
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد 1007                                                                              ال�سنــــة الثانيــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

قــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــــــــة

                                وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

�ســادر فــي 2013/3/27 بتعديــل القـــرار الوزاري  قـــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــم 2013/89 

رقــــم 2008/159 برفــــع حظــــر ا�ستيــــراد طيــــور 

الزينة من جميع الدول .

�ســـادر فــي 2013/3/27 بتعديــل القــرار الـــوزاري  قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2013/90 

رقم 2009/31 باإعـالن مناطـق حجـر زراعيـة .

�ســـادر فـــــي 2013/3/27 بتنظيــــم نقــــل خاليــــــا  قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2013/92 

النحل بني املحافظات والواليات .

              وزارة القـــوى العاملـــة

اأحكـــام  �ســـادر فـــي 2013/3/31 بتعديــل بعـــ�ض  قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2013/189 

القــرار الــوزاري رقــم 2006/294 ب�ســاأن تنظيــم 

املفاو�سة اجلماعية واالإ�سراب ال�سلمي واالإغالق .

رقم 

ال�سفحة

 ال�سبت 25 جمادى االأوىل 1434هـ                                             املـوافـــــق 6 ابريــــــــــــل 2013م
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رقم 

ال�سفحة

�ســـادر فــي 2013/3/31 بتحديــــد ن�سبـــة القــــوى  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2013/192 

العاملـــة الوطنيــة فـي من�سـاآت القطــاع اخلــا�ض 

العاملة فـي جمال التاأمني .

                                   الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية

باإ�ســـــــدار الالئحـــــــــة  فــــي 2013/3/18  �ســـــــــادر  قــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 2013/16 

التنظيمــية مل�سابقــة ال�سلطــان قابـو�ض لالإجــادة 

احلرفـية .

اإعــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميـــــــــــة 

وزارة القــوى العاملــة

اإعـــالن ب�ســـاأن طلــب ت�سجيـــل نقابـــة عماليـــة .

وزارة التجارة وال�سناعة

دائرة امللكيـــة الفكريــــة

االإعالنات اخلا�سة بالن�سر عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية .

اإعالنــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــــة

مكتب علي الدح - حما�سبون قانونيون 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة االأمم لال�ست�سارات االإدارية �ض.م.م .

عادل دفع اللـه بالل ف�سل اللـه

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع اأري�ض لال�ستثمار والتجارة �ض.م.م .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة

قـــرار وزاري

رقـــم 89 / 2013

بتعديل القرار الوزاري رقم 2008/159 

برفع حظر ا�سترياد طيور الزينة من جميع الدول

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

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

واإىل القرار الوزاري رقم 2008/159 برفع حظر ا�سترياد طيور الزينة من جميع الدول ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

ي�ستبدل بن�ص البند رقم )4( من امللحق املرفق بالقرار الوزاري رقم 2008/159 امل�سار اإليه ، 

الن�ص الآتي :

          4 -  اأن يتم اإدخالها عرب املنافذ املعتمدة .

املــادة الثانيــــة 

يلغى البند رقم )5( من امللحق املرفق بالقرار الوزاري رقم 2008/159 امل�سار اإليه .

املــادة الثالـثــــة 

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

�سدر فـي : 15 / 5 / 1434هـ

املوافــــق : 27 / 3 / 2013م

د. فـوؤاد بن جعفر ال�ساجـواين 

وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية
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قـــرار وزاري

رقـــم 90 / 2013

بتعديل القرار الوزاري رقم 2009/31 

باإعـالن مناطـق حجـر زراعيـة

ا�ســـتنادا اإىل قانون احلجر الزراعي ال�سادر باملر�ســـوم ال�ســــلطاين رقم 2004/47 ،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون احلجر الزراعي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2006/32 ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2009/31 باإعالن مناطق حجر زراعية ،

واإىل تو�سية املديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

ي�ستبدل بن�ص املادة الأوىل من القرار الوزاري رقم 2009/31 امل�سار اإليه الن�ص الآتي :

تعلن كل من الوليات التالية مناطق حجر زراعية حلني زوال �سبب احلجر و�سدور قرار 

بهذا ال�ساأن :

الوليـــةاملحافظـــة

خ�سب ، دبا ، بخا ، مدحاءحمافظة م�سندم

الربميي ، حم�سة ، ال�سنينةحمافظة الربميي

�سمائلحمافظة الداخلية

�سحار ، �سنا�ص ، لوى ، �سحم ، اخلابورةحمافظة �سمال الباطنة

بركاء حمافظة جنوب الباطنة

�سور حمافظة جنوب ال�سرقية

نيابة �سناوحمافظة �سمال ال�سرقية

عربي ، ينقل ، �سنكحمافظة الظاهرة

املــادة الثانيــــة 

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

�سدر فـي : 15 / 5 / 1434هـ

املوافــــق : 27 / 3 / 2013م
د. فـوؤاد بن جعفر ال�ساجـواين 

وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية
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قــــرار وزاري

رقــــم 2013/92

بتنظيم نقل خاليا النحل بني املحافظات والواليات

ا�ستنادا اإىل قانون احلجر الزراعي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/47 ،

واإىل نظام الزراعة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/48 ،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر الزراعي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2006/32 ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2007/181 بتحديد مناطق معزولة لرتبية واإكثار �ساللة النحل 

العماين ،

واإىل الالئحة التنفـيذية لنظام الزراعة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/41 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يحظر  نقل خاليا النحل بني املحافظات اأو بني الواليات بهدف الرعي اإال بعد احل�سول 

على موافقـة كتابيـــة من املديريـــة العامـــة اأو االإدارة املخت�ســة اأو دائــرة اأو مركــز التنميـة 

الزراعية بح�سب اجلهة املنقول منها . 

املــادة الثانيــــة

ي�سرتط للح�سول على املوافقة امل�سار اإليها فـي ) املادة االأوىل ( ال�سروط االآتية :  

 اأ - اأن يكون املنحل مرخ�سا .

ب - اأن يكون نقل خاليا النحل بهدف الرعي .

ج - اأن تكون �سالالت وطوائف النحل املنقولة م�سجلة لدى املديرية العامة / االإدارة 

املخت�سة باملحافظة .

ل�ساللة  القيا�سية  للموا�سفات  النحل عمانية طبقا  �سالالت وطوائف  تكون  اأن   - د 

النحل العماين املعتمدة .
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هـ - اأن تكون �سالالت وطوائف النحل خالية من االآفات واالأمرا�ض .

و - اأن يكون النقل خالل فرتة ن�ساط االأزهار الطبيعية فـي مو�سم ال�سدر ، اأو مو�سم 

ال�سمر ، اأو مو�سم اخلريف فـي حمافظة ظفار . 

ز - اأن توافـق املديريــة العامــة اأو االإدارة اأو الدائــرة اأو مركـز التنميـة الزراعية الذي 

�ستنقل اخلاليا اإىل دائرة اخت�سا�سه . 

املــادة الثالثـــة

تكون اإجراءات نقل خاليا النحل بني املحافظات على النحو االآتي : 

اأوال  :  االإجراءات التي يقوم بها مقدم الطلب :

- تعبئـة اال�ستمـــارة املعـــدة لهذا الغــر�ض من قبــل الـــــوزارة ، وت�سليمــها اإىل دائــــرة 

اأو مركز التنمية الزراعية بالوالية . 

ثانيا : االإجراءات التي تقوم بها املديرية العامة اأو االإدارة باملحافظة املطلوب النقل منها :

خاليا  بفح�ض  اال�ستمارة  ت�سلمها  عند  الزراعية  التنمية  مراكز  اأو  دوائر  تقوم   -

واإر�سال   ، واالأمرا�ض  االآفات  من  وخلوها  ال�ساللة  نوعية  من  والتاأكد   ، النحل 

املخت�سة  االإدارة  اأو  املديرية  اإىل  باملعاينــــة  تعبئة اجلزء اخلا�ض  بعد  اال�ستمارة 

لتقوم باإر�سالها اإىل املديرية / االإدارة  باملحافظة املطلوب النقل اإليها .

اإليها اخلاليا تقوم املديرية  اأو االإدارة املنقول  - فـي حال موافقة املديرية العامة 

العامة اأو االإدارة املخت�سة بت�سليم اال�ستمارة اإىل �ساحب الطلب ، وحتديد موعد 

له ليقوم املخت�سون بزيارته لفح�ض اخلاليا قبل نقلها .

وعلى �ساحب الطلب  القيام برتبيط اخلاليا بعد فح�سها مبا�سرة ، ونقلها فـي 

املوعد الذي حددته املديرية العامة اأو االإدارة املخت�سة باملحافظة املنقول اإليها 

و�سول  لتاأكيد  املوعد  بهذا  اإليها  املنقول  االإدارة  اأو  املديرية  واإخطار   ، اخلاليا 

اخلاليا .

- اإخطار مقدم الطلب كتابة بعدم املوافقة  فـي حالة الرف�ض مع بيان االأ�سباب . 
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ثالثا : �لإجر�ء�ت �لتي تقوم بها �ملديرية �لعامة �أو �لإد�رة باملحافظة �ملنقول �إليها :

- �لتاأكــــــد من ��ستيفـــــــاء جميــــع �لبيانـــــات بـال�ستمـــــارة عند �إحالـــــة �لطلـــب �إليهـــا 

من �ملديرية �أو �لإد�رة �ملخت�سة .

- �لتاأكد من وجود مر�ع كافـية تبعا للكثافة �لنحلية .

- �أن تكون بعيدة عن �لتجمعات �ل�سكانية و�ملناطق �لتي ي�ستخدمها  �سكان �ملنطقة 

كمناحل مب�سافة ل تقل عن )1 كم( و�حد كيلو مرت .

- �إعادة �ل�ستمارة فـي حال �ملو�فقة �إىل �ملديرية �لعامة �أو �لإد�رة �ملخت�سة باملحافظة 

عدم  حالة  وفـي   ، �خلاليا  لنقل  �ملنا�سب  �ملوعد  وحتديد   ، منها  �لنقل  �ملطلوب 

�ملو�فقة يتوجب �إعادة �ل�ستمارة مع بيان �لأ�سباب ، وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ 

تلقي �ل�ستمارة .

- �لتاأكــد من و�ســع �خلاليــا فـي �ملكــان �ملحــدد لها عنــد و�سولهــا وفــك �أربطتهـــا ، 

و�لتاأكد من بيانات و�ساللت وخاليا �لنحل �لتي بها ، وخلوها من جميع �لآفات 

و�لأمر��ض .

- متابعة �إعادة �خلاليا �إىل موقعها �لأ�سلي عند نهاية �ملدة �ملحددة لبقائها .

املــادة الرابعـــة

تطبــق �لإجـــر�ء�ت ذ�تهـــا �ملن�ســـو�ض عليهــا فـي �ملـــادة �لثالثـــة عند نقــل خاليــا �لنحــل بني 

ولية و�أخرى فـي ذ�ت �ملحافظة ، على �أن تقوم دو�ئر / مر�كز �لتنمية �لزر�عية �ملخت�سة 

بالإجر�ء�ت �لتي تقوم بها �ملديريات و�لإد�ر�ت باملحافظات �ملنقول منها و�إليها .

املــادة اخلام�ســـة

يجب على �مل�سرح له بنقل �خلاليا �للتز�م بالآتي :

1 - عدم نقل �أي خاليا غري م�سرح بنقلها .

2 - عدم نقل �ملنحل من �ملكان �ملحدد له �أو �إ�سافة خاليا جديدة غري تلك �خلاليا 

�مل�سجلة بال�ستمارة ، �أو نقله من موقع �إىل �آخر خالل �ملو�سم �لو�حد .

3 - �أل يزيد عدد �خلاليا فـي �ملنحل �لو�حد على )200( مائتي خلية .
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4 - اأال تقل امل�سافة بني منحل واآخر عن )300( ثالثمائة مرت طويل .

5 - اأن تتم التغذية ال�سناعية  فـي حال ا�ستخدامها داخل اخلاليا ولي�ض خارجها .

6 - االلتـزام بعــالج ومكافحــة االآفــات واالأمــرا�ض التـي تظهر على اخلاليا بعد نقلها 

اإىل املوقع اجلديد . 

7 - تنظيف موقع املنحل عند انتهاء املدة املحددة . 

املــادة ال�ساد�ســـة

على جميع مربي النحل االلتزام باملوا�سفات القيا�سية املورفولوجية كموا�سفات قيا�سية 

معتمــدة ل�ساللــة النحــل العمانــي ، ومتو�ســط القيا�ســات املورفولوجيــة بني النحــل املربــى 

فـي خاليا اجلذوع والنحل املربى فـي اخلاليا احلديثة ل�ساللة النحل العماين على النحو 

املبني فـي امللحق املرفق .

املــادة ال�سابعـــة

املواد  اأحكام  اإليه يعاقب كل من يخالف  امل�سار  املــادة )36( من نظام الزراعــة  مع مراعــاة 

) االأوىل واخلام�سة وال�ساد�سة ( من هذا القرار بغرامة التقل عن )500( خم�سمائة ريال 

عماين ، وال تزيد على )1000( األف ريال عماين .

املوا�سم  اأو  املو�سم  فـي  اخلاليا  نقل  من  باحلرمان  املخالفة  تكرار  عند  اإداريا  يعاقب  كما 

التالية .

املــادة الثامنـــة

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

�صـدر فـي : 15 / 5 / 1434هـ

املوافـــــق : 27 / 3 / 2013م

د. فــوؤاد بن جعفر ال�ساجواين

وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية
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ملحـــق 

ب�ساأن املوا�سفات القيا�سية املورفولوجية ل�ساللة النحل العماين 

ومتو�سط القيا�سات املورفولوجية بني النحل املربى فـي خاليا اجلذوع 

والنحل املربى فـي اخلاليا احلديثة ل�ساللة النحل العماين

�أوال : املوا�سفات القيا�سية املورفولوجية ل�ساللة النحل العماين :

يتبــع النحـــل العماين جمموعــة النحــل الأ�سفر ومن اأهــــم مميزاتهـــا هــي ظهــور 

الأ�سفر مع حافة خلفـية )�سريط( بنية  باللون  الثالث الأوىل  البطنية  احللقات 

داكنة اأو �سمراء ويغطى اجل�سم ب�سعر اأ�سفر يختلف فـي درجة لونه وفق الأ�سكال 

التالية :
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حددت املقا�سات والأطوال لل�سفات املورفولوجية )ال�سكلية( من �سفات النحلة بقيا�سات 

اأطوالها وت�سجيل بياناتها كالتايل :  

اأ - طول منطقة ال�سوط لقرن ال�ست�سعار )2.84مم ( 

ب - طول خرطوم اأجزاء الفم )5.42 مم(

ج - طول وعر�ض اجلناح الأمامي )8.43 مم و 2.77مم(

د - معامل العرق الزندي للجناح الأمامي ) 0.18مم و0.4مم(
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هـ - طول وعر�ض اجلناح اخللفي )6.07مم و1.7مم(

و - عدد خطاطيف اجلناح اخللفي )167 ، 23( 

ز -  طول الفخذ )2.43مم( - طول ال�ساق )2.99مم( - طول )1.95مم( وعر�ض )1.09مم( 

العقلة القاعدة للر�سخ فـي الرجل اخللفـية

ح - طول ترجة احللقة البطنية الثالثة )1.97مم(
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ط - طول ترجة احللقة البطنية الرابعة )1.97مم(

ي - طول وعر�ض مراآة غدة ال�سمع )1.16مم و 1.82مم(

ك - طول اآلة الل�سع )1.97مم( .
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ثانيا : متو�ســط القيا�ســـات املورفولوجيــة بيـن النحـــل املربــى فـي خاليـــا 

      اجلذوع والنحل املربى فـي اخلاليا احلديثة ل�ساللة النحل العماين

اخلاليا بالرتبية احلديثة

) Modern ( 

اخلاليا املرباة فـي جذع  

)  Trunk (
ال�صفات

Characters
MinMaxAverage ±  s. e.MinMaxAverage ±  s. e.

