
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1009(                                                                          ال�سنــــة الثانيــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

قــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــــــــة

                                                           وزارة التجـــارة وال�سناعة

�ســادر فـــــي 2013/4/2 بتعديــــــل بعــــــ�ض �أحكــــــــام  قــــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــــم 2013/38 

�لالئحـة �لتنفيذيـة لقانـون �لتعديـن .        

                                                           وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

�ســــــادر فـــــي 2013/4/9 بتعديــــــل بعــــ�ض �أحكـــــام  قــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2013/106 

�لالئحـــــة �لتنفيذيــــــة لقانـــون �ل�صيـــد �لبحــري 

وحماية �لرثوة �ملائية �حلية .                              

�ســــادر فــــــي 2013/4/16 برفـــــع حظـــــر ��صتيــــر�د  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2013/116 

�حليو�نات �حلية من جمهورية تنز�نيا .                 

                                         جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء

�ســــادر فـــــي 2013/4/8 بنقــــــــــل مقـــــــــر �ملحكمـــــــة  قــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــم 2013/177 

�لإبتد�ئية بربكاء .             

رقم 

ال�سفحة

 �ل�صبت 9 جمادى �لثانية 1434هـ                                              �ملـو�فـــــق 20 �بريــــــــــل 2013م
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رقم 

ال�سفحة

اإعــــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميـــــــــة

وزارة العــــــــــــــــدل

قر�ر جلنة قبول �ملحامني رقم 2013/2/25 باإعـالن تعديل بع�ض مو�د عقد تاأ�صي�ض

�صركـة مدنيـة للمحامـاة  .   

قر�ر جلنة قبول �ملحامني رقم 2013/2/29 باإعالن تاأ�صي�ض �صركة مدنية للمحاماة .                         

قر�ر جلنة قبول �ملحامني رقم 2013/2/62 باإعالن تاأ�صي�ض �صركة مدنية للمحاماة .                         

وزارة القــوى العاملــة

�إعـــالنات ب�صـــاأن طلــب ت�صجيـــل نقابات عماليـــة .

وزارة التجارة وال�سناعة

دائرة امللكيـــة الفكريــــة

�لإعالنات �خلا�صة بالن�صر عن طلبات ت�صجيل �لعالمات �لتجارية .

�إعالن ب�صاأن ت�صجيل �لنماذج �ل�صناعية .

جمــل�س املناق�ســـــات

�إعالن عن طرح �ملناق�صات �أرقام 32 ، 33 و 2013/34 .

البنك املركزي العماين

�إعالن ب�صاأن �لقيمة �لإجمالية للنقد �ملتد�ول فـي �ل�صلطنة �إىل نهاية �صهر مار�ض 2013م .

�إعالن ب�صاأن �مليز�نية �لعمومية ربع �ل�صنوية للفرتة �ملنتهية فـي 2013/3/31م .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

وزارة التجــارة وال�صناعــة

قــرار وزاري 

رقـم 2013/38

بتعديـل بعـ�ض �أحكـام 

�لالئحـة �لتنفيذيـة لقانـون �لتعديـن

ا�ستنادا اإىل قانون التعدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/27 ، 

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون التعدين ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/77 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

�ملــادة �لأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون التعدين امل�سار اإليها . 

�ملــادة �لثانيــــة 

ين�ســر هذا القــرار فـي اجلريـــدة الر�سميـــة ، ويعمـــل به من اليـــوم التالـــي لتاريـــخ ن�ســـره ، 

فيما عدا البندين )1( و )3( من املــادة )6( مكــررا من الالئحــة امل�ســار اإليهــا فيعمــل بهمـــا 

بعد �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل بهذا القرار بالن�سبة للحا�سلني على تراخي�ص �سارية . 

�صـدر فـي : 21 جمادى �لأوىل 1434هـ

�ملـو�فـــــق : 2  �بريــــــــــــــــــــــل 2013م

�لدكتور / علي بن م�صعود بن علي �ل�صنيدي

                                                                           وزيـــــــــر التجـــــــــارة وال�سناعـــــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

تعديــل بعـ�ض �أحكـام 

�لالئحـة �لتنفيذيـة لقانـون �لتعديـن

التنفيذية  الالئحة  البند )1( من  و )71(  و )37(  املواد )20(  بن�سو�ص  ي�ستبدل   : �أول 

لقانون التعدين الن�سو�ص الآتية : 

�ملـــادة ) 20 (

 ، اأخرى مماثلة  ملــدد  اأو  �سنــة واحــدة قابلة للتجديد ملدة  التنقيــب  تكـــون مــدة ترخيـــ�ص 

وفقا للمربرات التي تقدرها املديرية ، وبناء على موافقة املدير على الربنامج التنقيبي 

الإ�سافـي ، وينتهي الرتخي�ص بانتهاء مدته ما مل يكن املرخ�ص له قد قدم طلبا للح�سول 

على ترخيــــ�ص اأو امتيـــاز تعديــــن حيث متتــــد مدة ترخيــــ�ص التنقيــــب فـي هـــذه احلالـــة 

حتى تاريخ البت فـي طلبه . 

�ملـــادة ) 37 (

ل يجوز للمديرية منح ترخي�ص التعدين اإذا كانت املنطقة حمل طلب الرتخي�ص م�سمولة 

برتخيـــ�ص تنقيــب اأو تعدين اأو امتياز تعدين اآخر اأو كان طالب الرتخي�ص غري مرخ�ص 

له بالتنقيــــب فـي املنطقـــة حمل الطلب اإل اإذا كان نـــوع الرتخيــــ�ص ل يتطلـــب احل�ســــول 

على ترخي�ص التنقيب وفقا ملا يقرره املدير فـي كل حالة على حدة . 

�ملـــادة ) 71 (

�لبنـــد ) 1 (

ل يجـــوز التنـــازل عن ترخيـــ�ص التنقيـــب اأو التعديـــن ، اإل مبوافقـــة الوزيـــر وبعد ا�ستيفاء 

ال�سروط الآتية : 

 اأ - �سداد الر�سوم املقررة . 

ب - تنفيذ ما ل يقل عن ن�سبة 40 % من الربنامج التعديني املعتمد . 

ج - توفري بيانات املتنازل له ، ومدى متتعه بالقدرة املالية والفنية الالزمتني لإدارة 

وت�سغيل امل�سروع . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

ح�س�سها  فـي  اأو  ترخي�ص  على  احلا�سلة  ال�سركة  اأو  املوؤ�س�سة  فـي  الت�سرف  يجوز  ل  كما 

اإلغاء  للوزير  يجوز  ذلك  خمالفة  حالة  وفـي   ، املدير  من  كتابية  مبوافقة  اإل  اأ�سهمها  اأو 

الرتخي�ص . 

ثانيا : ت�ســــــاف مــــــادة برقــــــم )6( مكــــــررا اإلـى الالئحـــــــة التنفيذيـــــة لقانــــــون التعديـــــــن 

ن�سهــا الآتــي : 

�ملـــادة ) 6 ( مكــرر�

مع عدم الإخالل باللتزامات الواردة فـي املواد اأرقام )21( ، )33( ، )52( من هذه الالئحة ، 

يلتزم املرخ�ص لهم بالتنقيب اأو التعدين اأو �ساحب امتياز التعدين مبا ياأتي : 

1 - اأن يقت�سر ن�ساط املوؤ�س�سة اأو ال�سركة على ممار�سة الأن�سطة التعدينية والأن�سطة 

املتجان�سة ، وذلك ب�سورة منف�سلة عن اأي اأن�سطة اأخرى . 

2 - اأن يتمتع املرخ�ص له مبالءة مالية وقدرة فنية واإدارية لقيامه بتنفيذ الربنامج 

التنقيبي اأو التعديني املقرتح . 

3 - تاأ�سي�ص مكتب اإداري م�ستقل فـي حمل الرتخي�ص تتوفر به كافة البيانات املتعلقة 

الفني  الكادر  ، مع �سرورة توفري  واملتابعة  التدقيق  التعديني بغر�ص  بالن�ساط 

املوؤهـــل للم�ســـروع على اأن يكـــون من بينهــــم �سخـــ�ص من ذوي الكفـــاءة واخلبـــرة 

فـي جمال التنقيب والتعدين . 

4 - موافاة الوزارة بتقارير عن عمليات التنقيب اأو التعدين كل ثالثة اأ�سهر مو�سحا 

بها ما ياأتي :

 اأ - كمية املواد امل�ستخرجة . 

