم١٢:
�ص.ب 57:ر.ب ١١٨:جممع احلارثي
هاتف رقم ٢٤٥٧١٣٢١ - ٢٤٥٧١٣٢٠:فاك�س رقم٢٤٥٧١٣٢٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علوي بن �أحمد احلداد
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املندرين للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن علوي بن �أحمد احلداد ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املندرين للتجارة واملقاوالت -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٢٠٣٨٢٣٤ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
محمد بن علي �سعد بيت علي عي�سى
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية للتكنولوجيا واخلدمات �ش.م.م
يعلـن محمد بن علي �سعد بيت علي عي�سى ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة العاملية للتكنولوجيا
واخلدمات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٤٦٧٨٨ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعد بن كريبان علي قم�صيت
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن خريون للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سعد بن كريبان علي قم�صيت ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة بن خريون للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٩٩٤٨٨ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
محمد بن �ضاوي املهري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة محمد �ضاوي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن محمد بن �ضاوي املهري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة محمد �ضاوي للتجارة واملقاوالت
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٢١٨٩٤١٠ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ألفا للعقارات �ش.م.م
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �ألفا للعقارات
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٥٤٠٩٣ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب طالل �أبو غزالة و�شركاه  -محا�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الر�ؤية الوا�ضحة لل�سيارات والتجارة (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م
يعلـن مكتب طالل �أبو غزالة و�شركاه  -محا�سبون قانونيون  -ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الر�ؤية
الوا�ضحة لل�سيارات والتجارة (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل
الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٠٧٨٨٤ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن محمد علي بن تقي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة يو تي �سي انرتنا�شيونال محا�سبون قانونيون �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن محمد علي بن تقي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة يو تي �سي انرتنا�شيونال
محا�سبون قانونيون �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠٠٤٧٤٦
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن مبارك بن م�صبح الر�شيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الذروة الوطنية �ش.م.م
يعلـن علي بن مبارك بن م�صبح الر�شيدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الذروة الوطنية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٨٦٥٩٤ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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علي بن هالل بن علي الربيكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سهول الديل احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن علي بن هالل بن علي الربيكي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سهول الديل احلديثة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٢٤٣٢٢
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
محمد بن هالل بن علي الربيكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة رباعية الديل احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن محمد بن هالل بن علي الربيكي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة رباعية الديل احلديثة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٢٤٣١٧
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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