2.61872.73842.6618±0.0152.5312.792.6542±0.022 )Antenna(

قرون ا�ست�سعار

5.36775.61275.5148±0.0295.21755.62055.3990±0.043)Proboscis(

ل�سان النحلة

8.33738.51938.4116±0.0238.1488.48858.3035±0.036

2.72182.80122.7679±0.0092.6782.79352.7496±0.011

22.63323.81723.1677±0.14222.2524.5523.385±0.244 )Wing Hooks(

خطاطيف االأجنحة

5.67035.95755.8342±0.0355.6515.96155.7875±0.032

1.56761.71571.6197±0.0171.56251.67251.6076±0.011

2.232.28592.2600±0.0062.18782.33222.2518±0.015)Cubital Index(

         زاوية اجلناح

2.30382.36452.3413±0.0072.2782.38852.3256±0.012

2.66272.82152.7337±0.0172.6222.8672.7171±0.023

1.74481.96151.8803±0.0241.76452.02151.8818±0.012

1.05821.22181.1102±0.0191.03951.13051.0860±0.011

6.71137.14756.9554±0.0456.77957.03956.9268±0.026

)Fore wing(

االأجنحة االأمامية

 ) Length(  الطــــــول

     

  )Width(  العر�ض

)Hind wing(

االأجنحة اخللفية

 ) Length( الطــــــول

  )Width( العر�ض

)Hind Leg(

 االأرجل اخللفية

Femur( L( طول الفخذ

طول ال�ساق  )Tibia( L

Basitarsus L         

طول العقلة القاعدية للر�سغ

 Basitarsus W     

عر�ض العقلة القاعدية للر�سغ

Hind Leg L     

طول االأرجل اخللفية
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تابع ثانيا : متو�سط القيا�ســـات املورفولوجيــة بيـن النحـــل املربــى فـي خاليـــا 

                      اجلذوع والنحل املربى فـي اخلاليا احلديثة ل�ساللة النحل العماين

اخلاليا بالرتبية احلديثة

) Modern ( 

اخلاليا املرباة فـي جذع  

)  Trunk (ال�صفات

Characters
MinMaxAverage ±  s. e.MinMax

 Wax mirror
     مراآة �سمعية

1.19821.41611.2744±0.0321.08451.21951.1657±0.011 Longitudinal   

           طوليـــــة

1.74241.99051.9066±0.0271.48951.94551.8570±0.041Transversal   

          عر�سية

1.42531.56551.5231±0.0181.36651.5481.4673±0.019

0.4220.50750.4711±0.0180.4320.5180.4706±0.008

1.95822.03331.9941±0.0081.8292.0661.9384±0.023

1.22031.45291.3486±0.0281.23751.4951.3558±0.023

0.53790.7140.6023±0.0190.51250.62850.568±0.013

1.91921.99991.9506±0.0091.80752.02951.924±0.021

3.90434.03323.9447±0.0153.68954.02453.8502±0.036

 Abd. Tergal Colour
لون احللقات ال�سدرية

T 3  

T 4  

±±

±±

1.92342.04341.9646±0.0141.8681.99851.9418±0.014 Sting Length
     طول اآلة الل�سع

 Abdominal
TergaTergum 3

 اجلزء الظهري للحلقة الثالثة

)Anterior tomentum(

اجلزء االأمامي للحلقة الظهرية

 

)Posterior tomentum(

اجلزء اخللفي للحلقة الظهرية

 Tergum3 ) L(

طول اجلزء الظهري للحلقة الثالثة

)Tergum 4(

 اجلزء الظهري للحلقة الرابعة

)Anterior  tomentum(

اجلزء االأمامي للحلقة الظهرية

)Posterior tomentum(

اجلزء اخللفي للحلقة الظهرية

Tergum 4 L
طول اجلزء الظهري للحلقة الرابعة

Abd . Terga 3+4  L
طول اجلزء البطني للحلقتني 

الثالثة والرابعة

Average ±  s. e.
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وزارة القـــوى العاملـــة

قــــرار وزاري

رقــــم 2013/189

بتعديل بع�ض اأحكام القرار الوزاري رقم 2006/294 

ب�ساأن تنظيم املفاو�سة اجلماعية والإ�سراب ال�سلمي والإغالق 

ا�ستنــادا اإىل قانون العمل ال�سـادر باملر�ســوم ال�سلطانـي رقم 2003/35 ، 

واإىل القرار الوزاري رقم 2006/294 ب�ساأن تنظيم املفاو�سة اجلماعيــــة والإ�سراب ال�سلمي 

والإغالق ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

ي�ستبـدل بن�ســـو�ص املـــــواد )13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ( من الأحكـــام املرفقـــة بالقـــرار الـــــوزاري 

رقم 2006/294 امل�سار اإليه ، الن�سو�ص الآتية :

املــادة ) 13 (

تتولـــى الـــوزارة خـــالل )7( �سبعــــة اأيــــام عمـــل من تاريــــخ ا�ستــــالم الطلـــب املن�ســـو�ص عليـــه 

فـي املادة )12( من هذا القرار اإحالته اإىل اللجنة التي ي�سدر بت�سكيلها قرار من الوزير .

املــادة ) 14 (

تتوىل اللجنة تي�سري اإجراء التفاو�ص بني اأطراف النزاع واإ�سداء امل�سورة لهم .

املــادة ) 15 (

يجب تدويــن التفـاق الــذي يتم التو�ســل اإليـه فـي �ســاأن ت�سويــة النزاع العمالـي اجلماعــي ، 

ويوقع عليه من اأطراف النزاع واأع�ساء اللجنة ، ويكون هذا التفاق ملزما لأطرافه .
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املــادة ) 16 (

فـي حالــــة عــدم تو�سـل الأطـراف لتفـــاق لت�سويـــة النـــزاع العمالـــي اجلماعـــي خـــالل )15( 

خم�ســـة ع�ســر يومـــا ، جتتمـــع اللجنــــة بالأطـــراف للتقريـــب بيـن وجهــــة نظرهــم للو�ســـول 

اإىل ت�سوية ودية مر�سية للطرفني .

املــادة ) 17 (

اإذا لـم تتو�ســل اللجنــة اإىل اتفــاق بني اأطــراف النــزاع لت�سويتــه خــالل )30( ثالثيــن يومــــا 

من تاريخ اإحالة النزاع اإليها ، تتوىل اللجنة اإحالته اإىل املحكمة املخت�سة .

املــادة الثانيــــة 

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

املــادة الثالـثــــة 

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

�سـدر فـي : 19 من جمادى الأوىل 1434هـ

املـوافــــق : 31 من مــــــــــــــــــــــار�ض 2013م

                                                                         عبداللـه بن نا�سر بن عبداللـه البكري

                                                                          وزيـــــــــــر القـــــــوى العاملـــــــــــــــة

\
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قــــرار وزاري

رقــــم 2013/192

بتحديد ن�سبة القوى العاملة الوطنية

فـي من�ساآت القطاع اخلا�ض العاملة فـي جمال التاأمني

ا�ستنــادا اإىل قانون العمل ال�سـادر باملر�ســوم ال�سلطانـي رقم 2003/35 ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/76 بتحديد اخت�سا�سات وزارة القوى العاملة واعتماد 

هيكلها التنظيمي ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

تكون ن�سبة القوى العاملة الوطنية فـي من�ساآت القطاع اخلا�ص العاملة فـي جمال التاأمني 

)65%( من اإجمايل القوى العاملة باملن�سـاأة .

املــادة الثانيــــة 

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

املــادة الثالـثــــة 

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

�سـدر فـي : 19 من جمادى الأوىل 1434هـ

املـوافــــق : 31 من مــــــــــــــــــــــار�ض 2013م

                                                                         عبداللـه بن نا�سر بن عبداللـه البكري

                                                                          وزيـــــــــــر القـــــــوى العاملـــــــــــــــة
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الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

قــــــــرار

 رقم 2013/16

 باإ�صدار الالئحة التنظيمية 

مل�صابقة ال�صلطان قابو�س لالإجادة احلرفـية

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2003/24 باإن�صاء الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية ، 

واإىل املر�صــــــــوم ال�صلطاين رقم 2003/53 باإ�صدار نظام الهيئة العــامة لل�صناعات احلرفـية 

واعتماد هيكلها التنظيمي ،

واإىل الأوامر ال�صامية بالإعلن عن م�صابقة ال�صلطان قابو�س للإجادة احلرفـية ،

وبنــــاء علـــى مـــا تقت�صـيه امل�صلحـة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــى

يعمل باأحكام اللئحــة التنظيمية مل�صابقة ال�صلطان قابو�س للإجادة احلرفـية املرفقــة .

املــادة الثانيـــة

يلغى كل ما يخـالـــف اللئحــة املرفقة اأو يتعار�س مــع اأحكامها .

املــادة الثالـثــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلـريدة الر�صــمية ، ويعمل به مــــن اليــوم التايل لتاريخ ن�صــــره .

�صدر فـي :  6  من جمادى الأوىل 1434هـ

املوافــــق : 18 من مـــــــــــــــــــار�س 2013م

 عائ�صة بنت خلفان بن جمـّيل ال�صيابية 

 رئي�صــة الهيئـــة العامـــة لل�صناعــــات احلرفـيـة
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الالئحــة التنظيميــة

 مل�صابقة ال�صلطان قابو�س لالإجادة احلرفـية 

املـــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذه اللئحة يكون للكلمات التالية املعنى املو�صح قرين كل منها ما مل 

يقت�س �صياق الن�س معنى اآخر :

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية . اأ - الهيئــــــة : 

رئي�س الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية . ب - الرئيــ�س : 

نائب رئي�س الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية . ج - النائـــــب : 

د - امل�صابقــة : م�صابقة ال�صلطان قابو�س للإجادة احلرفـية .

اللجنـــة الرئي�صيـــة للم�صابقــة امل�صكلة مبوجـــب املـــادة )6( مـــن هـــــذه  هـ - اللجنــــة : 

اللئحة .

و - املجـــــــال : اأحد جمالت فروع امل�صابقة التي حتددها اللجنة . 

املـــادة ) 2 ( 

تهدف امل�صابقة اإىل الآتي :

- املحافظة على املوروثات احل�صارية لل�صناعات احلرفية العمانية .

زيادة الوعي باأهمية العمل احلرفـي واإجادة الإنتاج وتطويره والرتقاء به ، واإبراز   -

روح التناف�س بني احلرفيني . 

ت�صجيع احلرفيني واأ�صحاب امل�صاريع احلرفية فـي جمال العمل احلرفـي والتعريف   -

باإجنازاتهم وم�صاريعهم احلرفية .

تعزيز الهتمام بالإبداع فـي جمال ال�صناعات احلرفية .  -

دعم وت�صجيع البحوث والدرا�صات العلمية الهادفة اإىل تنمية وتطوير ال�صناعات   -

احلرفية .

املـــادة ) 3 ( 

متنح جوائز للم�صابقة كل عامني فـي احتفال تنظمه الهيئة لهذا الغر�س ، وحتدد اللجنة 

مكان  احلفل وحتديد  راعي  ت�صمية  الأخ�س  وعلى   ، ملنحها  اللزمة  والرتتيبات  الكيفية 

الحتفال وزمانه .
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املـــادة ) 4 ( 

اللجنــة ويو�صع على  قبــل  يحــدد من  ر�صمــي يعرب عن م�صمونهـا  �صعار  للم�صابقة  يكون 

مرا�صلتها والوثائق والنماذج التي يتم العمل بها فـي اإدارة امل�صابقة .

املـــادة ) 5 ( 

تتكون جوائز امل�صابقة من الآتي : 

كاأ�س امل�صابقة .  -

جائزة مالية ترتاوح من خم�صة اآلف ريال عماين اإىل خم�صة ع�صر األف ريال عماين   -

وفقا ملجال امل�صابقة لأ�صحاب املراكز الأوىل ومن ثلثة اآلف ريال عماين اإىل ع�صرة 

اآلف ريــال عمانــي لأ�صحــاب املراكـــز الثانيـــة ومـــن األـــف وخم�صمائـــة ريــال عمانــــي 

اإىل خم�صة الآف ريال عماين لأ�صحاب املراكز الثالثة . 

-  �صهادة تقدير بتوقيع الرئي�س . 

املـــادة ) 6 ( 

ت�صكل اللجنة بقرار من الرئي�س وبرئا�صته وع�صوية كل من :

نائب الرئي�س                                                                                 نائبا لرئي�س اللجنة   -

رئي�س مكتب رئي�س الهيئة                                                                     ع�صــــــــــــــــــــــــــــــــوا  -

ممثل لوزارة التجارة وال�صناعة ل تقل درجته عن مدير عام             ع�صــــــــــــــــــــــــــــــــوا  -

ممثل ملجل�س البحث العلمي ل تقل درجته عن ا�صتاذ جامعي              ع�صــــــــــــــــــــــــــــــــوا  -

ممثل جلامعة ال�صلطان قابو�س ل تقل درجته عن ا�صتاذ جامعي        ع�صــــــــــــــــــــــــــــــــوا  -

مدير عام رعاية ال�صناعات احلرفية                                                    ع�صوا ومقررا   -

املـــادة ) 7 ( 

تكون للجنة كافة ال�صلحيات اللزمة لتحقيق اأهداف امل�صابقة ولها ب�صفة خا�صة الآتي :

اعتماد اأنظمة امل�صابقة ومعايري تقييمها وخططها ودرا�صة مقرتحات تطويرها .  -

اإ�صدار قرارات منح جوائز امل�صابقة .  -

اإقرار جمالت منح جوائز امل�صابقة كل �صنتني .  -
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اإقرار واعتماد م�صروع ميزانية امل�صابقة .  -

اعتماد ال�صوابط املوؤهلة للرت�صيح ومعايري تقييم الطلبات .  -

ت�صكيل اللجان وفرق العمل واعتماد مهامها .  -

الإ�صراف على كافة اأعمال امل�صابقة .  -

مراجعة واعتماد التقرير اخلتامي للم�صابقة .  -

املـــادة ) 8 ( 

يجوز للجنة ا�صتبدال اأع�صاء اللجان فـي احلالت الآتية :

التاأثيــر فـي �صيــــر عمليـــات الفــــرز اأو التحكيـــم اأو الختيـــار مبــا قد يـــوؤدي اإلــى خلل   -

فـي عملية الفرز .

التاأخيــــر غري املبـــرر فـي اإجنـــاز العمـــل املحــدد مبا قــد يـــوؤدي اإىل حــدوث اأو تعطيــل   -

فـي اجلدول الزمني املحدد للم�صابقة .

اإف�صاء الأ�صرار املتعلقة بالعمــل .  -

التغيب بدون عذر لأكرث من اجتماع عادي اأو طارئ لكل دورة .  -

املـــادة ) 9 (

ت�صكل جلنة التن�صيق واملتابعة بقرار من الرئي�س بعد موافقة اللجنة وتخت�س بالآتي :

متابعة ت�صجيل املتقدمني للم�صابقة .  -

التن�صيق امل�صتمر بني كافة اللجان .  -

- اإن�صــاء نظــام ) اآيل ( معلوماتـــي يهـــدف اإلــى متابعــة الإجـــراءات والتقييــم الـــدوري 

للأعمال املتعلقة بامل�صابقة .

الإعــداد والتنظيــم واملتابعــة لأعـمــال اللجـــان والفـــرق ورفع التقاريـــر بالإجنـــازات   -

التي متت .

متابعة تنفـيذ تو�صيات اللجان والفرق .  -

اإعداد ورفع تقرير احل�صاب اخلتامي اإىل اللجنة .   -

اأي اأعمال اأخرى تكلف بها من قبل اللجنة .   -
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املـــادة ) 10(

ت�شكـل جلنـة التوعيـة والإعـالم بقـرار مـن الرئيـ�ص بعـد موافقـة اللجنـة وتختـ�ص بالآتـي :

- و�شـع خطـة اإعالميـة �شاملـة ومف�شلـة وتتولـى تنفيذهـا بعـد اإقرارهـا مـن اللجنـة .

- التن�شيق مع اللجان الأخرى للم�شابقة ملعرفة متطلباتها من اجلوانب الإعالمية 

املختلفة .

- الإعداد والتنظيم حلفل توزيع جوائز امل�شابقة .

- التغطية الإعالمية ال�شاملة وامل�شتمرة لأن�شطة وفعاليات جلان امل�شابقة .

- اإعداد الكتيبات والأدلة التعريفية للم�شابقة .

- متابعة ال�شتف�شارات الواردة ب�شاأن امل�شابقة واإعداد الردود املنا�شبة لها .

- الرتويج الإعالمي للم�شابقة . 

- اأي اأعمال اأخرى تكلف بها من قبل اللجنة . 

املـــادة ) 11(

تتوىل جلنة التوعية والإعالم بالتن�شيق مع الدائرة املخت�شة اإ�شدار جملد �شنوي ي�شمل 

اأعمال الرت�شيح والفوز واإعالن النتائج ومرا�شم الت�شليم و�شور الفائزين وكافة الأن�شطة 

امل�شاحبة للم�شابقة واأهدافها ، وتوزع ن�شخة من اأعمال التوثيق لدى اجلهات ذات ال�شلة 

بامل�شابقة وتن�شر فـي و�شائل الإعالم املختلفة . 

املـــادة ) 12( 

يجــوز لأ�شحـــاب امل�شاريـــع احلرفيــة واحلرفيـــني العمانيــني الرت�شـــح للم�شابقــــة �شريطــــة 

اإذا مر على فوزه دورتان  اإل   ، اأو دولية  اأن ل يكون امل�شروع �شبق له الفوز بجائزة حملية 

وقدم نتاجا جديدا . 

املعدة من قبل اجلهة  الرت�شح  ا�شتمارة  تعبئة منوذج  للم�شابقة من خالل  الرت�شح  ويتم 

املخت�شة بالهيئة واملعتمدة من اللجنة ، على اأن يرفق بال�شتمارة كافـــــة الوثائق وامل�شتندات ، 

ول تقبل طلبات الرت�شح فـي املجالت التي تخرج عن جمالت امل�شابقة ، وكذلك الأعمال 

غري امل�شتوفاة لل�شروط .
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املـــادة ) 13(

دوائر  اإحدى  اأو  بالهيئة  اللجنة  اإىل مقر  امل�شابقة وت�شلم  با�شم  ا�شتمارات الرت�شح  تر�شل 

الهيئــة باملحافظــات ول يجــوز تعديــل ال�شتمــارة اأو مرفقاتهــا اأو ا�شتبـــدال اأي منهـــا بعـــد 

ت�شليمها للجهة املخت�شة لأي �شبب من الأ�شباب .

املـــادة )14(

يجوز التقدم للرت�شح من اثنني اأو اأكرث م�شرتكني بعمل واحد فـي جمال امل�شاريع احلرفية .