ب - كمية املواد املقدرة فـي املوقع . 

ج - اأية حــــوادث وقعـــت فـي املوقـــع نتيجـــة القيـــام باأعمـــال التنقيـــب اأو التعدين 

مما ت�سببت باآثار فـي البيئة املحيطة اأو العاملني اأو القاطنني فـي املوقع حمل 

الرتخي�ص ، والإجراءات التي متت ب�ساأنها . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

قــــرار وزاري

رقــــم 2013/106

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية 

لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية

ا�ستنـــــادا اإىل قانــــون ال�سيــــد البحـــــري وحمايــــة الثــــروة املائيــــــة احليـــــة ال�ســـادر باملر�ســـــوم 

ال�سلطاين رقم 81/53 ،

واإىل الالئحــة التنفـيذيـة لقانـون ال�سيــد البحري وحمايـــة الثـروة املائيــة احليـة ال�سادرة 

بالقرار الوزاري رقم 94/4 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة 

املائية احلية امل�سار اإليها . 

املــادة الثانيــــة

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

�صـدر فـي : 28/ 5 / 1434هـ

املوافـــــق :   9 / 4 / 2013م

د. فــوؤاد بن جعفر ال�صاجواين

وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

تعديالت على بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية 

لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية

اأول : ي�ستبدل بن�ص املادة )15 مكررا 6 ( من الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيد البحري 

وحماية الرثوة املائية احلية الن�ص الآتي :

املــادة )15 مكـــررا 6 (

اأ - مينع منعــا باتــا �سيد الروبيــان خــالل فتــرة الإخ�سـاب والتكاثــر والنمــو الطبيعــي 

والتي تبداأ من اليوم الأول من �سهر دي�سمرب من كل عام وت�ستمر حتى اليوم الأخري 

من �سهر اأغ�سط�ص من العام التايل .  

ب - يحظـــر حيــازة وتـــداول الروبيـان والتعامــل فيـــه خــالل فتــــرة الإخ�ســـاب والتكاثــــر 

امل�سـار اإليهـا فــي البنـد )اأ(  مـن هـذه املــادة ، وي�سمــل التعامـل البيــع وال�سـراء والنقــل 

والتخزين والت�سدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات .

اأي و�سيلة �سيد  اأو  اأو �سباك الكوفة  ج - يحظر �سيد الروبيان بوا�سطة �سباك اجلرف 

اأخرى عدا �سباك الغل )الغدف( .

الإعالن  الروبيان  الذين بحوزتهم كميات من  ال�سركات واملوؤ�س�سات والأفراد  د - على 

عن تلك الكميات وت�سجيلها فـي نهاية كل مو�سم �سيد لدى دوائر ومراكز الرثوة 

ت�ساريح  امل�سجلة مبوجب  الكميات  فـي  التعامل  ويكون   ، املحافظات  فـي  ال�سمكية 

ت�سدرها ال�سلطة املخت�سة لأ�سحاب ال�ساأن .

- 9 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

قـــرار وزاري

رقـــم 2013/116

برفع حظر ا�سترياد احليوانات احلية من جمهورية تنزانيا

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

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

واإىل القرار الوزاري رقم 2007/1 بحظر ا�سترياد احليوانات احلية من بع�ض الدول ،

واإىل تو�سيــة اجلهـــــة البيطريـــة املخت�ســـة بـزوال �سبـــب حظـــر ا�ستيـــراد احليوانــات احليـــــة 

من جمهورية تنزانيا ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

الوزاري  بالقرار  الوارد  تنزانيــا  جمهوريـــة  مـــن  احليـــة  احليوانــــات  ا�ستيــراد  حظــر  يرفــع 

رقم 2007/1 امل�سار اإليه على اأن يكون ا�ستريادها وفقا لل�سروط الواردة بامللحق املرفق . 

املــادة الثانيــــة

على اجلهات املخت�سة تنفـيذ هذا القرار كل فـي جمال اخت�سا�سه .

املــادة الثالـثــــة

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

�ســـدر فـي : 5 / 6 /1434 هـ

املوافـــــــق : 16 / 2013/4م

د. فــوؤاد بن جعفــر ال�ساجـــــــــواين

وزيــــــر الزراعــــة والثــــــروة ال�سمكيـــــــة
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ملحـــق

ب�سروط ا�سترياد احليوانات احلية من جمهورية تنزانيا

مع عدم االإخالل ب�سروط اال�سترياد املن�سو�ض عليها فـي قانون احلجر البيطري والئحته 

التنفـيذية امل�سار اإليهما ، ي�سرتط ال�سترياد احليوانات احلية من جمهورية تنزانيا االآتي : 

ال�سلطات  اإ�سراف  واحد حتت  �سهر  ملدة  ت�سديرها  يتم حجر احليوانات قبل  اأن   - 1

البيطرية ببلد الت�سدير فـي حمجر بيطري معتمد من قبل اجلهة البيطرية 

املخت�سة بال�سلطنة . 

اأال يكـــون قـــد �سجلــــت باملحجــــر البيطــــري اأي اإ�سابــــة مبر�ض احلمـــى الفحميـــــة   - 2

اأو طاعون املجرتات ال�سغرية اأو مر�ض التهاب اجللد العقدي خالل فرتة احلجر  

املن�سو�ض عليها فـي البند )1( .

اأن حتجــز احليوانــات منذ والدتها اأو خــالل )6( ال�ستــة االأ�سهــر ال�سابقـــة لل�سحـن   - 3

فـي من�سـاأة خا�سعــة لالإ�ســراف البيطــري احلكومــي ولــم ت�سجــل بهــا اأي اإ�سابـــة 

مبر�ض ال�سعار )داء الكلب( خالل )12( االثنى ع�سر �سهرا ال�سابقة لل�سحن . 

اأن يتم فح�ض احليوانات �سريولوجيا )IGM( ملر�ض حمى الوادي املت�سدع بعينات   - 4

ع�سوائية متثل ن�سبة )5%( خم�سة باملائة من اأعداد كل �سحنة ، واأن تكون النتيجة 

�سالبة .

اأن يتم فح�ض احليوانات ملر�ض الربو�سيال بعينات ع�سوائية متثل ن�سبة )%50(  - 5

خم�سني باملائة من اأعداد كل �سحنة ، واأن تكون النتيجة �سالبة .

اأن يتــم حت�سيــن االأغنــام �ســد مــر�ض طاعــون املجتــرات ال�سغيــرة قبــل ال�سحــن   - 6

بـ )15( خم�سة ع�سر يوما على االأقل ، و)12( اثنى ع�سر �سهرا على االأكرث .

االلتهاب  فـي منطقة موبوءة مبر�ض  واقعة  االأغنام من مزرعة غري  تكون  اأن   -  7  

الرئوي البلوري املعدي .
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 8 - اأن تكون االأغنام قد ن�ساأت منذ والدتها فـي مزرعة مل يبلغ فيها ر�سميا عن وقوع 

اإ�سابــة مبر�ض االلتهاب الرئــوي البلــوري املعــدي ، اأو اأن تكــون بقيت فـي مزرعة 

مل يبلـغ فيها ر�سميــا عن وقــوع اإ�سابــة باملر�ض ملــدة )45( خمــ�ض واأربعيــن يومــــا 

ال�سابقة على ال�سحن .

 9 - اأال تظهر على االأغنام يوم ال�سحن اأي اأعرا�ض �سريرية ملر�ض االلتهاب الرئوي 

البلوري . 

املعدي خالل فرتة   العقدي  التهاب اجللد  االأبقار �سد مر�ض  اأن يتم حت�سني   -  10

)30( ثالثني  يوما اإىل )90( ت�سعني يوما قبل ال�سحن .

اأو مزرعة خالية من الت�سمم الدموي منذ  11 - اأن تكون االأبقار من بلد اأو منطقة 

والدة االأبقار ، اأو خالل )6( ال�ستة االأ�سهر االأخرية قبل ال�سحن .

12 - اأن تكون االأبقار من بلد اأو منطقة اأو مزرعة مل يبلغ فيها عن وقوع اأي اإ�سابة 

مبر�ض ذات الرئة واجلنب ال�ساري خالل )6( ال�ستة االأ�سهر االأخرية قبل ال�سحن .