املـــادة ) 15 ( 

ل يجوز قبول اأكرث من ا�شتمارة تر�شح با�شم مر�شح واحد عن عمل اأو اأكرث �شواء كان ذلك 

فـي نف�ص املجال اأو فـي عدة جمالت من جمالت امل�شابقة .

املـــادة ) 16 ( 

ل يجوز لأع�شاء اللجنة واأع�شاء اللجان الأخرى وفرق العمل واملوظفني بالهيئة الرت�شح 

لأي جمال من جمالت امل�شابقة .

املـــادة ) 17 ( 

ل تقبل طلبات الرت�شح من ورثة عن م�شاريع توفـي اأ�شحابها قبل تقدمي الطلب .

املـــادة )18(

ل يجوز تعديل معايري املفا�شلة والتحكيم بعد حلول موعد ا�شتالم الرت�شيحات لكل دورة ، 

ويجوز النظر فـي تعديلها واعتمادها من اللجنة للعمل بها فـي دورة لحقة .

املـــادة ) 19(

ت�شكل جلنة التقييم املبدئي بقرار من الرئي�ص بعد موافقة اللجنة وتخت�ص بالآتي : 

خللفيات  يكون  اأن  دون  وذلك   ، املحافظات  م�شتوى  على  امل�شاركة  الأعمال  تقييم   -

املر�شح اأي اأف�شلية عند التقييم .

اختيار اأف�شل خم�شة اأعمال من كل جمال من جمالت امل�شابقة .  -

رفع تقرير �شري اإىل جلنة التحكيم النهائي بنتائج التقييم الأويل .  -

القيام بزيارات ميدانية لأ�شحاب امل�شاريع احلرفية .  -

اأي اأعمال اأخرى تكلف بها من قبل اللجنة .  -
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املـــادة )20 (

اخلربة  اأ�صحاب  من  اللجنة  وموافقة  الرئي�س  من  بقرار  النهائي  التحكيم  جلنة  ت�صكل 

العمليـة والعلميـة واحلرفيـة املتخ�ص�صـة بقطـاع ال�صناعـات احلرفية والفنـون التقليديـة 

على النحو الآتي :

- نائب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة                                                                       رئي�صـــــــا . 

- ممثل من وزارة التجارة وال�صناعة ل تقل وظيفته عن مدير عام                   ع�صــــــوا .

- ممثل من جمل�س اإدارة الهيئة                                                                          ع�صـــــوا .

- ممثل من جمل�س احلرف العاملي                                                                    ع�صـــــوا . 

- ممثل من املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الوايبو(                                   ع�صـــــوا .

- ممثل من املنظمة العامة للرتبية والثقافة والعلوم )اليون�صكو(                  ع�صــــــوا .

- مدير الدائرة القانونية                                                                                    مقــــــررا . 

وللجنة التحكيم ال�صتعانة مبن تراه منا�صبا بعد موافقة اللجنة . 

وتخت�س بالآتي :

و�صع املعاييــر العلميـــة والفنيــة للتحكيم مبراعــاة القواعـــد املنظمــة حلمايـة امللكيـة   -

الفكرية . 

حتديــث وتطويــر اآليــات واإجــراءات ا�صتــلم الأعمال املقدمـة للم�صابقــة وتقييمهــا   -

والتحكيم فيما بينها .

القيام بالزيارات امليدانية للم�صابقة واإجراء املقابلت مع اأ�صحاب امل�صاريع احلرفية   -

املتاأهلة للم�صابقة .

اختيار اأف�صل ثلثة اأعمال حا�صلة على املراكز الأوىل فـي كل جمال من جمالت   -

امل�صابقة واإ�صدار قرار التحكيم فـي ذلك .

رفع تقرير نهائي �صري بعد النتهاء من عمليات التحكيم اإىل اللجنة .  -

نتائجه  على  الوقوف  اأو  امل�صروع  معاينة  اأو  للمقابلة  املر�صح  دعوة  حق  التحكيم  وللجنة 

املعتمــــدة اأو طلـــب خلفيـــات ب�صاأنـــه اأثنــــاء عمليـــات الرت�صــــح اأو التحكيـــم اأو عنــــد الف�صـــــل 

فـي العرتا�صات .
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املـــادة ) 21(

يجرى تقييم املجالت املتقدمة للم�صابقة ويتم اختيار اأف�صل الأعمال وتعلن النتائج خلل 

املوعد املحدد لثلثة من احلا�صلني على املراكز الأوىل .

املـــادة ) 22(

وذلك   ، اللئحة  هذه  لأحكام  تطبيقا  ال�صادرة  القرارات  من  كتابة  التظلم  ال�صاأن  لذوي 

خلل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ علمه بالقرار علما يقينيا اأمام جلنة التظلمات والتي 

ي�صدر بت�صكيلها قرار من الرئي�س ، وعلى اللجنة البت فـي التظلم خلل خم�صة ع�صر يوما 

من تاريخ ا�صتلم خطاب التظلم ، ويعترب عدم الرد خلل املدة امل�صار اإليها مبثابة الرف�س ، 

ويكون قرار جلنة التظلمات نهائيا .

املـــادة ) 23(

والرت�صــــح  والتقديــم  امل�صابقة  ملراحــل  ال�صنــوي  الزمنـي  باجلــدول  قــرارا  الرئي�س  ي�صدر 

الفوز وت�صليم جوائز  التظلم واإعلن  التي يقدم لها  التظلمات واجلهة  والتحكيم وفرتة 

امل�صابقة .

املـــادة ) 24(

تتكفل ميزانية امل�صابقة مب�صروفات انتقال واإقامة اأع�صاء اللجان ومن يتم ال�صتعانة بهم 

اأو من ترى جلنتا  انتقال واإقامة املر�صحني  ، كما تتكفل مب�صروفات  امل�صابقة  اأعمال  فـي 

دعوتهم  عند  املحافظات  فـي  القاطنني  الفائزين  اأو  مقابلتهم  والتحكيم  املبدئي  التقييم 

حل�صور حفل ت�صليم جوائز امل�صابقة . 

املـــادة)25(

تعتبــــر امل�صتنـــدات والوثائـــق وغريهــا مما قـــدم اإلــى اللجنــة الرئي�صيــة اأو اللجان الأخــرى 

ملكا للم�صابقة ، ول يجوز للمرت�صح املطالبة بها .
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وزارة القـوى العاملـة

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القوى العاملــة ا�شتنــادا اإلــى القــرار الــوزاري رقــم 2012/570 ب�شــاأن نظـام ت�شكيـل 

وعمل وت�شجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �شلطنة عمان 

اأن عمال �شركة هيل الدولية تقدموا اإىل املديرية العامة للرعاية العمالية بالوزارة بطلب 

ت�شجيل نقابة عمالية , ولكل مت�شرر احلق فـي االعرتا�ض على هذا الطلب , على اأن يكون 

اعرتا�شه م�شببا واأن يتقدم به اإىل جلنة بحث االعرتا�شات امل�شكلة بالوزارة لهذا الغر�ض , 

وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .
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وزارة التجــــارة وال�صناعـــة

دائرة امللكية الفكريــة

اإعـــــــالن

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

حقوق امللكية ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67 .

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  62151 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

وال�سينمائية  والت�سويرية  والكهربائية  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والدوات  الأجهزة 

والب�سرية وتلك امل�ستعملة فـي الوزن والقيا�س واعطاء ال�سارات واملراقبة ال�سراف والنقاذ 

والتعليم والجهزه واملعدات اخلا�سه باإدارة وت�سغيل ونقل وجتميع وتنظيم و�سبط الكهرباء 

املغناطي�سية  البيانات  ا�ستعادة ال�سوت وال�سوره و�سائط حمل  اأو  اأو نقل  واأجهزه ت�سجيل 

واقرا�س الت�سجيل واللت البيع التوماتيكية والجهزة التي تعمل بو�سع القطع النقدية 

والكمبيوتر  البيانات  واأجهزة معاجلة  احلا�سبة  والآلت  للنقود  الرا�سدة  والأجهزة  فـيها 

واأجهزه اإطفاء احلريق . 

با�صـــــــــــــــم : بال�س باور �سي�ستمز )بروبرتياري( ليمتد 

اجلن�صيــــــة : اأفريقيا اجلنوبي 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنــــــــوان : الطابق الثالث , ت�ساينا كون�سرتك�سن بانك , 95غري�ستون درايف �ساندون , 

جوهان�سربغ , جنوب اأفريقيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/04/05 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�س.ب : 2366 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  62152 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

التحليل  وخدمات  بها  املتعلقة  والت�ساميم  والأبحاث  والتكنولوجية  العلمية  اخلدمات 

والأبحاث ال�سناعية وت�سميم وتطوير اأجزاء الكمبيوتر وبراجمه الت�سغيلية. 
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با�صـــــــــــــــم : بال�س باور �سي�ستمز )بروبرتياري( ليمتد 

اجلن�صيــــــة : اأفريقيا اجلنوبي

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنــــــــوان : الطابق الثالث , ت�ساينا كون�سرتك�سن بانك , 95غري�ستون درايف �ساندون , 

جوهان�سربغ , جنوب اأفريقيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/04/05 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�س.ب : 2366 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  66824 

فـي الفئة 1 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

طفايات حريق .

با�صـــــــــــــــم : جنمة اخلليج �س م م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب :1828 الرمز الربيدي :114 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/02/09 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  67141 

فـي الفئة 19 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مواد البناء )غري املعدنية( الرخام وال�سمنت واجلري واجلب�س , اجلري املهدرج , واجلري 

املتكل�س )اك�سيد الكال�سيوم( , اجلري املتكل�س )اك�سيد الكال�سيوم املطحون , اجلري املهدرج 

امل�ستخدم فـي ت�سنيع املواد الغذائية , بودرة حجارة اجلري , حبيبات حجر اجلري , وم�سحوق 

اجلب�س لطالء اجلدران اخلارجية للمباين واملن�ساآت , كربونات الكال�سيوم امليكرو�سكوبية ,

املتعلقة بحفر الطني  املنتجات  النفط  اآبار  , مواد ت�ستخدم فـي حفر  الكال�سيوم  كربونات 

والطمي كتل اجلري امل�ستخدمة فـي تنقية املعادن من ال�سوائب , الكتل الناجتة عن تعر�س 

اجلري لدرجات حرارة مرتفعة امل�ستخدمة كمر�سحات فـي عملية حتلية املياه اأو كاأعالف 

وكربونات الكال�سيوم امل�ستخدم فـي الطالء املنتجات امل�سنعة من اأو بوا�سطة اجلري و/اأو 

احلجر اجلريي اأو املحتوية على اجلري و/اأو احلجر اجلريي الوارد جميعها بالفئة 19 .

با�صـــــــــــــــم : �سركة �سناعة مواد البناء واملقاولت )�س م ع ع( 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب :1791 الرمز الربيدي :112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/03/02 

ا�سم الوكيل : الزينة العاملية �س.م.م

العنـــــــــوان :�س.ب : 474  ر.ب : 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  67142 

فـي الفئة 19 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مواد البناء )غري املعدنية( الرخام وال�سمنت واجلري واجلب�س , اجلري املهدرج , واجلري 

املتكل�س )اك�سيد الكال�سيوم( , اجلري املتكل�س )اك�سيد الكال�سيوم املطحون , اجلري املهدرج 

امل�ستخدم فـي ت�سنيع املواد الغذائية , بودرة حجارة اجلري , حبيبات حجر اجلري , وم�سحوق 

اجلب�س لطالء اجلدران اخلارجية للمباين واملن�ساآت , كربونات الكال�سيوم امليكرو�سكوبية ,

املتعلقة بحفر الطني  املنتجات  النفط  اآبار  , مواد ت�ستخدم فـي حفر  الكال�سيوم  كربونات 

والطمي كتل اجلري امل�ستخدمة فـي تنقية املعادن من ال�سوائب , الكتل الناجتة عن تعر�س 

اجلري لدرجات حرارة مرتفعة امل�ستخدمة كمر�سحات فـي عملية حتلية املياه اأو كاأعالف 

وكربونات الكال�سيوم امل�ستخدم فـي الطالء املنتجات امل�سنعة من اأو بوا�سطة اجلري و/اأو 

احلجر اجلريي اأو املحتوية على اجلري و/اأو احلجر اجلريي الوارد جميعها بالفئة 19 .
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با�صـــــــــــــــم : �سركة �سناعة مواد البناء واملقاولت )�س م ع ع(

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب :1791 الرمز الربيدي:112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/03/02 

ا�سم الوكيل : الزينة العاملية �س.م.م

العنـــــــــوان :�س.ب : 474  ر.ب : 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  67514 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات:

, ب�سكويت  , �سكاكر  ال�سكر  , منتجات حلويات  ال�سوكولته  ال�سوكولته ومنتجات حلويات 

�سباغيتي   , رقيقة(  )معكرونة  نودلز   , معكرونة   , فطائر   , كعك   , الأنواع(  كافة  )من 

)معكرونة رفـيعة( , �سعريية , خمرية , م�سحوق اخلبيز , توابل لل�سلطة , مايونيز , خل , 

كت�ساب و�سل�سة )توابل( , حلويات مثلجة , منتجات العجني جاهزة للطهي , عجني جممد ,

من  )لي�ست  مثلجة  حلويات   , )اآي�سكرمي(  بوظة   , جممدة  هندي(  )خبز  البارثا  عجبنة 

منتجات الألبان( , حلويات مثلجة من الفواكه , حلويات مثلجة , بن , �ساي , كاكاو , �سكر ,

اأرز , تابيوكا , �ساغو , بن ا�سطناعي , خبز , فطائر , ع�سل النحل والع�سل الأ�سود , ثلج , ملح , 

خردل , دقيق م�سنوع من احلبوب , توابل .

 

با�صـــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية 

اجلن�صيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب :4115 , ال�سارقة , الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/03/21 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  67617 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

, ب�سكويت  , �سكاكر  ال�سكر  , منتجات حلويات  ال�سوكولته  ال�سوكولته ومنتجات حلويات 

�سباغيتي   , رقيقة(  )معكرونة  نودلز   , معكرونة   , فطائر   , كعك   , الأنواع(  كافة  )من 

)معكرونة رفـيعة( , �سعريية , خمرية , م�سحوق اخلبيز , توابل لل�سلطة , مايونيز , خل , 

كت�ساب و�سل�سة )توابل( , حلويات مثلجة , منتجات العجني جاهزة للطهي , عجني جممد ,

من  )لي�ست  مثلجة  حلويات   , )اآي�سكرمي(  بوظة   , جممدة  هندي(  )خبز  البارثا  عجبنة 

منتجات الألبان( , حلويات مثلجة من الفواكه , حلويات مثلجة , بن , �ساي , كاكاو , �سكر ,

اأرز , تابيوكا , �ساغو , بن ا�سطناعي , خبز , فطائر , ع�سل النحل والع�سل الأ�سود , ثلج , ملح , 

خردل , دقيق م�سنوع من احلبوب , توابل .

با�صـــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية 

اجلن�صيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب :4115, ال�سارقة , الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/03/26 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  68439 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات التاأمني , خدمات ال�سوؤون التمويلية , خدمات ال�سوؤون املالية وال�سوؤون العقارية ,

خدمات العمال امل�سرفـية , خدمات ا�ستثمار روؤو�س الموال , خدمات بطاقات الئتمان ,

خدمات   , التمويلية  اخلدمات   , ال�سرافة  خدمات   , الئتمان  بطاقات  ا�سدار  خدمات 

ا�ستثمار الموال , خدمات حتويل الأموال , خدمات ا�سدار ال�سيكات ال�سياحية , خدمات 

القرو�س املالية , خدمات دفع رواتب التقاعد , خدمات التوفـري , خدمات �سم�سرة بور�سة 

الأوراق املالية ال�سندات , خدمات ا�سدار �سندات ذات قيمة , خدمات التقييم املايل , خدمات 

التحقق من ال�سيكات الفئة 36 .
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با�صـــــــــــــــم : م�سرف المناء 

اجلن�صيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب :66674 , الريا�س 11586, اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/05/30 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  68778 

فـي الفئة 06 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأوعية معدنية لتخزين الب�سائع واأوعية معدنية لنقل الب�سائع .

با�صـــــــــــــــم : جري جريد , ال ال �سي 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 670 ا�س دبليو 15 �سرتيت فوري�ست ميني�سوتا 55025 اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/06/18 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  68779 

فـي الفئة 20 من اأجل الب�سائع/اخلدمات:

طاولت عمل .

با�صـــــــــــــــم : جري جريد , ال ال �سي 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 670 ا�س دبليو 15 �سرتيت فوري�ست ميني�سوتا 55025 اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/06/18 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  68973 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

للدراجات  اإطارات   , �سيارات  اإطارات   , الداخلية  الإطارات  لإ�سالح  ل�سقة  مطاطية  رقع 

 , الداخلية  الإطارات  اإ�سالح  جتهيزات   , امل�سغوطة  لالإطارات  داخلية  اإطارات   , الهوائية 

 , الهوائية  للدراجات  اإطارات   , للطائرات  اإطارات   , الداخلية  لالإطارات  كبرية  م�سامري 

اإطارات لعجالت املركبات .

با�صـــــــــــــــم : �ساندونغ هينغفـينغ ربر اآند بال�ستيك كو,ليمتد 

اجلن�صيــــــة : �سيني 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : داو انـــــغ اإكونوميــك اآنــــد تكنولوجـــي ديفلومبنـــت زون , مدينــــة دوجنيانــغ , 

                       �ساندونغ ال�سني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/06/27 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  69261 

فـي الفئة 17 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

املواد العازلة والعازل احلراري . 

با�صـــــــــــــــم : اأبو نبيل �س م م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : غالء ال�سناعية , م�سقط 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/07/13 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  69496 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

�ساي منقوعات غري طبية , بهارات .

با�صـــــــــــــــم : ات�س فـي ايه هولدينجز )بي فـي تي( ليمتد 

اجلن�صيــــــة : �سريلنكي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 39 ايه لينتون رود , كاندانا , �سريالنكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/07/25 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  70029 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات توفـري الأطعمة وامل�سروبات وخدمات الإيواء املوؤقت . 

با�صـــــــــــــــم : حممد علي زاهر اخلزامي 

اجلن�صيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب :71715 , ال�سارقة , الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/08/27 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  70126 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اإدارة املن�ساآت الإدارية والفندقية .

با�صـــــــــــــــم : جوين الدولية و�سركاه �س.م.م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب :1155 الرمز الربيدي :111 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/09/07
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  70291 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

بطاقات الولء ,  بطاقات احلوافز ,  بطاقات املكافاآت ,  بطاقات الهدايا وبطاقات النوادي 

التي يحق ا�ستخدامها فـي جمال �سراء القهوة وال�ساي والكاكاو والأطعمة املغلفة واجلاهزة 

املطبخ والكتب  واأدوات  املنزلية  الكهربائية والأدوات  الكهربائية والأجهزة غري  والأجهزة 

والت�سجيالت املو�سيقية والدمى ,  مبا فـيها الدمى التي على �سكل دب ,  والدمى املح�سوة 

والدمى امل�سنوعة من ن�سيج البل�س املخملي واللعب ولوازمها واحللي فئة9 .

با�صـــــــــــــــم : �ستاربك�س كوربوري�سن )�ستاربك�س كوفـي كمبني( 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

, الوليات   98134 , وا�سنطن  , �سياتل   800 العنـــــــــوان : 2401 يوتاه افنيو �ساوث �سويت 

املتحدة الأمريكية . 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/09/14 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  70676 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات:

اإدارة املن�ساآت الفندقية .

با�صـــــــــــــــم : جوين الدولية و�سركاه �س م م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب :1455 الرمز الربيدي :111 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/08 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  70800 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأدوات ومواد البناء .

با�صـــــــــــــــم : اأبونبيل �س م م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب :1107 الرمز الربيدي:112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  70805 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية , م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية , مواد حمية معدة 

لال�ستعمال الطبي واأغذية للر�سع والأطفال , ل�سقات ومواد �سماد ,  مواد ح�سو الأ�سنان 

  , ال�سارة  واحليوانات  احل�سرات  لإبادة  م�ستح�سرات   , مطهرات   , الأ�سنان  طب  و�سمع 

مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب .

)�سيبماكو  الطبية  وامل�ستلزمات  الدوائية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة   : با�صـــــــــــــــم 

الدوائية( 

اجلن�صيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب : 20001 , الريا�س 11455 , اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/19 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  70806 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات:

مــواد حميــة   , لغايات طبيــة  , م�ستح�ســرات �سحيــة  م�ستح�ســرات �سيدلنيــة وبيطريــة 

معدة لال�ستعمال الطبي واأغذية للر�سع والأطفال , ل�سقات ومواد �سمــاد , مــواد ح�ســو 

واحليوانات  احل�سـرات  لإبــادة  م�ستح�ســرات   , مطهــرات   , الأ�سنــان  طــب  و�سمــع  الأ�سنان 

ال�سارة ,  مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب .

)�سيبماكو  الطبية  وامل�ستلزمات  الدوائية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة   : با�صـــــــــــــــم 

الدوائية( 

اجلن�صيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب : 20001 , الريا�س 11455 , اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/19 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  70809 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية , م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية , مواد حمية معدة 

لال�ستعمــال الطبــي واأغذية للر�سع والأطفال , ل�سقات ومواد �سماد ,  مواد ح�سو الأ�سنان 

  , ال�سـارة  واحليوانـات  احل�ســرات  لإبادة  , م�ستح�ســرات  , مطهــرات  الأ�سنــان  و�سمـع طـب 

مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب .

 

)�سيبماكو  الطبية  وامل�ستلزمات  الدوائية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة   : با�صـــــــــــــــم 

الدوائية(

اجلن�صيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب : 20001 , الريا�س 11455 , اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/19 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  70811 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية ,  م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية , مواد حمية معدة 

لال�ستعمال الطبي واأغذية للر�سع والأطفال , ل�سقات ومواد �سماد , مواد ح�سو الأ�سنان 

  , ال�سارة  واحليوانات  احل�سرات  لإبادة  م�ستح�سرات   , مطهرات   , الأ�سنان  طب  و�سمع 

مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب .

 

)�سيبماكو  الطبية  وامل�ستلزمات  الدوائية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة   : با�صـــــــــــــــم 

الدوائية( 

اجلن�صيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب 20001 , الريا�س 11455 , اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/19 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  70812 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية , م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية , مواد حمية معدة 

لال�ستعمال الطبي واأغذية للر�سع والأطفال , ل�سقات ومواد �سماد ,  مواد ح�سو الأ�سنان 

  , ال�سارة  واحليوانات  احل�سرات  لإبادة  م�ستح�سرات   , مطهرات   , الأ�سنان  طب  و�سمع 

مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب .

)�سيبماكو  الطبية  وامل�ستلزمات  الدوائية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة   : با�صـــــــــــــــم 

الدوائية( 

اجلن�صيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب : 20001 , الريا�س 11455 , اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/19 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  71034 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات اختبار لتحديد الكفاءة املهنية ,  وخا�سة اختبار وتقييم عمل املتخ�س�سني فـي جمال 

املتخ�س�س  املهنية فـي املجال  اأجل حتديد م�ستوى خربتهم وكفاءتهم  اإدارة الأعمال من 

,  وخا�سة خدمات اعتماد للمتخ�س�سني  اأعمال للغري  لإدارة امل�ساريـع الن�سطـة , خدمات 

فـي جمال اإدارة امل�ساريع , خدمات اأعمال للغري وخا�سة ت�سديق ومراقبة الأعمال , خدمات 

�سهادات اأعتماد مهنية وتعليمية ملدراء امل�ساريع �سمن نطاق اإدارة اأعمال امل�ساريع لأغرا�س 

الأعمال .

با�صـــــــــــــــم : بروجيتك ماجنمت اإن�ستيتيوت,اإنك )بي اإم اأي( 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة  

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 14 كامبا�س بوليفارد , نيو تاأون �سكوير,بن�سلفانيا  19073, الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/31 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  71473 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات:

اأنظمة وتقنية لتح�سني نوعية الهواء من اأجل حتويل املادة الع�سوية املحمولة بالهواء عن 

طريق التحفـيز ال�سوئي لالأغرا�س ال�سناعية والتجارية واملنزلية .

 

با�صـــــــــــــــم : كي�سري تيكنولوجيز, اإل اإل �سي 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة  

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 3625 كين�ساو نورث اند�سرتيال باركواي,كين�ساو ,  جورجيا 30144 الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/04 

الطلب:  تاريخ   ,  85/338449 الطلب:  رقم  الأولوية:  حق  الطلب  مينح  مالحظـــــة: 

2011/6/6 ,  البلد الأجنبي: الوليات املتحدة الأمريكية

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  71743 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ع�سري و�سراب الفواكه واملياه الغازية واملعدنية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية .

با�صـــــــــــــــم : جمموعة هاروال 

اجلن�صيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب :41728 ال�سارقة,الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/18 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  71744 

فـي الفئة 06 من اأجل الب�سائع/اخلدمات:

األواح معدنية مركبة وعازلة للواجهات اخلارجية للمباين .

با�صـــــــــــــــم : �سركة انرتبال�ست املحدودة 

اجلن�صيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب :4679 ال�سارقة,الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/18 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  71768 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الفوتوغرافـي  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 

واملراقبة  والإ�سارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي 

)الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم ,  اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم 

  , اأو ال�سور  اأو ن�سخ ال�سوت  اإر�سال  اأو  اأجهزة ت�سجيل   , اأو التحكم فـي الطاقة الكهربائية 

التي تعمل  اآلية لالأجهزة  بيع  , ماكينات  اأقرا�س ت�سجيل    , بيانات مغناطي�سية  حامالت 

بقطع النقد ,  اآلت ت�سجيل النقد , اآلت حا�سبة ,  معدات واأجهزة احلوا�سب ملعاجلة البيانات , 

اأجهزة اإطفاء احلرائق . 

با�صـــــــــــــــم : يونيفـري �سال �سيتي �ستوديوز ال ال �سي 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ,  91608 كاليفورنيا   , �سيتي  يونيفر�سال   , بالزا  �سيتي  �سال  يونيفـري   100  : العنـــــــــوان 

اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/19 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  71769 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات:

خدمات التعليم والتهذيب , التدريب , الرتفـيه , الأن�سطة الريا�سية والثقافـية الفئة  41 .

با�صـــــــــــــــم : يونيفـري �سال �سيتي �ستوديوز ال ال �سي 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 100 يونيفـري �سال �سيتي بالزا , يونيفر�سال �سيتي , كاليفورنيا 91608 , اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/19 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  71770 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الفوتوغرافـي  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 

واملراقبة  والإ�سارة  والقيــا�س  الــوزن  واأدوات  الب�ســرية  والأدوات  والأجهــزة  وال�سينمائــي 

)الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم , اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم 

  , اأو ال�سور  اأو ن�سخ ال�سوت  اإر�سال  اأو  اأجهزة ت�سجيل   , اأو التحكم فـي الطاقة الكهربائية 

تعمل  التي  لالأجهزة  اآلية  بيع  ماكينات   , ت�سجيل  اأقرا�س   , مغناطي�سية  بيانات  حامالت 

بقطع النقد ,  اآلت ت�سجيل النقد ,  اآلت حا�سبة , معدات واأجهزة احلوا�سب ملعاجلة البيانات , 

اأجهزة اإطفاء احلرائق الفئـة 9. 

با�صـــــــــــــــم : يونيفـري �سال �سيتي �ستوديوز ال ال �سي 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ,  91608 كاليفورنيا   , �سيتي  يونيفر�سال   , بالزا  �سيتي  �سال  يونيفـري   100  : العنـــــــــوان 

اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/19 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  71771 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات:

خدمات التعليم والتهذيب , التدريب , الرتفـيه , الأن�سطة الريا�سية والثقافـية الفئة  41 .

با�صـــــــــــــــم : يونيفـري �سال �سيتي �ستوديوز ال ال �سي 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ,  91608 كاليفورنيا   , �سيتي  يونيفر�سال   , بالزا  �سيتي  �سال  يونيفـري   100  : العنـــــــــوان 

اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/19 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  72228 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

, اللحوم وال�سماك والدواجن واخل�سروات املعدة  اللحوم وال�سماك والدواجن وال�سيد 

اأو اخل�سار  البحرية  املاكولت  اأو  الدواجن  اأو  اللحوم  املح�سرة من  املقبالت   , واملح�سرة 

الوجبات املعدة ا�سا�سا من اللحوم اأو الدواجن اأو املاكولت البحرية اأو اخل�سار , الوجبات 

اخل�سروات  اأو  الدواجن  اأو  البحرية  املاكولت  اأو  اللحم  من  ا�سا�سا  تتكون  التي  املجمدة 

الوجبات املغلفة التي تتكون ا�سا�سا من اللحوم اأو الدواجن اأو املاكولت البحرية اأو اخل�سار 

م�ستخل�سات اللحوم , الفواكه اأو اخل�سار املجففة اأو املطبوخة اأو املحفوظة ,  الهالم واملربي , 

البي�س ,  الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل .

 

با�صـــــــــــــــم : ال�سفاء لالأغذية �س م ع ع 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب :3436 روي : الرمز الربيدي : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/01/11 

ا�سم الوكيل : الزينة العاملية �س.م.م

العنـــــــــوان :�س.ب : 474  ر.ب : 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  72691 

فـي الفئة 24 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة فـي فئات اخرى ,  اأغطية ال�سرة واملوائد .  

با�صـــــــــــــــم : �سيدهارثا هولدجنز ال ال �سي 

اجلن�صيــــــة :الوليات املتحدة  

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 21607 املاز درايف وودلند هيلز كاليفورنيا 91364 اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/02/12 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  72976 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل  اأجهزة   , التلفاز  اأجهزة   , ولوازمها  ا�ستقبال  اأجهزة 

ملعاجلة  واأجهزة حا�سوب  , معدات  ت�سجيل  اأقرا�س   , بيانات مغناطي�سية  ال�سور,حامالت 

اأجهزة  اأجهزة ت�سلية ت�ستعمل مع  , الآلت املكتبية اخلا�سة بالبطاقات املخرمة,  البيانات 

ال�ستقبال التلفزيوين فقط, جميع برامج وبرجميات احلا�سوب بغ�س النظر عن و�سائط 

اأو مت تنزيلها  اأي برجميات م�سجلة على و�سائط مغناطي�سية   , اأو و�سائل البث  الت�سجيل 

من �سبكات حا�سوب بعيدة , الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات 

الت�سوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س 

اأو حتويل  اأو فتح  اأجهزة واأدوات لو�سل  والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم, 

اأو جتميع اأو تنظيم اأو التحكم فـي الطاقة الكهربائية , اآليات وماكينات بيع اآلية لالأجهزة 

التي تعمل بقطع النقد, اآلت ت�سجيل النقد ,  اآلت حا�سبة ,  اأجهزة اإطفاء احلرائق .

با�صـــــــــــــــم : �سركة يو�سف وغيث /رواد الفق لل�ستاليت واخللوي 

اجلن�صيــــــة :اأردين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب : 140430 11814 البيادر عمان - اململكة الأردنية الها�سمية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/02/28 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73246 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه وم�سروبات خفـيفة حتوي ع�سائر فواكه ,  ع�سائر فواكه ,

,  م�سروبات فواكه جممدة  ال�سودا  فواكه وع�سائر وم�سروبات  ا�سا�سها  فواره  م�سروبات 

, �سراب  ,  خليط م�سروبات �سائله وعلى �سكل بودرة  ا�سا�سها الفواكه  وم�سروبات جممدة 

منكهة للم�سروبات .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

با�صـــــــــــــــم : �ستاربك�س كوربوري�سن )�ستاربك�س كوفـي كمبني(

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2401 يوتاه افنيو �ساأوث , �سياتل , وا�سنطن 9814 ,  الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/11 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�س.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74040 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات �سيدلنية و�سحية ,  مطهرات ,  م�ستح�سرات معقمة ,  م�ستح�سرات م�سادة 

للبكترييا ,  مبيدات جراثيم ,  م�ستح�سرات تنظيف مبيدة للبكترييا للب�سرة ,  مواد تواليت 

طبية ,  �سابون طبي لليدين ,  معقمات اليدين .

با�صـــــــــــــــم : ريكيت بنكيزرارابيا م .م.ح 

اجلن�صيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س . ب : 61344 املنطقة احلرة , جبل علي , دبي , الإمارات العربية املتحدة. 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/29 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74041 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات:

م�ستح�ســرات �سيدلنيــة وبيطريــة و�سحيــة , م�ستح�ســرات معقمــة وم�ســادة للبكرتيــا ,

طــاردات   , عتــة  ومبيــدات  ح�ســرات  مبيـــدات   , جراثيــم  ومبيــدات  تطهيــر  م�ستح�ســرات 

للح�سرات , م�ستح�سرات لإبادة وطرد احل�سرات واحليوانات ال�سارة ,  مبيدات فطريات ,  

م�ستح�سرات منع�سة للغرف ,  م�ستح�سرات منقية للهواء ,  مزيالت روائح كريهة وطاردات 

للروائح كريهة )لي�ست لال�ستعمال ال�سخ�سي( , مزيالت للروائح العفنة , م�ستح�سرات 

ومواد لإزالة اأو طرد اأو تخفـيف املواد امل�سببة للح�سا�سية ,  قطع قما�س وم�سحات ومناديل 

واأ�سفنجات م�سربة مب�ستح�سرات معقمة وم�سادة للبكرتيا اأو مطهرة لال�ستخدام ال�سحي  .

با�صـــــــــــــــم : ريكيت بنكيزرارابيا م .م.ح 

اجلن�صيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س . ب : 61344 املنطقة احلرة , جبل علي , دبي , الإمارات العربية املتحدة. 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/29 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74305 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات:

الأجهزة الإلكرتونية واملنزلية )الراديو ,  التلفزيون ,  الثالجات ,  معدات املطابخ( .

با�صـــــــــــــــم : م�ستقبل الرثمد �س م م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب :331 الرمز الربيدي :316 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74306 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املك�سرات والنب والتوابل والعطاره .

 

با�صـــــــــــــــم : م�ستقبل الرثمد �س م م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب :331 الرمز الربيدي :316 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/15 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74307 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املك�سرات والنب والتوابل والعطاره .