13 - اأن يتم حت�سني االأبقار �سد مر�ض احلمى القالعية بلقاح يحتوي على العرتة 

. )O٫A&SATI(

14 - اأن تكون االأبقار من قطيع خال من مر�ض �سل االأبقار ،  اأو مت اإخ�ساعها الختبار 

التيوبر كلني ، وكانت نتيجة االختبار �سلبية خالل )30( الثالثني يوما ال�سابقة 

لل�سحن .

15- اأال تكون من �سمن االأبقار التي مت التخل�ض منها �سمن برنامج ا�ستئ�سال ال�سل 

البقري .

16-  اأال يظهر على االأبقار يوم ال�سحن اأي اأعرا�ض ملر�ض ذات الرئة واجلنب ال�ساري 

اأو الت�سمم الدموي اأو �سل االأبقار .
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جملـ�س ال�ضـ�ؤون الإداريـة للق�ضـاء

قـــرار 

رقـم 2013/177

بنقـل مقـر املحكمـة الإبتدائيـة بربكـاء

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90 ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/10 ب�ساأن تنظيم اإدارة �سوؤون الق�ساء ، 

واإىل القرار الوزاري رقم 2001/119 بتحديد مقار ونطاق اخت�سا�ص املحاكم الإبتدائية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

ينقــل مقــر املحكمــة الإبتدائيــة بربكــاء من مقرهــا احلالــي اإىل مقرهــا اجلديــد مبنطقــة 

ال�سوحمان اجلنوبية على ال�سارع العام املتجه اإىل وادي املعاول وبجوار مركز �سرطة بركاء  . 

املــادة الثانيــــة 

ين�ســر هذا القــرار فـي اجلريـــدة الر�سميـــة ، ويعمـــل به اعتبارا من 2013/2/2م . 

�ضـدر فـي : 27/ 5 / 1434هـ 

املـ�افــــق :  8  / 4 / 2013م 

د. اإ�ضحاق بن اأحمد بن نا�ضر الب��ضعيدي 

                                                                          رئيــ�ص املحكمــة العليــا 

                                                                           رئيــــ�ص جملــــ�ص ال�ســـوؤون الإداريــة للق�ســـاء

                                                                           نائـــــــب رئيــــــ�ص املجلـــــ�ص الأعلــــــى للق�ســـــــاء
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وزارة العـــــدل

قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2013/2/25

باإعـالن تعديل بع�س مواد عقد تاأ�شي�س �شركـة مدنيـة للمحامـاة 

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

واإىل القــرار الـــوزاري رقـــم 99/70 ب�ســاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيــ�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة ،

واإىل قــرار جلنة قبول املحامني رقــم 2010/5/23 باإعالن تعديل �سركة/ العوفـي وجمال 

نا�سر و�سركاه ) �سركة مدنية للمحاماة ( ،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2013/2 بتاريخ 2013/4/1م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

جتـــــــرى التعديــــــالت املرفقـــــة علــــى عـقـــــد تاأ�سيــــ�س �سركـــــة / العامـــري وجمــــال نا�ســـــر 

و�سركاه ) �سركة مدنية للمحاماة ( .

املــادة الثانيــــة

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

�شـدر في : 20/ 5/ 1434هـ 

الموافــق :  1 /  4/ 2013م
عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                     وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة

                                                                                     رئيـــ�س جلنــــة قبــــول املحاميــــن
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حم�شر اجتماع ال�شركاء

�شركة العامري وجمال نا�شر و�شركاه للمحاماة وال�شت�شارات القانونية

" �شركة مدنية للمحاماة "

ال�سريك  اأبـدى  وقـد   ، اأعــاله  ال�سركــة  فـــي  ال�سريكــان  اجتمـع  2012/2/27م  بتاريــخ  اإنــه 

املحامي/ يحيى بن حممد بن �سرحان العامري رغبته فـي التنازل عن ح�سته واخلروج 

املحامـي  ال�سريــك  اأن  وحيــــث   ، الق�سائــي  ال�سلــك  اإلــى  ان�سمامــه  ب�سبــب  ال�سركـــة  مــن 

بني  والرتا�سي  التفاق  مت  فقد   ، ذلك  فـي  ميانع  ل  نا�سر  اأحمد  جميل  الدكتور/جمال 

ال�سريكني على ذلك واإجراء تعديل على عقد التاأ�سي�س على هذا الأ�سا�س وعليه مت التوقيع 

بر�ساء الطرفني .

ال�سم : يحيى بن حممد �سرحان العامري                            التوقيع :

ال�سم : جمــــــال جميــــــــل اأحمـــــــــــد نا�ســـــــــــر                            التوقيع :

تعديل عقد تاأ�شي�س

�شركة العامري وجمال نا�شر و�شركاه للمحاماة وال�شت�شارات القانونية

"�شركة مدنية للمحاماة "

اإنه فـي يوم الأربعاء املوافق 2013/2/27م وبعد الطالع على عقد تاأ�سي�س �سركة العامري 

وجمال نا�سر و�سركاه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية " �سركة مدنية للمحاماة " التي 

مت تاأ�سي�سها وفقا لقانون املحاماة رقم 96/108 والقرار الوزاري رقم 99/70 ال�سادر ب�ساأن 

ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة .

وبعــد الطـــــالع علــــى حم�ســـر اجتماع ال�سركـــاء املــــوؤرخ 2013/2/27م فقــــد تــــم التفـــــاق 

والرتا�سي على تعديل بع�س بنود عقد تاأ�سي�س ال�سركة ليكون على النحو التايل :
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1 - تعديل املـــادة ) 1 (

تعدل املادة )1( من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة با�سم ال�سركة لت�سبح :

�سركــة الريامـــي وجمـال نا�سر و�سركــاه للمحامــاة وال�ست�ســارات القانونيــة "�سركة مدنية 

للمحاماة".

2 - تعديل املـــادة ) 3 (

تعدل املادة )3( من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة باأ�سماء ال�سركاء وجن�سياتهم وحمال اإقامتهم 

وعناوينهم لت�سبح كما يلي :

العنــــوانحمل الإقامةاجلن�شيةا�شــم ال�شريــــكالرقـم

1
يون�س بن عبداللـه

 بن خلفان الريامي
م�سقطعماين

�س.ب : 2984 ر.ب : 112

روي - �سلطنة عمان

م�سقطاأردينجمال جميل اأحمد نا�سر 2
�س.ب : 2984 ر.ب : 112

روي - �سلطنة عمان

3 - تبقى بقية مواد عقد التاأ�سي�س كما هي دون اأي تعديل .

توقيـــــع ال�شركــــــاء

1 - يون�س بن عبداللـه بن خلفان الريامي                               التوقيـــــــــع

2 - جمــــــــــــال جميــــــــــــــل اأحمــــــــــد نا�ســــــــــــــر                               التوقيـــــــــع 

- 19 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2013/2/29

باإعـالن تاأ�شي�س �شركـة مدنيـة للمحامـاة 

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

ال�سركات  لتاأ�سي�س  ال�سروط والإجراءات الالزمة  ب�ساأن   99/70 الوزاري رقم  القرار  واإىل 

املدنية للمحاماة ،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2013/2 بتاريخ 2013/4/1م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــى

املوافقـة على تاأ�سي�س �سركــــة /معت�سم البلو�سي وجمعة العامري ، حمامون وم�ست�سارون 

فـي القانون) �سركـة مدنية للمحاماة ( بني :

- املحامي /معت�سم بن عبداللـه بن حمد البلو�سي                         جن�سيته : عمانـــــــــــي

- املحامي / جمعـــة بن را�ســد بـن حمــدان العامـري                         جن�سيته : عمانـــــــــــي 

مركزها الرئي�سي : حمافظة م�سقط - �سلطنة عمان .

املــادة الثانيـــة

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

�شـدر فـي : 20 / 5/ 1434هـ 

الموافــق :   1 / 4 / 2013م
عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                     وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة

                                                                                     رئيـــ�س جلنــــة قبــــول املحاميــــن
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عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة

اإنه فـي يـــوم ال�سبـــت املوافــــق 3 /2012/11م اتفــــق املحامـيـــان ال�سريكــان املذكــــوران اأدنـــاه 

على تاأ�سي�س �سركــة مدنية للمحامــاة ، تكــون لها �سخ�سيــة معنوية م�ستقلـة وفقا لأحكام 

قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108 واأحكـــام القرار الوزاري رقم 99/70 

ب�ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة .

ا�شــم ال�شركــة

املــادة ) 1 (

يكـــــــون ا�ســـــــم ال�سركـــــــة / معت�ســـــم البلو�ســـــي وجمعــــــة العامـــــــري حمامـــــون وم�ست�ســــارون 

فـي القانــون )�سركـــة مدنيــة للمحاماة( .

مركــز ال�شركــة الرئي�شــي

املــادة ) 2 (

يكــون مركــز ال�سركـــة الرئي�ســي فـي حمافظــة م�سقـــط ) �سلطنــة عمـان ( ويجوز لل�سركة 

اأن تن�سئ فروعا اأخرى داخل ال�سلطنة وخارجها ، وذلك وفق ما يقرره ال�سركاء .

اأ�شماء ال�شركاء وجن�شياتهم وحمال اإقامتهم وعناوينهم وح�ش�شهم

املــادة ) 3 (

تتكون ال�شركة من ال�شريكني الآتيني :

حمل الإقامةاجلن�شيةال�شـــمم
جمموع 

احل�ش�س
الن�شبة

1
معت�ســم بن عبداللــــه 

بن حمد البلو�سي
عماين

م�سقط - ال�سيب - 

املعبيلة اجلنوبية
50%10 اآلف

2
جمعــــة بن را�ســــد 

بن حمدان العامري
عماين

م�سقط - ال�سيب - 

املوالح اجلنوبية
50%10 اآلف
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غــر�س ال�شركـــة  

املــادة ) 4 (                                  

يتحدد غر�س ال�سركة فـي القيام باأعمال املحاماة وال�ست�سارات القانونية واأعمال الوكالة 

عن الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى الكفـيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق 

موكليهم والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية اأو معنوية ، والعمل فـي جمال احلقوق 

املرتبطة مبهنة  الأعمال  وال�سناعية وحمايتها وت�سجيلها وكل  الفكرية  بامللكية  اخلا�سة 

املحامـاة من احل�سـور مع اأو عـــن ذوي ال�ســاأن اأمــام اجلهــات الق�سائيــة وهيئــات التحكيـــم 

والدعاء العام واللجان الإدارية ذات الخت�سا�س الق�سائي وجهات التحقيق الر�سمية الأخرى 

والدفــاع عنهـم فـي الدعـاوى التي ترفــع منهـم وعليهــم ، واإبـداء الـراأي وامل�ســورة القانونيــة 

لطالبيها و�سياغة العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنها .

مـــدة ال�شركـــة

املــادة ) 5 (

تبــداأ ال�سركــة اأعمالهــا من تاريــخ �ســدور جلنــة قبــول املحاميــن وت�ستمـر اإىل اأن يتـم حلهـا 

اأو ت�سفيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك .

راأ�س مال ال�شركة

املــادة ) 6 (   

راأ�س مال ال�سركة )20 األف ريال عماين( مق�سم اإىل 20 األف �سهم  بحيث يكون لكل �سريك 

الن�سف بقيمة ا�سمية قدرها ريال واحد للح�سة الواحدة ، وال�سركاء لهم اأن يرفعوا من 

راأ�س مال ال�سركة وذلك مبوجب اتفاق كتابي بينهم ، وتكون الن�سبة كما هي مو�سحة فـي 

املادة )3( من هذه التفاقية . 

كيفـية توزيع الأرباح واخل�شائر

املــادة ) 7 (

توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي راأ�س مال ال�سركة . وفـي حالة 

وجود خ�سارة فـي اإحدى ال�سنوات ترحل اإىل ال�سنة التالية ، ول توزع الأرباح اإل بعد تغطية 

خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة .
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مدير ال�شركة

املــادة ) 8 (

مفو�سا  كليهما  يكون  بحيث  ال�سريكان  ال�سركة  اإدارة  يتوىل  اأن  على  ال�سركاء  اتفق  اأ-  

بالتوقيع جمتمعني فـي الأمور املالية والإدارية .

ب  - يتوىل املديران اإدارة وت�سيري اأعمال ال�سركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات 

الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة .

ج - يعمل املديران على حتقيق اأغرا�س ال�سركة ويكون لهما فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات 

و التو�سيات ب�ساأن الآتي :

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

2 - امليزانيـات واحل�سابـات واإ�سدار اأوامـر ال�سـراء وذلك فـي اإطار الربامج وامليزانيات 

املعتمدة .

3 - اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية .

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

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

6 - اختيــار وتعييــن واإنهـاء خدمـات موظفـي ال�سركـة من غري املحامني وامل�ست�سارين 

وذلك ح�سب مقت�سيات العمل .

د - ي�ســـاأل املديـــران ب�سفتـهما ال�سخ�سيــة جتــاه ال�سركــــة اأو الغيــر عن خمالفــة الأنظمـــة 

واللوائــح اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة .

هـ - تلتــزم ال�سركـــــــة باأعمـــال املديـــران التـي قامـــــا بها با�ســـم ال�سركـــة والتــي تدخــل �سمـــن 

�سالحياتهما .

حقوق وواجبات ال�شركاء

املــادة ) 9 (

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

ب  - ل يجــوز لل�سريــك دون موافقــة باقـــي ال�سركــاء اأن ميــار�س حل�سابــه اخلــا�س اأو حل�ســـاب 

الغري ن�ساطا م�سابها لن�ساط ال�سركة اأو يكون �سريكا فـي �سركة تناف�سها .
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ج - يجوز لأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون 

للغري  التنازل  كان  اإذا  الآخرين  ال�سركاء  وب�سرط موافقة   ، ال�سركاء  عو�س لأي من 

ويجوز لكل �سريك اأن يطلب ا�سرتداد احل�سة املتنازل عنها بنف�س �سروط التنازل .

اأ�سهر من  �ستة  ، ويجوز لهم خالل  ال�سريك  املتوفـى �سفة  ال�سريك  ورثة  يكت�سب  - ل  د 

تاريخ الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم ملا يق�سي به هذا العقد .

هـ - كل قرارات ال�سركــاء بتعديـل عقد ال�سركــة اأو اإدخــال �سركــاء جــدد اأو زيـــادة راأ�س مــال 

اأن  يجب  ال�سركة  وخ�سائر  اأرباح  فـي  امل�ساركة  فـي  ال�سريك  ح�سة  تعديل  اأو  ال�سركة 

يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع .

و - ل يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإل بح�سورهم جميعا .

قيود على ال�شركاء

املــادة ) 10 ( 

ل يحق لأي �سريك اأن يقوم بدون موافقة ال�سركاء الآخرين باأي من الأعمال الآتية :

1 - اقرتا�س اأموال با�سم ال�سركة اأو ا�ستغالل �سمان خا�س بها اأو ال�ستفادة منه .

2 - اأن يتنازل اأو يحول اأو يرهن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبات اأو ديون م�ستحقة 

لل�سركة .

3 - اأن يعقد اأو ينفذ اأو ي�سلم اأي تنازل ل�سالح الدائنني اأو �سند اعرتاف بحكم اأو �سمان 

اأو �سند تعوي�س اأو كفالة اأو عقد بيع اأو �سك رهن اأو اإبراء يتعلق باأي جزء جوهري 

من اأ�سول ال�سركة .  

كيفـية حل ال�شركة وت�شفيتها

املــادة ) 11 (

اأ - تنق�سي ال�سركة باأحد الأ�سباب الآتية :

1 - انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها .

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

4 - اإذا نق�س عـــدد ال�سركـــاء عن احلــد الأدنــى املن�ســو�س عليــه باملـــادة )2( من القــرار 

الوزاري رقم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س .

5 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها .

6 - عدم ممار�سة ال�سركة ن�ساطها رغم مرور �سنة على تاأ�سي�سها ، اأو توقفها عن ممار�سة 

ن�ساطها مدة تزيد على �ستة اأ�سهر ، ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة 

ل تزيد على �ستة اأ�سهر ، وذلك لت�سحيح اأو�ساعها .

7 - اأيـــة اأ�سبــاب اأخـــرى ينــ�س عليهـــا القـــرار الــــوزاري رقــم 99/70 فــــي �ســـاأن ال�سروط 

والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة .

ب - تدخل ال�سركــة مبجرد انق�سائهـــا فـي دور الت�سفـيــة ، وحتتفــظ بال�سخ�سيــة العتباريــة 

بالقـــدر الـــالزم للت�سفـيـــة ، ويـ�ســاف اإلـى ا�ســـم ال�سركـــــة خـــالل مــدة الت�سفـيــة عبــــارة 

) حتت الت�سفـية ( .