با�صـــــــــــــــم : م�ستقبل الرثمد �س م م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب :331 الرمز الربيدي :316 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/15 

- 53 - 



اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74308 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

املالب�س اجلاهزة والنوفوتية .

با�صـــــــــــــــم : م�ستقبل الرثمد �س م م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب :331 الرمز الربيدي :316 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74309 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الأحذية .

با�صـــــــــــــــم : م�ستقبل الرثمد �س م م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب :331 الرمز الربيدي:316 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/15 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74324 

فـي الفئة 07 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املتعلقة  املعدات  من  واأجزاء  الأغ�سية   , خا�سة  مواد  من  ومكوناتها  والفالتر  املر�سحات 

بالرت�سيح الدقيق والرت�سيح الفائق والرت�سيح عن طريق التنا�سح العك�سي وف�سل خليط 

والوقود  اأنواعها  بكافة  ال�سناعية  الزيوت  وت�سفـية  لتنقية  والفالتر  املر�سحات   , الغازات 

وقطعها  ومكوناتها  واملعدات  املحركات  فـي  امل�ستخدمة  الهيدروليكية  والزيوت  والهواء 

الواردة جميعا بالفئة 7 .

با�صـــــــــــــــم : �سركة املقايي�س للتجارة واملقاولت �س م م 

اجلن�صيــــــة : اأردين  

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب :963049 عمان11196- اململكة الأردنية الها�سمية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/16 

ا�سم الوكيل : الزينة العاملية �س.م.م

العنـــــــــوان :�س.ب : 474  ر.ب : 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74325 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الفاكهة  م�سروبات   , الكحولية  غري  امل�سروبات  من  وغريها  الغازية  واملياه  املعدنية  املياه 

وع�سائر الفاكهة , املركزات وغريها من امل�ستح�سرات امل�ستخدمة فـي حت�سري امل�سروبات , 

, امل�سروبات  , امل�سروبات ال�سحية )غري املخ�س�س لال�ستعمال الطبي(  م�سروبات الطاقة 

املتعادلة التوتر )اي�سوتونيك( م�سروبات الريا�سة الواردة جميعا بالفئة 32 .

با�صـــــــــــــــم : �سن مارك ليمتد 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 428 لونغ درايف , جرينفورد - ميدل�ساك�س يو بي8 6 يو اإت - اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/16 

ا�سم الوكيل : الزينة العاملية �س.م.م

العنـــــــــوان :�س.ب : 474  ر.ب : 131
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74326 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اللحوم والأ�سماك والدواجن والطرائد , م�ستخرجات اللحوم ,  الفواكه واخل�سار املحفوظة 

ومنتجات  واحلليب  البي�س   , والكومبوت  واملربي  )اجللي(  الهالم   , واملطهية  واملجففة 

احلليب لالأطفال ,  الزيوت ال�ساحلة لالأكل والدهون والواردة جميعها بالفئة 29 .

با�صـــــــــــــــم : �سن مارك ليمتد 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 428 لونغ درايف , جرينفورد - ميدل�ساك�س يو بي8 6 يو اإت�س -اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/16 

ا�سم الوكيل : الزينة العاملية �س.م.م

العنـــــــــوان :�س.ب : 474  ر.ب : 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74327 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الدقيــق   , وال�ساغــو  التابيوكــا   , الأرز   , ال�سطناعــي  والبــن  والكاكــاو  وال�ســاي  القهـــوة 

وامل�ستح�ســرات امل�سنوعــة مــن احلبــوب , اخلبــز , املعجنــات واحللويــات , الثلج , والع�سل 

والع�سل الأ�سود )الدب�س( اخلمرية وم�سحوق اخلبز )بيكنغ بودر( , ملح اخلردل , اخلل ,  

وال�سل�سات )التوابل( التوابل اجلليد جميعها بالفئة 30 .

با�صـــــــــــــــم : �سن مارك ليمتد 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 428 لونغ درايف , جرينفورد- ميدل�ساك�س يو بي8 6 يو اإت�س - اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/16 

ا�سم الوكيل : الزينة العاملية �س.م.م

العنـــــــــوان :�س.ب : 474  ر.ب : 131
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74328 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الدقيــق  وال�ساغــو,  التـابيوكــا   , الأرز   , ال�سطناعــي  والبــن  والكاكــاو  وال�ســاي  القهــوة 

وامل�ستح�ســرات امل�سنوعــة مــن احلبــوب , اخلبــز , املعجنــات واحللويــات , الثلــج , والع�ســل 

والع�سل الأ�سود )الدب�س( اخلمرية وم�سحوق اخلبز )بيكنغ بودر( ,  ملح اخلردل ,  اخلل ,  

وال�سل�سات )التوابل( التوابل اجلليد جميعها بالفئة 30 .

با�صـــــــــــــــم : �سن مارك ليمتد 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 428 لونغ درايف , جرينفورد- ميدل�ساك�س يو بي8 6 يو اإت�س - اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/16 

ا�سم الوكيل : الزينة العاملية �س.م.م

العنـــــــــوان :�س.ب : 474  ر.ب : 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74329 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الفاكهة  م�سروبات   , الكحولية  غري  امل�سروبات  من  وغريها  الغازية  واملياه  املعدنية  املياه 

وع�سائر الفاكهة , املركزات وغريها من امل�ستح�سرات امل�ستخدمة فـي حت�سري امل�سروبات , 

م�سروبات الطاقة , امل�سروبات ال�سحية )غري املخ�س�س لال�ستعمال الطبي( ,  امل�سروبات 

املتعادلة التوتر )اي�سوتونيك( م�سروبات الريا�سة الواردة جميعا بالفئة 32 .

با�صـــــــــــــــم : �سن مارك ليمتد 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 428 لونغ درايف , جرينفورد- ميدل�ساك�س يو بي8 6 يو اإت�س - اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/16 

ا�سم الوكيل : الزينة العاملية �س.م.م

العنـــــــــوان :�س.ب : 474  ر.ب : 131
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74330 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مقهى كوفـي �سوب يقدم اأنواع الأطعمة اخلفـيفة والقهوة وال�سوكول .

 

با�صـــــــــــــــم : �سلمان وحمزة للتجارة �س م م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : جتارة 

العنـــــــــوان : �س.ب :674 الرمز الربيدي :117 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/16 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74436 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ملونات لل�سعر , اأ�سباغ لل�سعر , كرميات ملونة لل�سعر , كرميات ومكيفات لل�سعر ,  اأم�سال 

, جل )هالم( لت�سفـيف  ال�سعر, خماريط حناء وبودرة حناء  األوان  لل�سعر, بودرة لتدريج 

ال�سعر , زيوت لل�سعر , غ�سول )لو�سن( لل�سعر , �سامبو لل�سعر , تونيك لل�سعر )غري طبية( , 

غ�سول لل�سعر , م�ستح�سرات لتمويج ال�سعر , م�ستح�سرات منع�سة لل�سعر الواردة فـي الفئة 3 , 

مزيالت   , لل�سعر  رذاذ  لل�سعر,  رغوة(  )كرميات  مو�س  ال�سعر,  لتبيي�س  م�ستح�سرات 

اأ�سبغة ,  كرميات التجميل )كوزمتيك( , كرميات لتبيي�س الب�سرة , م�ستح�سرات جتميل 

)كوزمتيك( للعناية بالب�سرة. الفئة 3 .

با�صـــــــــــــــم : هايجينيك ري�سريت�س اإن�ستيتيوت برايفت ليمتد 

اجلن�صيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 602 �سوبرمي ت�سامربز , اأوف فـريا,دي�ساي رود , اآندهريي )وي�ست( , مومباي 

053400 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/22 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74437 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

وفروة  ال�سعر  اأمرا�س  ملعاجلة  هندي(  تقليدي  )طب  وايورفـيدية  طبية  م�ستح�سرات 

الراأ�س , زيوت تدليك طبية ,  زيوت طبية ,  م�ستح�سرات طبية لنمو ال�سعر ,  م�ستح�سرات 

من�سطة لل�سعر الواردة فـي الفئة 5 كرميات طبية ,  غ�سول )لو�سن( وقطرات , م�ستح�سرات 

م�سادة لقمل ال�سعر , الفئة 5 .

با�صـــــــــــــــم : هايجينيك ري�سريت�س اإن�ستيتوت برايفت ليمتد 

اجلن�صيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 , )وي�ست(  اآندهريي   , رود  دي�ساي   , فـريا  اأوف   , ت�سامربز  �سوبرمي   602  : العنـــــــــوان 

مومباي 053400 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/22 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�س.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77882 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

�سراء وبيع الرا�سي والعقارات وتق�سيمها .

با�صـــــــــــــــم : �سركة اليا�سمني لال�ستثمار العقاري �س. م .م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س .ب : 1244 ر.ب :  130 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74438 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

ملونات لل�سعر ، اأ�سباغ لل�سعر ، كرميات ملونة لل�سعر ، كرميات ومكيفات لل�سعر ، اأم�سال 

لل�سعر ، بودرة لتدريج األوان ال�سعر ، خماريط حناء وبودرة حناء ، جل )هالم( لت�سفـيف 

ال�سعر ، زيوت لل�سعر ، غ�سول )لو�سن( لل�سعر ، �سامبو لل�سعر ، تونيك لل�سعر )غري طبية(، 

فـي  الواردة  لل�سعر  منع�سة  م�ستح�سرات   ، ال�سعر  لتمويج  م�ستح�سرات   ، لل�سعر  غ�ســـول 

 ، لل�سعر  رذاذ   ، لل�سعر  رغوة(  )كرميات  مو�س   ، ال�سعر  لتبيي�س  م�ستح�سرات   ،  3 الفئة 

مزيالت اأ�سبغة ، كرميات التجميل )كوزمتيك( ، كرميات لتبيي�س الب�سرة ، م�ستح�سرات 

جتميل )كوزمتيك( للعناية بالب�سرة الفئة 3 . 

با�ســـــــــــــــم : هايجينيك ري�سريت�س اإن�ستيتيوت برايفت ليمتد 

اجلن�سيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 602 �سوبرمي ت�سامربز ، اأوف فـريا،دي�ساي رود ، اآندهريي )وي�ست( ، مومباي 

053400 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/22 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :  �س .ب : 3806 ر .ب :  112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74447 

فـي الفئة 01 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

، م�ستح�سرات  ، موائع هيدروليكية  والغاز  النفط  واإنتاج  اكت�ساف  فـي  ت�ستخدم  اأحما�س 

  ، والغاز  النفط  واإنتاج  اكت�ساف  فـي  ت�ستخدم  وبالتحديد مواد تنظيف مذيبة   ، كيميائية 

منظفات كيميائية موجهه ل�سناعة حفر اآبار النفط والغاز ،  كيماويات ت�ستخدم فـي حفر 

اآبار النفط ،  طني احلفر لال�ستخدام فـي حفر اآبار النفط والغاز ،  كيماويات للحام ،  غاز 

 ، للحام ، م�ساهري حلام معدنية ، موائع حفر كيميائية لال�ستخدام فـي الآبار اجلوفـية 

وبالتحديد طني احلفر وموائع الإكمال والعمل عرب املوائع وموائع الآبار ، مواد كيميائية 

اآبار  فـي حفر  ، موائع حفر كيميائية لال�ستخدام  فـي موائع احلفر  م�سافة لال�ستخدام 

النفط . 
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با�ســـــــــــــــم : �سلمبريغر ليمتد 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 5599 �سان فـيليب  ، 16 فلور هو�ستون  ، تك�سا�س 77056 - الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/23 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س .ب : 2366 ر .ب :  112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74448 

فـي الفئة 07 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

الأر�سية  احلرارية  والطاقة  والغاز  النفط  تنمية  فـي  تكون  واأجزائها  اآلت  واأدوات  اآلت 

والتنمية املائية ومعدات فـي جمال ثاين اأك�سيد الكربون ، وبالتحديد اأقفال وحلمات وقابالت 

التمدد وخماريط واأجهزة التحكم فـي التدفق و�سمامات ف�سل وو�سائل تعليق للبطانات 

وقارنات وبطانات ومعدات طفوومعدات مقوية وم�سعبات معدنية واأطواق معدنية واأجهزة 

ر�سد واأجهزة متعددة الأطراف واأجهزة تغليف وكوابل ومثبات ومثبتات وفاحتات ثقوب 

واأختام ومقاب�س  الإمالة ومطاحن  للثقوب ومو�سعات ثقوب حتتية ووتد  واأدوات مو�سعة 

ولقم ثقب وعمود احلفارة وموتورات حفر واآلت حفر ومطارق حفر واأنظمة حفر واأدوات 

حفر واأنظمة طحن وجمموعات طحن ومطارق قرع ومالقط واأنابيب و�سبكة اأنابيب واآلت 

قطع وو�سالت مرتاوحة ورقع لالأغلفة والأنابيب ومعدات حقن واأنظمة ت�سحيم وقوالب 

تعمل  وفرازات  الطني  تنظيف  ومعدات  ال�سائل  وتنقية  ال�سائل  وتر�سيح  ورجاجات  طرق 

بالطرد املركزي ومعدات معاجلة ال�سوائل وفرا�سخ ورماح ودليل حذاء بن�سف نعل واأحذية 

واأحذية �سد احلريق واأحذية غ�سيل الآلت ومكان�س كهربائية واأدوات ال�سرتجاع واأدوات 

�سيد واأجهزة حفر وحمامل لال�ستخدام فـي اآلت احلفر ودوارات ت�ستخدم فـي اآلت احلفر 

واآلت تو�سيب واأجزاء ثابتة )اأجزاء لالآلت( و�سمامات اأمان واأجهزة حتكم دوارة ومعدات 

ربط وحظائر الطائرات ومعدات فح�س وجم�سات واأجهزة مراقبة التدفق واأدوات التحكم 

بالرمل وخطوط زلقة واأجهزة ثقب وم�سخات و�سبكات اأنابيب واأنابيب وو�سالت اأنابيب 
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الغاز  رفع  اأجهزة   ، وكوابل  واأغلفة  ومبادلت  ك�سط  واأدوات  وم�سرعات  �سالمة  وو�سالت 

واأجهزة ف�سل ال�سوائل واأجهزة قيا�س ومعدات التحكم بالطاقة ومعدات تدعيم واأجهزة 

ك�سف الهتزازات وم�سامري تثبيت ومعدات ت�سوير واآبار واأجهزة تخزين و�سهاريج ومعدات 

هيدروليكية واأجهزة للمالحظة وت�سغيل معدات حفر النفط والغاز عن بعد واأجهزة ر�سد 

اأنظمة الري  ، معدات التحكم فـي  التدفق وموازين احلرارة ، م�سخات لال�ستخدام فـي 

ال�سغط ، وبالتحديد خمنقة وم�سخات وفرازات تعمل بال�سغط املركزي ، معدات التحكم 

وبالتحديد خمنقة وم�سخات   ، النفط  اآبار  فـي حفر  امل�سغلة لال�ستخدام  الطاقة  ب�سغط 

وم�سخات الطني الطردية واأجهزة ف�سل غاز كبريتيد الهيدروجني الطيني واأجهزة ف�سل 

ثنائي الغاز الطيني للحفر الأفقي  ، حلقات O معدنية ت�ستخدم فـي معدات التنقيب واإنتاج 

اأدوات   ، ، اآلت واأدوات اآلت لقطع وت�سكيل املواد   ، اآلت ختم  ، اآلت قطع   النفط والغاز  

 )HSS( اآلت �سبط ، وبالتحديد اأدوات معدنية �سلبة واأدوات من ال�سلب عالية ال�سرعة

واأدوات كربيد واأدوات �سرياميك واأدوات ل�سناعة الأملا�س متعدد البلورات )PCD( واأدوات 

ل�سناعة الأملا�س املغلف وغري املغلف واأدوات معدنية �سلبة جميعها لال�ستخدام فـي قطع 

وت�سكيل املواد من مواد اأخرى  ، اأختام ميكانيكية  ، اأدوات الطاقة امل�سغلة بالهواء وبالتحديد 

اأدوات ثقب ومطاحن ، اأدوات ثقب لل�سناعة التعدينية ، اأدوات ثقب كهربائية ، اأدوات ثقب 

تعمل بالهواء امل�سغوط ، اآلت ثقب تعمل بالكهرباء واأدواتها ، وبالتحديد اأدوات مو�سعة 

للثقوب ، اآلت تلحيم غازية ، اآلت تلحيم ليزرية ، اأدوات حلام بالتحريك املغناطي�سي ، اآلت 

حلام بالتحريك املغناطي�سي  ، قواطع لآلت التعدين ، قواطع لآلت الثقب بالكهرباء ، لقم 

ثقب اأ�سا�سية ، لقم معدنية  ، قطع اأدوات لالآلت ، حمامل كمعدات ت�ستخدم فـي التنقيب 

واإنتاج النفط والغاز ، معدات ري وبالتحديد اأغ�سية رقية ، اأجهزة حلام ليزرية ، اأقطاب 

حلام  ، حمولت حلام  ، مغناطي�سيات لالأغرا�س ال�سناعية  ، مغناطي�سيات ت�ستخدم فـي 

التنقيب واإنتاج النفط والغاز .

با�ســـــــــــــــم : �سلمبريغر ليمتد 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 5599 �سان فـيليب  ، 16 فلور هو�ستون  ، تك�سا�س 77056 - الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/23 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س .ب : 2366 ر .ب :  112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74449 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

ات�سالت  اأجهزة   ، والغاز  النفط  واإنتاج  للتنقيب  معها  توزع  وكتيبات  حا�سوب  برجميات 

ت�ستخدم فـي من�ساآت التنقيب واإنتاج النفط والغاز ، اأجهزة مراقبة اإلكرتونية اآلية قائمة 

بذاتها ميكن ن�سرها جلمع معلومات حول من�ساآت التنقيب واإنتاج النفط والغاز ، معدات 

اختبار وقيا�س ت�ستخدم فـي من�ساآت التنقيب واإنتاج النفط والغاز ، معدات �سناعة البرتول، 

وبالتحديد اأجهزة حفر لر�سد معدل �سغط وحجم الآبار ل�سائل احلفر الراجع ، اأجهزة 

التي تر�سد وتعر�س مهام  بها  املتحكم  الدقيقة لأر�سيات معدات احلفر  املعاجلات  ر�سد 

حفر متعددة مع اإنذارات ، جتميع وحدة تخزين اإلكرتونية للحفر وجم�سات تدفق راجعة 

لال�ستخدام فـي منع التفجرات اأور�سد �سغط �سائل احلفر ودرجة احلرارة واللزوجة 

والرتكيبة ، اأجهزة ت�سجيل عمليات احلفر وبالتحديد معدات ت�سجيل طني احلفر للمعالج 

الدقيق املتحكم به لال�ستخدام فـي ت�سجيل �سغط �سائل احلفر ودرجات احلرارة واللزوجة، 

كوابل كهربائية وكابالت الألياف ال�سوئية ، اآلت اختبار الإ�سمنت .

با�ســـــــــــــــم : �سلمبريغر ليمتد 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 5599 �سان فـيليب  ، 16 فلور هو�ستون  ، تك�سا�س 77056 - الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/23 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س .ب : 2366 ر .ب :  112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74450 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

باأجهزة خلدمات  �ساحنات جمهزة   ، والغاز  النفط  واإنتاج  التنقيب  فـي  ت�ستخدم  �ساحنات 

باآبار  فـيما يتعلق  التبليط  واإ�سالح  واإنتاج  الفح�س والتقييم واحلفر والإكمال  اآبار  اإدارة 

النفط والغاز وللح�سول واملعاجلة والتف�سري والتخزين والتقدمي والنقل من موقع لآخر 

فـي بيانات ت�سجيل موقع الآبار ، قوارب و�سنادل جمهزة مبعدات �سخ للك�سر والتحمي�س 

من  للتحقق  مركبات   ، والغاز  النفط  باآبار  ذوالعالقة  بالرمل  والتحكم  الإ�سمنت  وو�سع 

الكوابل ومقايي�س اآبار نفط وغاز فـي املوقع .
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با�ســـــــــــــــم : �سلمبريغر ليمتد 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 5599 �سان فـيليب  ، 16 فلور هو�ستون  ، تك�سا�س 77056 - الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/23 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س .ب : 2366 ر .ب :  112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74451 

فـي الفئة 13 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

مواد متفجرة ومقذوفات مثل ر�سوم م�سكلة لال�ستخدام فـي تثقيب بطانة الغالف املعدين 

لالآبار جنبا اإىل جنب مع ت�سكيالت الأر�س املجاورة .

با�ســـــــــــــــم : �سلمبريغر ليمتد 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 5599 �سان فـيليب  ، 16 فلور هو�ستون  ، تك�سا�س 77056 - الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/23 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س .ب : 2366 ر .ب :  112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74452 

فـي الفئة 17 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

حلقات اأختام غري معدنية لال�ستخدام كاأختام ربط ، اأختام غري معدنية لال�ستخدام فـي 

الري و�سناعة الف�ساء اجلوي ، اأختام غري معدنية للري وو�سالت اأنابيب الف�ساء اجلوي، 

حلقات مطاطية لال�ستخدام كاأختام ربط لالأنابيب ، اأختام وحلقات O وعنا�سر ختم .

با�ســـــــــــــــم : �سلمبريغر ليمتد 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

77056 - الوليات املتحدة  16 فلور هو�ستون ، تك�سا�س   ، العنـــــــــوان : 5599 �سان فـيليب 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/23 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س .ب : 2366 ر .ب :  112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74453 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

الإعالن  خدمات   ، لالآخرين  والنفط  الغاز  خوا�س  وت�سغيل  واإنتاج  التنقيب  عمليات  اإدارة 

والت�سويق ، وبالتحديد ترويج ال�سلع واخلدمات لالآخرين فـي جمالت التنقيب واإنتاج النفط 

فـيما يتعلق  الإنرتنت  لل�سلع واخلدمات لالآخرين على  العر�س والتاأمني  ، خدمات  والغاز 

مبجالت التنقيب واإنتاج النفط والغاز ، تقدمي قاعدة بيانات تظهر خوا�س النفط والغاز 

ت�ستمل على معلومات  الإنرتنت  بيانات على  ، تقدمي قاعدة  املحتمل  اأوالإمتالك  للتاأجري 

منتظمة فـي جمالت التنقيب واإنتاج النفط والغاز ، التخطيط وجدولة لأجهزة وخزانات 

احلفر ت�ستخدم فـي التنقيب واإنتاج النفط والغاز ، خدمات معاجلة البيانات فـي جمالت 

التنقيب واإنتاج النفط والغاز ، خدمات اإدارة امل�ساريع لالآخرين فـي جمالت التنقيب واإنتاج 

النفط والغاز ، خدمات ال�ست�سارة ل�سناعة الطاقة املتعلقة باإن�ساء وحت�سني وظائف الأعمال 

وبالتحديد ا�سرتاتيجيات ال�سركات وامل�ساريع واإدارة املنظمات واإدارة الكفاءات واإدارة العمليات 

وحت�سني العمليات واإدارة التكنولوجيا وعمليات الدمج والمتالك ودمج ال�سركات . 
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با�ســـــــــــــــم : �سلمبريغر ليمتد 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

77056 - الوليات املتحدة  16 فلور هو�ستون ، تك�سا�س   ، العنـــــــــوان : 5599 �سان فـيليب 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/23 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س .ب : 2366 ر .ب :  112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74454 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

واإنتاج  التنقيب  جمالت  فـي  ال�ست�سارات  خدمات   ، والغاز  النفط  واإنتاج  والتنقيب  حفر 

النفط والغاز ، خدمات التحكم بالرمل فـيما يتعلق مبجالت التنقيب واإنتاج النفط والغاز ، 

خدمات ال�سرتجاع )التنقيب( فـي جمالت التنقيب واإنتاج النفط والغاز ، خدمات الرفع 

ال�سناعي فـي جمالت التنقيب واإنتاج النفط والغاز ، تزويد معدات ت�ستخدم لف�سل النفط 

من املاء ، خدمات اإدارة بناء امل�ساريع فـي جمالت التنقيب واإنتاج النفط والغاز ، خدمات 

الهند�سة وال�ست�سارات والختبار فـيما يتعلق باكت�ساف وتطوير م�سادر الطاقة احلرارية 

ومعدات  اأدوات  تزويد   ، الكربون  اأك�سيد  ثاين  واحتواء  وتخزين  املياه  واإدارة  الأر�سية 

وتكنولوجيا وبرجميات وت�ساميم فـيما يتعلق مبجالت م�سادر الطاقة احلرارية الأر�سية 

ومن�ساآت  معدات  و�سيانة  اإ�سالح   ، الكربون  اأك�سيد  ثاين  واحتواء  وتخزين  املياه  واإدارة 

حفر اآبار النفط والغاز ، خدمات حفر الآبار اجلوفـية ، تاأجري ال�ساحنات امل�ستخدمة فـي 

التنقيب واإنتاج النفط والغاز ، خدمات و�سع الإ�سمنت لآبار النفط والغاز ، خدمات انعا�س 

 ، الري  اأنظمة  ، تركيب و�سيانة  تاأجري من�سات احلفر   ، الآبار  ، حفر  النفطية  ال�سناعة 

تركيب واإ�سالح اأجهزة الري ، خدمات تثقيب فـيما يتعلق ب�سناعات النفط والغاز ، تاأجري 

معدات ت�ستخدم مع خدمات الري والتنقيب واإنتاج النفط والغاز .

با�ســـــــــــــــم : �سلمبريغر ليمتد 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

77056 - الوليات املتحدة  16 فلور هو�ستون ، تك�سا�س   ، العنـــــــــوان : 5599 �سان فـيليب 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/23 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س .ب : 2366 ر .ب :  112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74455 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات تعليمية وبالتحديد اإجراء حما�سرات وندوات وموؤمترات وور�سات عمل فـي جمالت 

التنقيب عن النفط والغاز والقيا�س والكت�ساف والإنتاج وم�سادر الطاقة احلرارية الأر�سية 

واإدارة املياه وتخزين واحتواء ثاين اأك�سيد الكربون وموا�سيع متعلقة بالبيئة وتوزيع مادة 

واإنتاج  التنقيب  جمالت  فـي  ومالحظات  واأخبار  معلومات  توفـري   ، بها  متعلقة  تعليمية 

النفط والغاز .

با�ســـــــــــــــم : �سلمبريغر ليمتد 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

77056 - الوليات املتحدة  16 فلور هو�ستون ، تك�سا�س   ، العنـــــــــوان : 5599 �سان فـيليب 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/23 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س .ب : 2366 ر .ب :  112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74456 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات الدعم التكنولوجي وبالتحديد ا�ستك�ساف الأخطاء واإ�سالحها فـي م�سكالت برجميات 

احلا�سوب امل�ستخدمة فـي جمالت التنقيب واإنتاج النفط والغاز ، حتديث برجميات احلا�سوب 

فـي  امل�ستخدمة  احلا�سوب  لربجميات  تكنولوجية  ملعلومات  حتديثات  توفـري   ، لالآخرين 

جمالت التنقيب واإنتاج النفط والغاز ، ا�ست�سارات برجميات احلا�سوب ، خدمات ال�ست�سارة 

 ، لالآخرين  احلا�سوب  اأنظمة برجميات  وا�ستخدام  وتطبيق  واختبار  اختيار  فـي جمالت 

فـي جمالت  امل�ستخدمة  فـي جمال برجميات احلا�سوب  الإنرتنت  توفـري معلومات على 

التنقيب واإنتاج النفط والغاز ، اختبار وحتليل وتقييم احتياطات النفط والغاز ، خدمات 

حفر اآبار النفط والغاز وبالتحديد توفـري قيا�سات عن بعد للحفر املنخف�سة خالل احلفر، 

التنقيب  بيئية فـي جمالت  درا�سات  اإجراء   ، البيئي  التوافق  خدمات هند�سية فـي جمال 
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واإنتاج النفط والغاز وم�سادر الطاقة احلرارية الأر�سية واإدارة وتخزين املياه واحتواء ثاين 

اأك�سيد الكربون ، ت�سجيل واختبار وحتليل وفح�س واأخذ عينات، تقدمي ت�سخي�س لآبار النفط 

والغاز ، تقدمي م�سوحات لآبار الغاز ، تقدمي م�سوحات للطبقات احلاملة للنفط ، خدمات 

ت�سوير فـيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز ، اإجراء تف�سري وحتليل ت�سويري للرنني 

املغناطي�سي ل�سناعات النفط والغاز ، خدمات الإنعا�س والعالج فـي جمالت التنقيب واإنتاج 

احلفر  لعمليات  احلا�سوب  حماكاة  وبالتحديد  احلا�سوب  منذجة  خدمات   ، والغاز  النفط 

الهند�سي  النمذجة والت�سميم  النفط والغاز،  واإنتاج  التنقيب  امل�ستخدمة  املن�ساآت  وت�سغيل 

ت�سميم   ، والغاز  النفط  واإنتاج  التنقيب  فـي  امل�ستخدمة  املن�ساآت  وت�سغيل  لعمليات احلفر 

الزلزالية  البيانات  على  للح�سول  خطط  اأو  مناذج  وبالتحديد  الزلزايل  امل�سح  معلمات 

امل�ستخدمة فـيما يتعلق بعمليات حفر النفط والغاز ، طرق ومنتجات تف�سري لتف�سريبيانات 

اآبار النفط والغاز التي يتم احل�سول عليها خالل عملية تزويد خدمات الختبار ، توفـري 

اإنتاج مبكرة واختبار لالآبار املمتدة فـي املن�ساآت وامل�سانع لالآخرين لل�سماح باإنتاج  عملية 

وبناء  املجال  هذا  فـي  الكاملة  التنمية  لعملية  التخطيط  عملية  خالل  والغاز  النفط 

بعمليات حفر  يتعلق  فـيما  الآبار اجلوفـية لال�ستخدام  اختبار  ، خدمات  الدائمة  املن�ساآت 

الآبار اجلوفـية ، خدمات هند�سية متعلقة باختيار وا�ستخدام املعدات املتخ�س�سة لعمليات 

حفر الآبار اجلوفـية وتقدمي الن�سيحة التكنولوجية حول موائع احلفر وا�ستخدام موائع 

احلفر وتقدمي الن�سيحة التكنولوجية حول التحكم بالبيانات واملنتجات والتحكم والتحكم 

فـي �سناعات  الآبار اجلوفـية لالآخرين  فـي  بال�سغط  التحكم  ، تقدمي خدمات  بال�سغط 

النفط والغاز . 

با�ســـــــــــــــم : �سلمبريغر ليمتد 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

77056 - الوليات املتحدة  16 فلور هو�ستون ، تك�سا�س   ، العنـــــــــوان : 5599 �سان فـيليب 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/23 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س .ب : 2366 ر .ب :  112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74482 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات احلا�سب اليل و الأدوات القرطا�سية تاأجري املعدات املهنية .

با�ســـــــــــــــم : م�ساريع الب�ستان املعرفـي 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : خدمات 

العنـــــــــوان : �س .ب :31 ر.ب :614 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74881 

فـي الفئة 31 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

فـي  ورادة  وجميعها  والبذور  والغالل  والغابات  الب�ساتني  ومنتجات  الزراعية  املنتجات 

باحليوانات  اخلا�سة  الغذائية  املواد   ، والأ�سماك  والطيور  احلية  احليوانات   ،  31 الفئة 

لتلك  كاإ�سافات  ت�ستخدم  التي   31 الفئة  فـي  الواردة  وامل�ستح�سرات  والأ�سماك  والطيور 

املواد الغذائية ، ال�سعري املنبت ، عظم �سمك احلبار ، عظام قابلة لالأكل وع�سي وم�سغات 

للحيوانات الأليفة ، فرا�س للحيوانات ، فواكه طازجة وخ�سروات طازجة وم�ستح�سرات 

لها لال�ستخدام كاإ�سافات للمواد الغذائية . 

با�ســـــــــــــــم : مار�س ، انكوربوريتد 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

، الوليات املتحدة   22101  - 3883 ، فـريجينيا  ، مكلني  اإيلم �سرتيت  العنـــــــــوان : 6885 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/18 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :  �س .ب : 3806 ر .ب :  112

- 69 - 



اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74912 

فـي الفئة 19 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

 ، اإ�سمنت   ، ، جب�س  ا�سطناعي  ، حجر  ، رخام  ، غرانيت  للبناء  ، خ�سب  األواح خ�سب من�سور 

بالط   ، معدين  غري  بالط   ، قرميد   ، للبناء  ف�سيف�ساء   ، طوب   ، خر�سانية  بناء  عنا�سر 

غري معدين للمباين ، بالط جدران غري معدين للبناء ، بالط غري معدين لالأر�سيات ، 

اأر�سيات مبلطة غري معدنية ، مواد اإن�ساء حرارية غري معدنية ، قار ، موا�سري ماء غري 

معدنية ، اأبواب غري معدنية ، اأر�سيات خ�سبية مزخرفة ، حجارة ر�سف م�سيئة ، مباين 

 ، بناء(، مواد رابطة لعمل احلجارة  املباين ، طالءات )مواد  ، زجاج  متنقلة غري معدنية 

هياكل من احلجر اأو اخلر�سانة اأو الرخام . 

با�ســـــــــــــــم : غواندونغ ماركوبولو �سرياميك�س كو ليمتد 

اجلن�سيــــــة : �سيني 

املهنــــــــــــــة :  �سناعة وجتارة 

 523100  ، �سيتي  غوان  دونغ  اآريا،  غوانت�سينغ   ، رود  يوانلينغ   109 رقم   : العنـــــــــوان 

غواندونغدونغ بروفـين�س ، جمهورية ال�سني ال�سعبية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/19 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :  �س .ب : 3806 ر .ب :  112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75033 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

مفاتيح كهربائية .

با�ســـــــــــــــم : �سبيلة �س . م . م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة :  جتارة 

العنـــــــــوان : �س .ب :  674 ر.ب :  117 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75160 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

اأحذية ، �سنادل ، �سبا�سب ، نعال ، اأخفاف مطاطية ، اأحذية ريا�سية ، اأبوات ، اأحذية خفـيفة 

للراحة وال�سرتخاء ، اأحذية واأبوات للر�سع ، نعال لالأحذية . 