ج - تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة ، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة ، ويعترب 

بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإىل اأن يتم تعيني جلنة الت�سفـية ويجب على املدير 

اإبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق اأي �سبب من اأ�سباب انق�ساء ال�سركة ، وذلك 

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

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

هـ - اإذا تقرر لأي �سبب اإنهاء اأعمال ال�سركــة وت�سفـيــة اأعمالهـــا يتعيــن اإنهاء كافــة الق�سايــا 

ا�ستخدام  اإنهائها وميكن  ال�سركاء على كيفـية  العمل فـيها والتفاق بني  التي يجري 

اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء .

القانون الواجب التطبيق

املــادة ) 12 (

فـيما مل يرد به ن�س فـي هذا العقد تطبق اأحكام قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

الالزمــة  والإجـــراءات  ال�ســروط  �ســاأن  فـــي   99/70 رقــــم  الـوزاري  والقــرار   96/108 رقــــم 

لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة .
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املــادة ) 13 (

فـي حالة اخلالف فـي تف�سري اأو تنفيذ بنود ون�سو�س هذا العقد ي�سعى ال�سركاء اإىل حله 

وديا فاإذا مل يتم التفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ اإر�سال اإ�سعار 

الت�سوية الودية اأن يطلب تعيني حمكما وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقـم 97/47 .  

توقيع ال�شركاء

ال�شم : معت�سم بن عبداللـه بن حمد البلو�سي                                               التوقيع

ال�شم : جمعــة بن را�ســـد بن حمـــدان العامـــري                                                التوقيع
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قرار جلنة قبول املحاميـن

 رقــم 2013/2/62

باإعالن تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة

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

واإلـى القـرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة , 

واإلـى اجتماع جلنة قبول املحامني رقـم 2013/2 بتاريخ 2013/4/1م , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

الموافقة على تاأ�سي�س �سركــة/محمد الكيومي وعبداللـه العويمري - محامون وم�ست�سارون 

في القانون ) �سركة مدنية للمحاماة ( بين :

 المحامي / محمــــد بن علــــي بن نا�ســـــر الكيومــــــي                    جن�سيته : عماني 

 المحامي / عبداللـه بن نا�سر بن اأحمد العويمري                    جن�سيته : عماني 

مركزها الرئي�سي : محافظة م�سقط - �سلطنة عمان .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا القرار فـي الجريدة الر�سمية , ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�شــدر فـي : 20 / 5 / 1434هـ

املـوافـــــق :   1  / 4 / 2013م
عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                     وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة

                                                                                     رئيـــ�س جلنــــة قبــــول املحاميــــن
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عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة

على  اأدناه  املذكوران  ال�سريكان  املحاميان  اتفق  2013/3/9م  املوافق  ال�سبت  يوم  فـي  اإنه 

تاأ�سي�س �سركة مدنية للمحاماة , تكون لها �سخ�سية معنوية م�ستقلة وفقا لأحكام قانون 

املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108 واأحكام القرار الوزاري رقـــم 99/70 ب�ســاأن 

ال�ســروط والإجـــراءات الالزمــة لـتاأ�سيـــ�س ال�سركات املدنية للمحاماة .

ا�شــــم ال�شركــــة 

املـــادة ) 1 (

يكـــــون ا�ســـــم ال�سركـــة حمــمـــد الكيومــــي وعبداللـــه العوميــــري - حمامـــــون وم�ست�ســــارون 

فـي القانون ) �سركة مدنية للمحاماة ( .

مركز ال�شركة الرئي�شي 

املـــادة ) 2 (

يكــون مركــز ال�سركــة الرئي�ســي فـي حمافظـة م�سقــط ) �سلطنـــة عمــان ( ويجـــوز لل�سركــــة 

اأن تن�سئ فروعا اأخرى داخل ال�سلطنة وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�سركاء .

اأ�شماء ال�شركاء وجن�شياتهم

 وحمـل اإقامتهــم وعناوينهـــم 

املـــادة ) 3 (

تتكون ال�سركة من ال�سريكني الآتيني :

العنوانحمل الإقامةاجلن�شيةال�شمم

حممـــد بن علــي بن نا�ســر 1

الكيومي
عماين

حمافظة م�سقط

اخلــــــو�س
�س .ب : 1108 ر .ب : 112

بـــــن 2 نا�ســـر  بـــــن  عبداللــــه 

اأحمد العوميري
عماين

حمافظة م�سقط

العامـــــرات
�س .ب : 1108 ر .ب : 112

- 28 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

غــر�س ال�شركـــــة 

املـــادة ) 4 (

يتحدد غر�س ال�سركة فـي القيام باأعمال املحاماة وال�ست�سارات القانونية واأعمال الوكالة 

عن الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى الكفيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق 

جمال  فـي  والعمل   , معنوية  اأو  مادية  كانت  �سواء  احلقوق  تلك  عن  والدفاع  موكليهم 

احلقوق اخلا�سة بامللكية الفكرية وال�سناعية وحمايتها وت�سجيلها وكل الأعمال املرتبطة 

مبهنة املحاماة من احل�سور مع اأو عن ذوي ال�ساأن اأمام الهيئات الق�سائية وهيئات التحكيم 

الر�سمية  التحقيق  وجهات  الق�سائي  الخت�سا�س  ذات  الإدارية  واللجان  العام  والدعاء 

وامل�سورة  الراأي  واإبداء  عليهم  اأو  منهم  ترفع  التي  الدعاوى  فـي  عنهم  والدفاع  الأخرى 

القانونية لطالبيها و�سياغة العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنها .

مـــدة ال�شركــة 

املـــادة ) 5 (

تبداأ ال�سركة اأعمالها من تاريخ �سدور قرار اللجنة وت�ستمر اإىل اأن يتم حلها اأو ت�سفيتها 

طبقا للقواعد املقررة لذلك .

راأ�س مــال ال�شركـــة 

املـــادة ) 6 (

راأ�س مال ال�سركة ) 10000ر .ع - ع�سرة الآف ريال عماين ( مق�سم اإىل ع�سرة الآف ح�سة 

باأ�سماء ال�سركاء وعدد  اإ�سمية قدرها ريال واحد للح�سة الواحدة ) مرفق جدول  بقيمة 

احل�س�س التي ميلكها كل �سريك ( .

كيفية توزيع الأرباح واخل�شائر 

املـــادة ) 7 (

 توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي راأ�س مال ال�سركة .

وفـي حالــة وجـــود خ�ســارة فـي اإحــدى ال�سنـــوات ترحل اإىل ال�سنة التالية , ول توزع الأربـاح 

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

املـــادة ) 8 (

اإدارة ال�شركة ال�شريك/حممد بن علي بن نا�شر الكيومي مدير و�شريك وقد  اأ  - يتوىل 

اتفق ال�شركاء بالإجماع على هذا التعيني .

ب  - يتوىل املدير اإدارة وت�شيري اأعمال ال�شركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات 

الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�شركة .

ج - يعمل املدير على حتقيق اأغرا�ض ال�شركة ويكون له فـي �شبيل ذلك تقدمي املقرتحات 

والتو�شيات لل�شركاء ب�شاأن الآتي :

ال�شيا�شة العامة لأن�شطة ال�شركة والربامج املتعلقة بها .  - 1

امليزانيات واحل�شابات واإ�شدار اأوامر ال�شراء وذلك فـي اإطار الربامج وامليزانيات   - 2

املعتمدة .

اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية .  - 3

تنظيم اأوجه الت�شرف فـي موجودات ال�شركة .  - 4 

القواعد املتعلقة بتنظيم �شوؤون العاملني من املحامني وامل�شت�شارين .  - 5

اختيار وتعيني واإنهاء خدمات موظفـي ال�شركة من غري املحامني وامل�شت�شارين   - 6

وذلك ح�شب مقت�شيات العمل .

ي�شــاأل املديــر ب�شفــة �شخ�شية جتاه ال�شركة اأو الغيــر عــن خمالفــة الأنظمــة واللوائـــح  د - 

اأو عقد ال�شركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة .

هـ - ل يجــوز لل�شريـــك غري املديـــر اأن يتدخــل فـي اإدارة ال�شركـــة ولكــن له اأن يطلــع بنف�شـه 

يوجه  واأن  وم�شتنداتها  دفاترها  يفح�ض  واأن  اأعمالها  �شري  على  ال�شركة  مركز  فـي 

الن�شح ملديرها وله اأن يطلب من املحكمة املخت�شة اإلغاء اأي قرار ي�شدر عن ال�شركة 

ب�شورة خمالفة للقانون اأو لعقد ال�شركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك .

يجب على املدير فـي حال رغبته اعتزال الإدارة اأن يخطر ال�شركاء بذلك قبل �شهرين  و - 

على الأقل من تاريخ العتزال واإل كان م�شوؤول عن كل �شرر يلحق بال�شركة نتيجة 

اعتزاله .

تلتزم ال�شركة باأعمال املدير التي قام بها با�شم ال�شركة والتي تدخل �شمن �شالحياته . ز - 
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حقوق وواجبات ال�شركاء 

املـــادة ) 9 (

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

اأو حل�ساب  اأن ميار�س حل�سابه اخلا�س  ل يجوز لل�سريك دون موافقة باقي ال�سركاء  ب - 

الغري ن�ساطا م�سابها لن�ساط ال�سركة , اأو يكون �سريكا فـي �سركة تناف�سها .

يجوز لأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون  ج - 

للغري  التنازل  كان  اإذا  الآخرين  ال�سركاء  وب�سرط موافقة   , ال�سركاء  عو�س لأي من 

ويجوز لكل �سريك اأن يطلب ا�سرتداد احل�سة املتنازل عنها بنف�س �سروط التنازل .

ل يكت�ســب ورثــة ال�سريـــك املتوفـــى فــي �سفـة ال�سريـك , ويجـوز لهم خالل �ستة اأ�سهـر  د - 

من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم وفقا ملا يق�سي به هذا العقد .

هــ - كل قرارات ال�سركاء بتعديل عقد ال�سركة اأو اإدخال �سركاء جدد اأو فـي زيادة راأ�س مال 

اأن  يجب  ال�سركة  وخ�سائر  اأرباح  فـي  امل�ساركة  فـي  ال�سريك  ح�سة  تعديل  اأو  ال�سركة 

يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع ويكون ذلك كتابة .

ل يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإل بح�سورهم جميعا .  و - 

قيود على ال�شركاء

املـــادة ) 10 (

ل يحق لأي �سريك اأن يقوم بدون موافقة ال�سركاء الآخرين باأي من الأعمال الآتية :

اقرتا�س اأموال با�سم ال�سركة اأو ا�ستغالل �سمان خا�س بها اأو ال�ستفادة منه .  - 1 

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

لل�سركة .

اأن يعقــــد اأو ينفــــذ اأو ي�سلــــم اأي تنــــازل ل�سالــــح الدائنــــني اأو �سنـــد اعتــــراف بحكــــم   - 3

اأو �سمان , اأو �سند تعوي�س اأو كفالة اأو عقد بيع اأو �سك رهن اأو اإبراء ما يتعلق باأي 

جزء جوهري من اأ�سول ال�سركة .
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كيفية حل ال�شركة وت�شفيتها

املـــادة ) 11 (

تنق�سي ال�سركة باأحد الأ�سباب الآتية : اأ   - 

انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها .  - 1

اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني .  - 2

اإجماع ال�سركاء على حلها .  - 3

اإذا نق�س عدد ال�سركاء عن احلد الأدنى املن�سو�س عليه باملادة )2( من القرار   - 4

الوزاري رقم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س .

�سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها .  - 5

عدم ممار�سة ال�سركة ن�ساطها رغم مرور �سنة على تاأ�سي�سها , اأو توقفها عن ممار�سة   - 6

ن�ساطها مدة تزيد على �ستة اأ�سهر وذلك لت�سحيح اأو�ساعها .

اأيــة اأ�سباب اأخـــرى ينــ�س عليهــا القــرار الــوزاري رقــم 99/70 فـي �ســاأن ال�ســروط   - 7

والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة .

تدخل ال�سركة مبجرد انق�سائها فـي دور الت�سفية , وحتتفظ بال�سخ�سية العتبارية  ب  - 

بالقدر الالزم للت�سفية , وي�ساف اإىل ا�سم ال�سركة خالل مدة الت�سفية عبارة ) حتت 

الت�سفية ( .

تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة , ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة , ويعترب  ج - 

بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإىل اأن يتم تعيني جلنة الت�سفية ويجب على املدير 

اإبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق اأي �سبب من اأ�سباب انق�ساء ال�سركة وذلك 

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

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

اإنهاء كافة الق�سايا  اأعمالها يتعني  اأعمال ال�سركة وت�سفية  اإنهاء  اإذا تقرر لأي �سبب  هـ - 

ا�ستخدام  اإنهائها وميكن  كيفية  ال�سركاء على  والتفاق بني  فيها  العمل  التي يجري 

اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء .
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القانون الواجب التطبيق 

املـــادة ) 12 (

فيما مل يرد به ن�س فـي هذا العقد تطبق اأحكام قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقــم 96/108 والقرار الوزاري رقم 99/70 فـي �ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة لـتاأ�سي�س 

ال�سركات املدنية للمحاماة .

املـــادة ) 13 (

فـي حالة اخلالف فـي تف�سري اأو تنفيذ بنود ون�سو�س هذا العقد ي�سعى ال�سركاء اإىل حله 

وديا فاإذا مل يتم التفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ اإر�سال اإ�سعار 

الت�سوية الودية اأن يطلب تعيني حمكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 97/47 .

املـــادة ) 14 (

 يعترب امللحق املرفق مع هذا العقد جزءا ل يتجزاأ منه يقراأ ويف�سر معه .

توقيـــع ال�شركــــاء 

ال�سم : حممــــــــد بن علــــي بن نا�ســــر الكيومــــي                            التوقيع : . . . .  . . . . . . . . .

ال�سم : عبداللـه بن نا�سر بن اأحمد العوميري                        التوقيع : . . . .  . . . . . . . . .

مرفق جــدول احل�شــ�س

ال�شمم
عدد 

احل�ش�س
العنوانحمل الإقامة

نا�سر 1 بن  علــي  بن  حممد 

الكيومي
 5000

ح�سة

حمافظة م�سقط

�س .ب : 1108 ر .ب : 112- اخلــــــو�س -

بـــــن 2 نا�ســـر  بـــــن  عبداللــــه 

اأحمد العوميري
 5000

ح�سة

حمافظة م�سقط

�س .ب : 1108 ر .ب : 112- العامــــرات - 
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وزارة القوى العاملة

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القوى العاملة ا�شتنادا اإىل القرار الوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيل 

وعمـل وت�شجيـل النقابـات العماليـة واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �شلطنة عمان 

اأن عمــال �شركة احلفريات العمانية كي �شي اآيه ديوجت املحدودة تقدمــوا اإلـى املديريــة العامــة 

للرعايـة 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 .

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القوى العاملة ا�شتنادا اإىل القرار الوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيل 

وعمـل وت�شجيـل النقابـات العماليـة واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �شلطنة عمان 

اأن عمــال �شركة �شي �شي اإنريجي ديفالومبنت تقدمــوا اإلـى املديريــة العامــة للرعايـة 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 :  48862 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات اخلا�سة بتبيي�ض الأقم�سة وغريها من املواد التي ت�ستخدم فـي غ�سيل وكي 

والزيوت  العطرية  املواد   ، ال�سابون   ، والك�سط  والفرك  التنظيف  ، م�ستح�سرات  املالب�ض 

تنظيف  وم�ستح�سرات  ال�سعر  وغ�سول  )الكوزمتيك(  التجميل  وم�ستح�سرات  العطرية 

الأ�سنان .

با�صـــــــــــــــم : �سركة نزيه التجارية ذ .م.م. 

اجلن�صيــــــة : لبناين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �سارع عفـيف الطيبي - بناية لند مارك ، بريوت ، لبنان . 

تاريخ تقدمي الطلب : 2008/02/05 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  49611 

فـي الفئة 38 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

بث تلفزيوين ، اإنتاج الأفالم وتوزيعها ، اإنتاج واإخراج الأعمال التلفزيونية وت�سويقها .