فـين�سركو،بليمتد  با�ســـــــــــــــم : براجيا اآر & 

اجلن�سيــــــة : �سيني 

املهنــــــــــــــة :  �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : 11اإف ، رقم 52 ، زهوانغجينغ ا�س . رود ، زهوبي �سيتي ، ه�سين�سو كاونتي ، 

تايوان ، ال�سني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/01 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :  �س .ب : 3806 ر .ب :  112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75162 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

الدعاية   ، املكتبي  الن�ساط  تفعيل   ، الأعمال  وتوجيه  اإدارة   ، والإعالن  الدعاية  خدمات 

الأخرى  احلا�سوب  اأجهزة  اأو  الإنرتنت  عن طريق  لالآخرين  وخلدمات  ملنتجات  وت�سويق 

التحفـيزية  على اخلطط  الإ�سراف  اأو  وت�سغيل  تنظيم   ، الإت�سالت  �سبكات  اأو من خالل 

للزبائن )العمالء( ، تنظيم واإدارة والإ�سراف على خمططات الولء للزبائن )العمالء( ، 

خدمات املحا�سبة ، اخلدمات الإعالنية لالآخرين عرب الإنرتنت ، جتميع ت�سكيلة متنوعة 

من الب�سائع من اأجل الغري )ما عدا نقلها( وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينة و�سراء 

هذه املنتجات على اخلط مبا�سرة ومن خالل �سبكة الإنرتنت ، توفـري معلومات الأعمال 

املتعلقة ببيع الب�سائع بالتجزئة ، عر�س الب�سائع على و�سائط الت�سال لأغرا�س البيع 

الن�سح  خدمات   ، الإنرتنت  �سبكة  على  باملبيعات  لقيام  الأعمال  �سوؤون  اإدارة   ، بالتجزئة 

وامل�سورة واملعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات �سالفة الذكر . 
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با�ســـــــــــــــم : بانا�سونيك ال�سرق الو�سط للت�سويق واإفريقيا م م ح 

اجلن�سيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 7 اأر�س رقم اأ�س 21501، �س.ب :17985 ، جبل علي ، دولة الإمارات العربية 

املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/01 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :  �س .ب : 3806 ر .ب :  112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75428 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

مفاتيح كهربائية .

با�ســـــــــــــــم : �سبيله �س. م .م 

اجلن�سيــــــة : عماين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س .ب : 674 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75701 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

وامل�سروبات  الفواكه  م�سروبات   ، والع�سائر  الفواكه  اأ�سا�سها  م�سروبات   ، الفواكه  ع�سائر 

غري الكحولية التي حتتوي على ع�سائر الفواكه ، م�سروبات الفواكه املثلجة وامل�سروبات 

املثلجة التي اأ�سا�سها الفواكه ، مركزات الفاكهة واأطعمة مهرو�سة من الفاكهة م�ستخدمة 

لتح�سري م�سروبات ممزوجة  واأ�سربة مركزة  امل�سروبات  ، مركـزات  للم�سروبات  كمكونات 

 ، املنكهة  الغازية  وامل�سروبات  والع�سائر  الفواكه  اأ�سا�سها  التي  الفوارة  امل�سروبات   ، مثلجة 

ع�سائر من الفواكه واخل�سراوات ، م�سروبات اأ�سا�سها اخل�سراوات ، م�سروبات حتتوي على 

ع�سائر اخل�سراوات ، خلطات امل�سروبات على �سكل �سائل وم�سحوق ، اأ�سربة مركزة منكهة 

لتح�سري م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي و�ساي الأع�ساب ، مياه ، مياه معدنية ، مياه فوارة ، مياه 

�سرب مزودة بالفـيتامينات وغريها من امل�سروبات غري الكحولية ، م�سروبات غري كحولية، 

م�سروبات غازية ، اأ�سربة مركزة منكهة لتح�سري امل�سروبات ، مياه منكهة اأو غري منكهة 

اأ�سا�سها ال�سودا ل تعترب بدائل للحليب ،  معباأة بقوارير ، م�سروبات الطاقة ، م�سروبات 

م�سروبات ال�سويا وامل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�سويا ، حليب من املك�سرات وع�سري مك�سرات . 

با�ســـــــــــــــم : �ستاربك�س كوربوري�سن )�ستاربك�س كوفـي كمبني(

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2401 يوتاه افنيو �ساوث ، �سياتل ، وا�سنطن 98134 ، اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/08 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :  �س .ب : 3806 ر .ب :  112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75703 

فـي الفئة 21 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

مطاحن وجمار�س قهوة يدوية ، اأكواب معزولة للقهوة وامل�سروبات ، اأكواب ورقية ، مر�سحات 

للقهوة غري ورقية ميكن ا�ستعمالها ثانية ، �سحون واقية غري ورقية ، اأوعية حافظة معزولة، 

اأكواب للقهوة ، اأكواب واأقداح لل�ساي ، اأواين زجاجية ، �سحون واأطباق وزبديات ، حوامل 

حم�سرات   ، بالتنقيط  كهربائية  غري  للقهوة  حم�سرات   ، تخزين  علب   ، القوائم  ثالثية 

غاليات   ، الطعام  لتخزين  زخرفـية  واأوعية   ، كبا�سات  �سكل  على  كهربائية  غري  للقهوة 

غري كهربائية لل�ساي ، اأوعية لنقع ال�ساي ، اأباريق �ساي ، م�سافـي لل�ساي ، حامالت �سمع 

)لي�ست من معادن نفـي�سة( ، �سمعدانات لي�ست من معادن نفـي�سة ، متاثيل خزفـية ، متاثيل 

بور�سالنية ، اأدوات غري كهربائية خلفق احلليب ، مغارف .
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با�ســـــــــــــــم : �ستاربك�س كوربوري�سن )�ستاربك�س كوفـي كمبني( 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2401 يوتاه افنيو �ساوث ، �سياتل ، وا�سنطن 98134 ، اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/08 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :  �س .ب : 3806 ر .ب :  112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75704 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

حول  معلومات  تت�سمن  وجمالت  دورية  اإخبارية  ن�سرات  وبخا�سة  ومطبوعات  ن�سرات 

األبومات �سور ، ورق ر�سم ،   ، القهوة و�ساربي القهوة ، مر�سحات ورقية ملح�سرات القهوة 

اأقالم ر�سا�س للر�سم ، فرا�سي الفنانني ، اأقالم حرب ، اأقالم ر�سا�س ، اأقالم احلرب اجلاف ، 

موؤ�سرات �سفحات الكتب ، مقامل ، علب قرطا�سية ، علب اأقالم حرب ، علب اأقالم ر�سا�س ، 

قرطا�سية ، مل�سقات اإعالنية ، مناديل ورقية ، اأكواب ورقية ، �سحون ورقية واقية ، اأكيا�س 

ورقية ، اأكمام عازلة لالأكواب الورقية ، علب وتغليفات ورقية ، كتيبات اإر�سادية .

با�ســـــــــــــــم : �ستاربك�س كوربوري�سن )�ستاربك�س كوفـي كمبني(

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2401 يوتاه افنيو �ساوث ، �سياتل ، وا�سنطن 43981 ، اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/08 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :  �س .ب : 3806 ر .ب :  112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75705 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

القهوة  حت�سري  واأجهزة  الإ�سربي�سو  قهوة  حت�سري  اأجهزة  وبخا�سة   ، كهربائية  اأجهزة 

املاء  وتر�سيح  لتنقية  وحدات   ، للماء  مر�سحات   ، التجارية  و/اأو  املنزلية  لال�ستعمالت 

وخراطي�س ومر�سحات بديلة لها .

با�ســـــــــــــــم : �ستاربك�س كوربوري�سن )�ستاربك�س كوفـي كمبني(

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2401 يوتاه افنيو �ساوث ، �سياتل ، وا�سنطن 98134 ، اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/08 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :  �س .ب : 3806 ر .ب :  112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75706 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

 برجميات كمبيوتر ل�ستخدامها فـي تاأليف وتنزيل واإر�سال وا�ستقبال وحترير وا�ستخال�س 

�سوتية  ت�سجيالت   ، ال�سوتية  البيانات  وتنظيم  وتخزين  وت�سغيل  ت�سفـري  وفك  وت�سفـري 

ريذم  نوع  ومن  ومو�سمية  وبوب  معا�سرة  ومو�سيقى  وجاز  كال�سيكية  مو�سيقى  تت�سمن 

اآند بي( و�سول ومو�سيقى عاملية وزيديكو وريغي وروك ومو�سيقى فلكلورية  اآند بلوز )اأر 

ومو�سيقى ال�سوتونز ، م�سغالت �سوتية رقمية ، مو�سيقى قابلة للتنزيل عرب �سبكة الكمبيوتر 

العاملية والأجهزة الال�سلكية .

با�ســـــــــــــــم : �ستاربك�س كوربوري�سن )�ستاربك�س كوفـي كمبني(

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2401 يوتاه افنيو �ساوث ، �سياتل ، وا�سنطن 98134 ، اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/08 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :  �س .ب : 3806 ر .ب :  112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75708 

فـي الفئة 38 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

القابلة  واملرئية  ال�سوتية  الرتفـيه  برامج  اإر�سال  خدمات  وبخا�سة  الت�سالت  خدمات 

للتنزيل والتي يتم بثها عن طريق الكمبيوتر والأقمار ال�سناعية و�سبكات الت�سال ، خدمات 

بث واإر�سال برامج الرتفـيه ال�سوتية ، خدمات بث واإر�سال برامج الرتفـيه ال�سوتية واملرئية 

التي مت ال�سرتاك بها عن طريق الكمبيوتر والأقمار ال�سناعية و�سبكات الت�سال ، خدمات 

الإر�سال الإلكرتوين والرقمي لل�سوت والبيانات واملعلومات وال�سور والإ�سارات والر�سائل ، 

خدمات توفـري غرف الدرد�سة على �سبكة الإنرتنت ولوحات الإعالنات واملنتديات من اأجل 

واحلفالت  واملو�سيقى  بالرتفـيه  يتعلق  فـيما  الكمبيوتر  م�ستخدمي  بني  الر�سائل  اإر�سال 

املو�سيقية والفـيديو والراديو والتلفزيون والأفالم والأخبار والريا�سة والألعاب والفعاليات 

الثقافـية ، خدمات ت�سليم الر�سائل بالبث الإلكرتوين ، توفـري خدمات الرتباطية والو�سول 

، حمتوى  ا�ستقبال حمتوى �سوتي  اأو  اإر�سال  اأجل  الإلكرتونية من  الت�سال  �سبكات  اإىل 

فـيديوي اأو حمتوى و�سائط متعددة ، خدمات توفـري تو�سيل متخ�س�س لعدة م�ستخدمني 

بالإنرتنت ، بث وتنزيل خدمة تتيح للم�ستخدمني ا�ستعادة الت�سجيل ومعاينة مقطوعات 

وتنزيل وتخزين واإن�ساء قوائم ت�سغيل وبث برامج متعلقة باملو�سيقى والفـيديو والأفالم 

الرقمية  وامل�ساعدات  الال�سلكية  والأجهزة  الكمبيوتر  اأجهزة  عرب  والرتفـيه  والألعاب 

ال�سخ�سية والتلفونات واأجهزة ال�ستماع وا�ستعادة الت�سجيل الرقمية . 

با�ســـــــــــــــم : �ستاربك�س كوربوري�سن )�ستاربك�س كوفـي كمبني(

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2401 يوتاه افنيو �ساوث ، �سياتل ، وا�سنطن 98134 ، اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/08 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :  �س .ب : 3806 ر .ب :  112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75997 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

مطبعة جتارية .

با�ســـــــــــــــم : مطبعة الزهراء 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة :  جتارة 

العنـــــــــوان : �س .ب : 3412 ر.ب : 112 روي 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76187 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

جممع جتاري .

با�ســـــــــــــــم : زين اخلليج ال�ساملة 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : جتارة 

العنـــــــــوان : �س .ب : 1003 ر.ب : 133 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76351 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

مياه .

با�ســـــــــــــــم : املثايل الوطنية للتجارة 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س .ب : 41 ر.ب : 318 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76378 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

املياه املعدنية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية ، م�سروبات م�ستخل�سه من الفواكه 

وع�سائر الفواكه ، ال�سراب وامل�ستح�سرات الخرى لعمل امل�سروبات .

با�ســـــــــــــــم : ال�سفاء لالأغذية �س .م .ع .ع 

اجلن�سيــــــة : عماين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س .ب : 3436 ،  روي 112 - �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/22 

ا�سم الوكيل :  الزينة العاملية

العنـــــــــوان : �س .ب : 474 ر .ب : 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76386 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

�ســـاي و�ســــاي اأع�ســــاب ، م�ســــروبات اأ�ســــا�سهـــا ال�ســــاي و�ســــاي الأع�ســــاب ، ومــواد مركزة اأ�سا�سها 

ال�ساي و�ساي الأع�ساب بنكهة الفواكه ، حلويات جممدة بنكهة ال�ساي و/اأو �ساي الأع�ساب 

والكاكاو  وال�ساي  القهوة  م�سروبات   ، والكاملة  املطحونة  القهوة  حبوب   ، الفواكه  و/اأو 

اأ�سا�سها  التي  امل�سروبات   ، الإ�سربي�سو  و/اأو  القهوة  اأ�سا�سها  التي  وامل�سروبات  والإ�سربي�سو 

ال�ساي وم�سحوق ال�سوكولته والفانيال ، القهوة اجلاهزة لل�سرب ، ال�ساي اجلاهز لل�سرب ، 

احللويات املجمدة ، وبخا�سة الآي�س كرمي واحلليب املثلج والزبادي املجمد واحللوى التي 

اأ�سا�سها ال�سويا املجمدة ، ال�سوكولته وال�سكاكر واحللويات ، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سويا ، 

منتجات خمبوزة وخا�سة كعك املوفن والكعك املدور )ال�سكون( والب�سكويت والكعك املحلى 

املعدة  امل�ستقة من احلبوب  املعاجلة  الغذائية  املنتجات   ، واملعجنات واخلبز وال�سندوي�سات 

لال�ستخدام كحبوب لوجبة الفطور اأو اأ�سابع طعام اأو مكونات لتح�سري الطعام ، احلبوب 

اأ�سا�سها  اأ�سابع طعام   ، اأ�سا�سها احلبوب  اأ�سابع طعام   ، ال�سوفان  لفائف   ، اجلاهزة لالأكل 

�سوفان جاهزة لالأكل ، اأ�سابع طعام اأ�سا�سها ال�سويا ، ب�سكويت رقيق ه�س ، وجبات جاهزة 

اأو جممدة غري واردة فـي فئات اأخرى تتكون اأ�سا�سا من الأرز واحلبوب اأو املكرونة وتتكون 

من اللحوم وال�سويا وحلم ال�سيد واملاأكولت البحرية واخل�سروات والفواكه والتوفو و/اأو 

اجلنب ، ال�سل�سات ، ال�سل�سات املعدة لت�ساف اإىل امل�سروبات ، �سل�سات الغم�س ، ال�سل�سات 
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، اأ�سابع الطعام التي  اجلاهزة ، توابل ال�سلطة ، �سل�سات الفواكه ، �سل�سات اخل�سروات 

ذلك  فـي  مبا  الطعام  مع  ل�ستخدامها  املعدة  العطرية  امل�ستح�سرات   ، ال�سويا  اأ�سا�سها 

الأ�سربة املنكهة لإ�سافتها اإىل امل�سروبات مثل القهوة ، وعلى �سبيل املثال �سراب ال�سوكولته 

اأو الكراميل ، �سكر ، بهارات ، ع�سل . 

با�ســـــــــــــــم : �ستاربك�س كوربوري�سن )�ستاربك�س كوفـي كمبني(

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ،  98134 وا�سنطن   ، �سياتل   ، �ساوث  افنيو  يوتاه   2401  : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/23 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :  �س .ب : 3806 ر .ب :  112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76391 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

تي �سريتات ، قم�سان بولو ، بلوزات ، اأغطية راأ�س ، قبعات ، جاكيتات ، �سراويل ، مراييل ، 

ربطات عنق .

با�ســـــــــــــــم : �ستاربك�س كوربوري�سن )�ستاربك�س كوفـي كمبني(

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ،  98134 وا�سنطن   ، �سياتل   ، �ساوث  افنيو  يوتاه   2401  : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/23 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :  �س .ب : 3806 ر .ب :  112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76396 

فـي الفئة 21 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

 ، اأكواب ورقية   ، وامل�سروبات  للقهوة  اأكواب معزولة   ، مطاحن قهوة وجمار�س قهوة يدوية 

، �سحون واقية غري ورقية ،  مر�سحات غري ورقية للقهوة ميكن ا�ستخدامها عدة مرات 

، �سحون  اأواين زجاجية   ، لل�ساي  واأقداح  اأكواب   ، للقهوة  اأكواب   ، اأوعية حافظة معزولة 

واأطباق وزبديات ، حوامل ثالثية القوائم ، علب تخزين ، حم�سرات للقهوة غري كهربائية 

زخرفـية  اأوعية   ، كبا�سات  �سكل  على  كهربائية  غري  للقهوة  حم�سرات   ، بالتنقيط  تعمل 

لتخزين الطعام ، عاليات غري كهربائية لل�ساي ، اأوعية لنقع ال�ساي ، اأباريق �ساي ، م�سافـي 

�ساي ، حامالت �سمع )لي�ست من معادن نفـي�سة( ، �سمعدانات لي�ست من معادن نفـي�سة ، 

متاثيل زخرفـية ، متاثيل بور�سالنية .