با�صـــــــــــــــم : جمان الف�سائية �ض.م.ع.م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : خدمات

العنـــــــــوان : �ض.ب : 1825 روي ر.ب : 130 

تاريخ تقدمي الطلب : 2008/04/05 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  55574 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ال�سوكول ، ال�سكاكر ، الب�سكويت ، والبوظة بنكهات خمتلفة  .

با�صـــــــــــــــم : موؤ�س�سة مها اأحمد اجلفايل لت�سويق املواد الغذائية 

اجلن�صيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : جدة طريق املدينة النازل - مركز اعم التجاري - اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2009/12/13 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  63516 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اإ�سالح املركبات وخدمات ال�سيانة . 

با�صـــــــــــــــم : تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا ) تويوتا موتور كوربوري�سن ( 

اجلن�صيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة 

العنـــــــــوان : 1 ، تويوتا - ت�سو ، تويوتا - �سي ، ايت�سي - كني ، اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/06/27 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  63952 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية الب�سرية ملعاجلة اأمرا�ض امل�سادات الفـريو�سية .

 

با�صـــــــــــــــم : تيبوتك فارم�سيوتيكالز ليمتد

اجلن�صيــــــة : ايرلندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : اي�ستغات فـيليج ، اي�ستغات ليتل ايالند  ، كاونتي كورك ايرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/07/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  63953 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الفـريو�سيـــة  امل�ســادات  اأمــرا�ض  مبعاجلــة  اخلا�ســة  الب�سريــة  ال�سيدليــة  امل�ستح�ســرات 

واللتهـابــات واملناعــة الذاتية واأمرا�ض ا�سطرابات القلب واأمرا�ض النظام الع�سبي املركزي 

اله�سمي  واجلهاز  الأي�ض  واأمرا�ض  املعدية  والأمرا�ض  اجللديه  وال�سطرابات  والآلم 

واأمرا�ض  الأورام  واأمرا�ض  الع�سالت  وتليني  جتعد  وا�سطرابات  الع�سالت  توتر  وخلل 

الب�سريات واأمرا�ض اجلهاز التنف�سي واللقاحات واملرقئات . 

با�صـــــــــــــــم : تيبوتك فارم�سيوتيكالز ليمتد

اجلن�صيــــــة : ايرلندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : اي�ستغات فـيليج ، اي�ستغات ليتل ايالند  ، كاونتي كورك ايرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/07/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  64389 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية املعدة ملعاجلة اأمرا�ض العظام .

با�صـــــــــــــــم : اجمن ، انك 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ون اجمن �سنرت درايف ، ثاوزاند اأوك�ض ، كاليفورنيا 91320-1799، الوليات 

املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/08/25 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  64911 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اإدارة  وخدمات  التكاليف  وتقارير  املحا�سبة  وخدمات  الأعمال  وخدمات  الإدارة  خدمات 

ال�سوق وخدمات  اأبحاث  الت�سويق وخدمات  وال�سراء وخدمات  التوفـري  املخزون وخدمات 

وكالت ال�سترياد والت�سدير وخدمات ترتيب وتنظيم الب�سائع وم�سادر الب�سائع وخدمات 

التزويد بالوقود لأ�سحاب ال�سفن وم�ستاأجري واأ�سحاب ال�ساحنات وخدمات ترتيب وتزويد 

واأ�سحاب  ومل�ستاأجري  ال�سفن  لأ�سحاب  والآلت  الحتياطية  ال�سناعية  والقطع  املالحة 

واأ�سحاب  ال�سفن  لأ�سحاب  واملوظفـني  للطواقم  التوظيف  وكالت  وخدمات  ال�ساحنات 

وم�ستاأجري ال�ساحنات .

با�صـــــــــــــــم : انت�سكيب بي. األ. �سي 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

العنـــــــــوان : 22 ا�ض تي جيم�ض �سكوير لندن ا�ض دبليو 1 واي 5 ال بي اململكة املتحدة  

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/10/06 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  64912 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات و�ساطة النقل وخدمات ال�سحن عن طريق البواخر والترييج وخدمات التفريغ 

النقل  اأعمال  واإدارة  ترتيب  وخدمات  والتنزيل  التحميل  وخدمات  التحميل  وخدمات 

وم�ستاأجري  اأ�سحاب  عن  وبالنيابة  ال�سفن  اأ�سحاب  عن  بالنيابة  واحلاويات  بال�ساحنات 

ال�ساحنات وخدمات مناولة احلاويات وخدمات توزيع الب�سائع وخدمات تو�سيل الب�سائع 

قبل  الب�سائع  تفتي�ض  وخدمات  الب�سائع  وتغليف  تخزين  وخدمات  التخزين  وخدمات 

واجلو وخدمات  والبحر  الأر�ض  وال�ساحنات عرب  الب�سائع  نقل  ال�سحن وخدمات  عملية 

وم�ستاأجري  ولأ�سحاب  ال�سفن  لأ�سحاب  اللوج�ستيــة  واخلدمات  ال�ساحنات  مناولة 

ترتيب  وخدمات  وامل�سافرين  والطواقم  لل�سفن  اللوج�ستية  التوفـري  وخدمات  ال�ساحنات 

املوانئ وت�سغيل حمطات الطريان وخدمات  الإ�سراف على  ال�ساطئية وخدمات  الرحالت 

املوانئ وخدمات التوزيع .

با�صـــــــــــــــم : انت�سكيب بي. األ. �سي 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

العنـــــــــوان : 22 ا�ض تي جيم�ض �سكوير لندن ا�ض دبليو 1 واي 5 ال بي اململكة املتحدة  

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/10/06 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  64913 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات التاأمني وخدمات و�ساطة التاأمني وخدمات معلومات التاأمني وخدمات ا�ست�سارات 

التاأمني وخدمات الكتتاب وخدمات اإعادة التاأمني وخدمات ا�ستدراك اخل�سارة وخدمات 

عوامل الدين وخدمات ال�سم�سرة اجلمركية وخدمات الإدخال اجلمركي لل�ساحنات .

با�صـــــــــــــــم : انت�سكيب بي. األ. �سي 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

العنـــــــــوان : 22 ا�ض تي جيم�ض �سكوير لندن ا�ض دبليو 1 واي 5 ال بي اململكة املتحدة  

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/10/06 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  65966 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

بني  الر�سائل  لنقل  اإلكرتونية  اإخبارية  ن�سرات  �سكل  على  النرتنت  عرب  خدمات  تقدمي 

والأمومة  والأبوة  والتحامل واحلمل  بال�سحة  املتعلقة  واملوا�سيع  الكمبيوتر  م�ستخدمي 

اإىل  للو�سول  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت  وتوفـري  البث  وخدمات   ، الطفل  ورعاية 

التلفزيوين  والكابل   ، التلفزيون  و�سبكة   ، البث  عرب  املتوفرة  وال�سوت  ال�سورة  حمتوى 

وخدمة النطاق الوا�سع عرب �سبكة الإنرتنت ، وتوفـري خدمات الربيد الإلكرتوين لغر�ض 

ورعاية  والأمومة  والأبوة  واحلمل  والتحامل  بال�سحة  اخلا�سة  املعلومات  فـي  الت�سارك 

الطفل.وجميع هذه اخلدمات ترد فـي الفئة 42 ولترد فـي اأي فئة اأخرى . 

با�صـــــــــــــــم : جون�سون اآند جون�سون 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ون جون�سون اآند جون�سون بالزا نيوبرون�سويك نيوجر�سي 08933 الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/12/18 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  66227 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات: 

املنتجــات واملــواد ال�سيدلنيــة بالإ�سافــة اإلــى م�ستح�ســرات العنايــة بال�سحــة ، املطهــرات 

لالإ�ستعمــالت الطبيــة . 

با�صـــــــــــــــم : ميفا جي ام بي ات�ض 

اجلن�صيــــــة : �سوي�سرا 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : دور نات�سري �سرتا�سه114، �سي ات�ض-4147 اأي�ض،�سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/01/05 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  66329 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات املطاعم .

با�ســـــــــــــــم : �سركة الغام�ش للتجارة �ش.م.م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 699 ، الرمز الربيدي : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/01/11 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  67055 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خمبز وحلويات .

با�ســـــــــــــــم : موؤ�س�سة الورقاء للتجارة 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان :�ش.ب :  1380 ، الرمز الربيدي : 211 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/02/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  67541 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ع�سري الفواكه وامل�سروبات .