با�ســـــــــــــــم : �ستاربك�س كوربوري�سن )�ستاربك�س كوفـي كمبني(

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ،  98134 وا�سنطن   ، �سياتل   ، �ساوث  افنيو  يوتاه   2401  : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/23 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :  �س .ب : 3806 ر .ب :  112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76397 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

م�سروبات مقوية للتغذية ، وجبات بديلة ومزيج من امل�سروبات اخلا�سة باحلمية الغذائية 

واملكملة ، مكمالت غذائية على �سكل عيدان غذائية ، مكمالت اأغذية احلمية ، مكمالت 

املنكهة  املكملة  امل�سروبات  من  مزيج   ، الب�سري  ولال�ستهالك  الغذائية  للحمية  ليفـية 

 ، للتغذية  املكملة  امل�سروبات  من  مزيج  م�سحوق   ، الغذائية  للحمية  الفواكه  مب�سحوق 

فـيتامينات ومكمالت معدنية وم�سروبات غنية بالفـيتامينات .
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با�ســـــــــــــــم : �ستاربك�س كوربوري�سن )�ستاربك�س كوفـي كمبني(

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ،  98134 وا�سنطن   ، �سياتل   ، �ساوث  افنيو  يوتاه   2401  : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/23 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :  �س .ب : 3806 ر .ب :  112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76401 

فـي الفئة 21 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

 ، اأكواب ورقية   ، وامل�سروبات  للقهوة  اأكواب معزولة   ، مطاحن قهوة وجمار�س قهوة يدوية 

، �سحون واقية غري ورقية ،  مر�سحات غري ورقية للقهوة ميكن ا�ستخدامها عدة مرات 

، �سحون  اأواين زجاجية   ، لل�ساي  واأقداح  اأكواب   ، للقهوة  اأكواب   ، اأوعية حافظة معزولة 

واأطباق وزبديات ، حوامل ثالثية القوائم ، علب تخزين ، حم�سرات للقهوة غري كهربائية 

زخرفـية  اأوعية   ، كبا�سات  �سكل  على  كهربائية  غري  للقهوة  حم�سرات   ، بالتنقيط  تعمل 

لتخزين الطعام ، عاليات غري كهربائية لل�ساي ، اأوعية لنقع ال�ساي ، اأباريق �ساي ، م�سافـي 

�ساي ، حامالت �سمع )لي�ست من معادن نفـي�سة( ، �سمعدانات لي�ست من معادن نفـي�سة ، 

متاثيل زخرفـية ، متاثيل بور�سالنية .

با�ســـــــــــــــم : �ستاربك�س كوربوري�سن ) �ستاربك�س كوفـي كمبني( 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ،  98134 وا�سنطن   ، �سياتل   ، �ساوث  افنيو  يوتاه   2401  : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/23 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س .ب : 3806 ر .ب :  112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76402 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

حليب وحليب منكه وحليب خمفوق وم�سروبات اأ�سا�سها احلليب ، حليب ال�سويا ، مربيات 

الفواكه ، فواكه مطبوخة بال�سكر وهالم )جيلي( ومواد تدهن على اخلبز ، غري واردة فـي 

فئات اأخرى ، الفواكه واخل�سراوات املحفوظة والوجبات املح�سرة اأو الوجبات اجلاهزة ، 

غري الواردة فـي فئات اأخرى ، والتي تتاألف من اللحم وال�سويا وحلوم الدواجن والأطعمة 

البحرية واخل�سراوات والفواكه ، التوفو و/اأو اجلبنة اأي�سا ، مبا فـي ذلك املكرونة اأو الأرز 

اأو احلبوب ، اللنب وم�سروبات اأ�سا�سها اللنب ، كرمية خمفوقة ، مك�سرات حم�سرة ، مك�سرات 

متبلة ، مك�سرات حمم�سة ، حليب وع�سائر املك�سرات .

با�ســـــــــــــــم : �ستاربك�س كوربوري�سن ) �ستاربك�س كوفـي كمبني( 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ،  98134 وا�سنطن   ، �سياتل   ، �ساوث  افنيو  يوتاه   2401  : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/23 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س .ب : 3806 ر .ب :  112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76406 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات الرتفـيه وخا�سة خدمات تقدمي و/اأو تنظيم املنا�سبات الرتفـيهية و/اأو التعليمية 

و/اأو ال�ستجمامية و/اأو املو�سيقية ، خدمات تنظيم و/اأو اإنتاج و/اأو ا�ست�سافة و/اأوتقدمي 

العرو�س والتمثيليات احلية واحلفالت املو�سيقية وغريها من املنا�سبات والن�سطة ، خدمات 

الت�سجيالت  واإنتاج  ن�سر  خدمات   ، ترفـيهية  لغايات  ال�سخ�سية  العرو�س  واإدارة  تنظيم 

املو�سيقية وال�سوتية ، خدمات توفـري الربط بقاعدة بيانات كمبيوتر تفاعلية والتي تعر�س 

ت�سنيفا �سامال للت�سجيالت املو�سيقية ، خدمات توفـري قواعد بيانات واأدلة فـي جمالت 

املو�سيقى والفـيديو والراديو والتلفزيون والأخبار والألعاب الريا�سية والألعاب واملنا�سبات 

، خدمات توفـري  الثقافـية والرتفـيه والفنون وال�ستجمام وذلك عرب �سبكات الت�سالت 

حمتويات  من  ذلك  وغري  والن�سو�س  والر�سوم  واملرئية  ال�سمعية  واملحتويات  املعلومات 
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الو�سائط املتعددة فـي جمالت املو�سيقى والفـيديو والراديو والتلفزيون والأخبار والألعاب 

الريا�سية والألعاب واملنا�سبات الثقافـية والرتفـيه والفنون وال�ستجمام وذلك عرب �سبكات 

الت�سالت ، خدمات ن�سر املو�سيقى ، خدمات ن�سر الن�سو�س والر�سوم والأعمال ال�سمعية 

واملرئية عرب �سبكات الت�سالت ، خدمات توفـري ت�سهيالت فورية عرب النرتنت واأخرى 

فـي املحال التجارية لتمكني امل�ستخدمني من برجمة املحتويات ال�سمعية واملرئية والن�سية 

باملو�سيقى  اخلا�سة  الربامج  ذلك  فـي  مبا  املتعددة  الو�سائط  حمتويات  من  ذلك  وغري 

واحلفالت املو�سيقية والفـيديو والراديو والتلفزيون والأخبار والألعاب الريا�سية والألعاب 

واملنا�سبات الثقافـية والربامج الرتفـيهية ، خدمات اإنتاج وتوزيع برامج الراديو ، خدمات 

اإنتاج املو�سيقى ، اخلدمات الرتفـيهية وخا�سة خدمات تقدمي النقد والتعليقات واملقالت 

حول املو�سيقى .

با�ســـــــــــــــم : �ستاربك�س كوربوري�سن ) �ستاربك�س كوفـي كمبني( 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ،  98134 وا�سنطن   ، �سياتل   ، �ساوث  افنيو  يوتاه   2401  : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/23 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س .ب : 3806 ر .ب :  112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76408 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

توفـري  خدمات  وخا�سة  التجارية  المتيازات  خدمات   ، الأعمال  وتوجيه  اإدارة  خدمات 

امل�ساعدة الفنية فـي جمال تاأ�سي�س و/اأو ت�سغيل املطاعم واملقاهي وبيوت القهوة ومطاعم 

والكاكاو  وال�ساي  القهوة  فـي جمال  بالتجزئة  البيع  ، خدمات  اخلفـيفة  الوجبات  تقدمي 

والأطعمة املغلفة واجلاهزة والأجهزة الكهربائية وغري الكهربائية والأواين املنزلية واأواين 

واملجوهرات  التوقيت  و�ساعات  املطبخ  وموقتات  اليد  و�ساعات  احلائط  و�ساعات  املطبخ 

واحلقائب  واملحافظ وحمافظ اجليب  الفاأرات  وم�ساند  املو�سيقية  والأ�سطوانات  والكتب 

واملظالت  ال�سفر  وحقائب  املدر�سية  واحلقائب  الأوراق  وحمافظ  واجلزادين  الكبرية 

امل�سنوعة  املفاتيح  وميداليات   ، اجللد  اأو  البال�ستيك  اأو  القما�س  من  جميعها  امل�سنوعة 

من اجللد واملالب�س والقبعات والطواقي والألعاب مبا فـيها دمى الدببة والدمى املح�سوة 
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والدمى امل�سنوعة من ن�سيج البل�س املخملي واللعب وملحقاتها وزينة عيد امليالد ، خدمات 

موزعي اجلملة ومتاجر البيع باجلملة وخدمات طلبات البيع باجلملة وجميعها فـي جمال 

القهوة وال�ساي والكاكاو والأطعمة املغلفة واجلاهزة والأجهزة الكهربائية وغري الكهربائية 

والأواين املنزلية واأواين املطبخ و�ساعات احلائط و�ساعات اليد وموقتات املطبخ و�ساعات 

التوقيت واملجوهرات والكتب والأ�سطوانات املو�سيقية وم�ساند الفاأرات واملحافظ وحمافظ 

وحقائب  املدر�سية  واحلقائب  الأوراق  وحمافظ  واجلزادين  الكبرية  واحلقائب  اجليب 

ال�سفر واملظالت امل�سنوعة جميعها من القما�س اأو البال�ستيك اأو اجللد وميداليات املفاتيح 

امل�سنوعة من اجللد واملالب�س والقبعات والطواقي والألعاب مبا فـيها دمى الدببة والدمى 

املح�سوة والدمى امل�سنوعة من ن�سيج البل�س املخملي واللعب وملحقاتها ، وزينة عيد امليالد، 

خدمات الطلب الربيدي وخدمات كتالوجات الطلب الربيدي ، خدمات الطلب بوا�سطة 

 ، الإنرتنت  الكمبيوتر عرب  بوا�سطة  بالتجزئة  البيع  ، خدمات  الإنرتنت  الكمبيوتر عرب 

خدمات الطلب عرب الإنرتنت وخدمات البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت التي تكون جميعها 

فـي جمال القهوة وال�ساي والكاكاو والأطعمة املغلفة واجلاهزة والأجهزة الكهربائية وغري 

الكهربائية والأواين املنزلية واأواين املطبخ و�ساعات احلائط و�ساعات اليد وموقـتات املطبخ 

و�ساعات التوقيت واملجوهرات والكتب والأ�سطوانات املو�سيقية وم�ساند الفاأرات واملحافظ 

املدر�سية  واحلقائب  الأوراق  وحمافظ  واجلزادين  الكبرية  واحلقائب  اجليب  وحمافظ 

وحقائب ال�سفر واملظالت امل�سنوعة جميعها من القما�س اأو البال�ستيك اأو اجللد وميداليات 

املفاتيح امل�سنوعة من اجللد واملالب�س والقبعات والطواقي والألعاب مبا فـيها دمى الدببة 

والدمى املح�سوة والدمى امل�سنوعة من ن�سيج البل�س املخملي واللعب وملحقاتها ، وزينة 

عيد امليالد ، خدمات طلب وت�سجيل الهدايا بوا�سطة الكمبيوتر عرب الإنرتنت . فئة 35 .

با�ســـــــــــــــم : �ستاربك�س كوربوري�سن ) �ستاربك�س كوفـي كمبني( 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ،  98134 وا�سنطن   ، �سياتل   ، �ساوث  افنيو  يوتاه   2401  : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/23 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س .ب : 3806 ر .ب :  112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76633 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

اأرز ، قهوة ، هيل ، بهارات ، �سكر  .

با�ســـــــــــــــم : �سركة بر�سومت دامودر �س. م .م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س .ب : 88 ر.ب : 100 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/07 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76813 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

جتارة الأجهزة املنزلية )الراديو والتلفزيون والثالجات وعدات املطابخ( .

با�ســـــــــــــــم : الأ�سيل العاملية لتجارة املعدات �س. م .م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س .ب : 2306 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76824 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

الت�سييد  واآلت معدات  ال�سناعية  والآلت  الكهربائية  والأدوات  الألومنيوم  �سرائح  جتارة 

واملعدات الثقيله ومعدات البناء والهند�سه .

با�ســـــــــــــــم : الأن�ساري لت�سويق الأجهزة الفنية �س. م .م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س .ب : 1832 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76951 

فـي الفئة 04 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

 زيوت اخرتاق وت�سحيم جلميع الغرا�س .

با�ســـــــــــــــم : دبليو دي -40 مانيوفاكت�سرنغ كومباين 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ،  92110 كاليفورنيا   ، ديغو  �سان   ، بلي�س  كوداهي   1061  : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/23 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س .ب : 3806 ر .ب :  112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76952 

فـي الفئة 02 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

طالءات حماية ملنع ال�سداأ والتاآكل .

با�ســـــــــــــــم : دبليو دي-40 مانيوفاكت�سرنغ كومباين 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ،  92110 كاليفورنيا   ، ديغو  �سان   ، بلي�س  كوداهي   1061  : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/23 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س .ب : 3806 ر .ب :  112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76960 

فـي الفئة 02 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

طالءات حماية ملنع ال�سداأ والتاآكل .

با�ســـــــــــــــم : دبليو دي-40 مانيوفاكت�سرنغ كومباين 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ،  92110 كاليفورنيا   ، ديغو  �سان   ، بلي�س  كوداهي   1061  : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/23 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س .ب : 3806 ر .ب :  112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76962 

فـي الفئة 04 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

زيوت اخرتاق وت�سحيم جلميع الأغرا�س .

با�ســـــــــــــــم : دبليو دي-40 مانيوفاكت�سرنغ كومباين 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ،  92110 كاليفورنيا   ، ديغو  �سان   ، بلي�س  كوداهي   1061  : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/23 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س .ب : 3806 ر .ب :  112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77022 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

م�سروبات م�سنوعة من القهوة ، قهوة ، حبوب قهوة ، حبوب قهوة مطحونة . 

با�ســـــــــــــــم : �ستاربك�س كوربوري�سن )�ستاربك�س كوفـي كمبني(

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ،  98134 وا�سنطن   ، �سيتال   ، �ساوث  افنيو  يوتاه   2401  : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/03 

ا�سم الوكيل :  �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س .ب : 3806 ر .ب :  112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77284 

فـي الفئة 38 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

خدمات الت�سالت .

با�ســـــــــــــــم : �سما لالت�سالت �س م ع م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة :  خدمات

العنـــــــــوان : �س .ب :  101 ر.ب :  103 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77357 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

م�سابيح كهربائية .

با�ســـــــــــــــم : �سبيلة �س. م .م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س .ب : 674 ر.ب : 117 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/19
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77527 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

ال�ست�سارات الهند�سية .

با�ســـــــــــــــم : ال�سركة الوطنية الباك�ستانية للخدمات الهند�سية و�سركاه 

اجلن�سيــــــة : عماين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س .ب : 3506 ر.ب : 112 روي 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77787 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

مقاولت البناء والت�سييد .

با�ســـــــــــــــم : القر�س الف�سي الدولية �س. م .م 

اجلن�سيــــــة : عماين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س .ب : 916 ر.ب : 131 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77870 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

العطور واأدوات  التجميل .

با�ســـــــــــــــم : جائزة الأملا�س للتجارة �س. م .م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س .ب : 53 ر .ب : 104 املوالح 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/17 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77871 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

عطور واأدوات التجميل .

با�ســـــــــــــــم : جائزة الأملا�س للتجارة �س. م .م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س .ب : 53 ر .ب : 104 املوالح 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/17 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

مكتب علي الدح - حما�سبون قانونيون 

اإعــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�سفية

ل�سركة الأمم لال�ست�سارات الإدارية �ش.م.م 

يعلن مكتب علي الدح - حما�شبون قانونيون - اأنه يقــوم بت�شفيــة �شركــة الأمم لال�شت�شارات 

، وفقا لقرار   1007376 بالرقم  التجاري  ال�شجــل  اأمانــة  لـدى  ، وامل�شجلة  الإدارية �ش.م.م 

ال�شركــاء فـي اجتماعهم املوؤرخ  2013/2/26م ، وللم�شفـــي وحده حــق متثيــل ال�شركــة فـي 

الت�شفيــة اأمــام الغري ، وعلى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي فـي كافــة الأمور التي تتعلق باأعمال 

ال�شركة على العنوان التايل :

مبنى مركز عمان التجاري - الطابق اخلام�ش - مكتب رقم )511(

�ش.ب :457 ر.ب : 112 

هاتف : 24791115 فاك�ش : 24795551 

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  الإعالن  هذا  امل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا الإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .

امل�صفــــــــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

عادل دفع اللـه بالل ف�سل اللـه

اإعــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�سفية

ل�سركة م�ساريع اأري�ش لال�ستثمار والتجارة �ش.م.م 

يعلن عادل دفع اللـه بالل ف�شل اللـه اأنه يقــوم بت�شفيــة �شركــة م�شاريع اأري�ش لال�شتثمار 

والتجارة �ش.م.م ، وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شجــل التجاري بالرقم 1751220 ، وفقا للحكم 

ال�شادر من املحكمة البتدائية مب�شقط والذي ق�شى بحل وت�شفية ال�شركة ، وللم�شفـــي 

وحده حــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمــام الغري ، وعلى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي فـي 

كافــة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان التايل :

مكتب اأبو متام - بناية الرميلة )106( - الوطية

حيث مقر معر�ش �سوزوكي لل�سيارات - الطابق الثالث - مكتب رقم )32(

�ش.ب :57 ر.ب : 118 

هاتف : 24571321/24571320 فاك�ش : 24571324 

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  الإعالن  هذا  امل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا الإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .

امل�صفــــــــــي
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