با�صـــــــــــــــم : بارمالت اي ايه )بي تي واي(ليمتد 

اجلن�صيــــــة : اأفريقيا اجلنوبية 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �سرتاند رود ، �ستيلينبو�ض7600 ، جمهورية جنوب اأفريقيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/03/23 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  68253 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

واأمرا�ض  واللتهابات  الذاتية  املناعة  واأمرا�ض  الفـريو�ض  لعالج  ب�سرية  �سيدلنية  مواد 

القلب والأوعية الدموية ، واأمرا�ض اجلهاز الع�سبي املركزي والأمل ، الأمرا�ض اجللدية 

واأمرا�ض املعدة والأمعاء ومواد م�سادة للنزيف ، والأمرا�ض املتعلقة بالعدوى ، والأمرا�ض 

الأي�سية والأمرا�ض ال�سرطانية واأمرا�ض العيون ، اأمرا�ض اجلهاز التنف�سي .

 

با�صـــــــــــــــم : جون�سون اآند جون�سون 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ون جون�سون اآند جون�سون بالزا نيوبرون�سويك نيوجر�سي 08933 الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/05/14 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  68255 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات:  

واأمرا�ض  واللتهابات  الذاتية  املناعة  واأمرا�ض  الفـريو�ض  لعالج  ب�سرية  �سيدلنية  مواد 

القلب والأوعية الدموية ، واأمرا�ض اجلهاز الع�سبي املركزي والأمل ، الأمرا�ض اجللدية 

واأمرا�ض املعدة والأمعاء ومواد م�سادة للنزيف ، والأمرا�ض املتعلقة بالعدوى ، والأمرا�ض 

الأي�سية والأمرا�ض ال�سرطانية واأمرا�ض العيون ، اأمرا�ض اجلهاز التنف�سي .

با�صـــــــــــــــم : جون�سون اآند جون�سون 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ون جون�سون اآند جون�سون بالزا نيوبرون�سويك نيوجر�سي 08933 الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/05/14 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  68308 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

واأمرا�ض  واللتهابات  الذاتية  املناعة  واأمرا�ض  الفـريو�ض  لعالج  ب�سرية  �سيدلنية  مواد 

واأمرا�ض  وا�سطرابات جلدية  والأمل  املركزي  الع�سبي  واأمرا�ض اجلهاز  والأوعية  القلب 

املعدة والأمعاء ومواد م�سادة للنزيف )حمافظة على الدم( والأمرا�ض املتعلقة بالعدوى 

والأمرا�ض الأي�سية والأمرا�ض ال�سرطانية واأمرا�ض العيون والأمرا�ض التنف�سية .

 

با�صـــــــــــــــم : جون�سون اآند جون�سون 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ون جون�سون اآند جون�سون بالزا نيوبرون�سويك نيوجر�سي 08933 الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/05/14 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  68532 

فـي الفئة 01 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

املنتجات الكيماوية التي ت�ستخدم فـي ال�سناعة .

با�صـــــــــــــــم : بي دبليو ايه واتر اديتيفـيز يو كيه ليمتد 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2 بريهت غايت واي ، مان�سي�ستري غرياتري ، مان�سي�ستري ام 032 تي بي اململكة 

املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/06/06 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  69508 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات: 

املكتبي  الن�ساط  وتفعيل  الأعمال  وتوجيه  اإدارة  وخدمات  والإعالن  الدعاية  خدمــات 

اأجــل  مــن  الب�سائــع  مــن  متنوعــة  ت�سكيلــة  والتجزئــة وجتميــع  باجلملــة  البيــع  وخدمات 

الغيــر)ماعدا نقلها( وذلك لتمكني الزبائن من معاينتها و�سراءها ومنها العطور ، اأدوات 

النظافة والتجميل ، ال�سموع ، املنتجات املعدنية ، لوازم املائدة اأجهزة الإنارة ، املجوهرات ،

بطاقات التهنئة ، الهدايا ، الأثاث والديكورات ، اأدوات املطبخ والأواين املنزلية ، الأدوات 

الأواين   ، اخلزفـية  والأواين  البور�سالن   ، الزجاجية  الأواين   ، ،الكر�ستاليات  الكهربائية 

 ، واحلقائب  ال�سنط   ، الفنية  املنتجات   ، املائدة  اأواين  اأغطية   ، الزخرفـيات   ، النحا�سية 

اجللود وب�سائع ال�سفر والإك�س�سوارات ، الألعاب والدمى ، ديكورات �سجرة العيد ، الأطعمة 

، لوازم  ، ال�ساي  ، الت�سايل  ، الأغذية التي ل يدخل فـيها الكحول  وامل�سروبات واحللويات 

ال�ساي ، القهوة ولوازم القهوة ، �سلع خمبوزة ، التبغ ومنتجات التبغ وم�ستلزمات املدخنني ،

والت�سويق  العامة  العالقات  خدمات   ، والكتب  املو�سيقية  الت�سجيالت   ، تخزين  حاويات 

الإمتياز(  الرتخي�ض)منح  وخدمات  املطاعم  اإدارة   ، الأعمال  ا�ست�سارات   ، والرتويج 

وخدمات  وامل�سروبات  الطعام  توفـري  خدمات  وت�سمل  الفئة)43(  فـي  املتعلقة  للخدمات 

الوجبات  وخدمات  والكافترييات  املقاهي  وخدمات  الذاتية  اخلدمة  ومطاعم  املطاعم 

ال�سريعة وخدمات الإقامة املوؤقتة ، خدمات البيع باجلملة والتجزئة ذات ال�سلة باملنتجات 

املذكورة اأعاله بوا�سطة الطلب الربيدي اأو الإنرتنت اأو اأي و�سيلة اإلكرتونية واإن�ساء مراكز 

تعيني   ، والتجزئة  اجلملة  حمالت  اإدارة  ت�سمل  للغري  جتارية  خدمات  وتقدمي  للتوزيع 

العمال وخدمات الإ�سترياد والت�سدير .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

با�صـــــــــــــــم : �سركة اأحمد حممد �سالح باغ�سن و�سركاه 

اجلن�صيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ض.ب :18 جدة 21411 اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/07/27 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  69803 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات: 

القهــوة ، ال�ســاي ، الكاكــاو ، ال�سكــر ، الأرز، الدقيــق وامل�ستح�سـرات امل�سنوعـة من احلبـوب ،

امللح   ، اخلبازة  وم�سحوق  اخلمرية   ، ال�سكر  ودب�ض  الع�سل  واحللويات  واملعجنات  اخلبز 

واخلردل البهارات .

با�صـــــــــــــــم : اأنوار للتجارة العامة ذ م م 

اجلن�صيــــــة :الإمارات العربية املتحدة  

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الإمارات  دبي   ،  401 رقم  مكتب  تاور،  بيزن�ض  العطار   ، زايد  ال�سيخ  �سارع   : العنـــــــــوان 

العربية  املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/08/17 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  70432 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات:  

املقاهي ، الكافترييا ، املطاعم ، الفنادق ، خدمات حجز الفنادق ، تاأجري الإقامة املوؤقتة ، 

تاأجري غرف الجتماعات )قاعات( وخدمات تقدمي الطعام وال�سراب .

با�صـــــــــــــــم : مكتب برج املحراب لال�ستثمار والتطوير العقاري 

اجلن�صيــــــة : �سعودي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �سارع ملك فهد، الريا�ض ، اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/09/27 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  70713 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اإدارة  فـي  امل�ساعدة   ، الطباعة   ، الن�سخ   ، ال�سكرتارية  ، خدمات  الوثائق  ن�سخ  ال�سور،  ن�سخ 

الأعمال ، اإدارة الأعمال وا�ست�سارات تنظيمية ، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال، ا�ست�سارات اإدارة 

الأعمال ، الإدارة التجارية لرتخي�ض ال�سلع وخدمات الغري، ا�ست�سارات الأعمال املهنية ، 

الدعاية  وكالت   ، واإعالن  دعاية   ، تقارير احل�سابات  اإعداد   ، ، حما�سبة  العامة  العالقات 

، الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي حتديث مواد الدعاية والإعالن، تاأجري  والإعالن 

 ، املهنية  الأعمال  ا�ست�سارات   ، احل�سابات  تدقيق   ، الأعمال  تقييم  الإعالنية،  امل�ساحات 

 ، الأعمال  فـي  ، تق�سي احلقائق  الأعمال  ا�ستف�سارات عن   ، الأعمال  والأخبار عن  املعلومات 

املعلومات  وكالت   ، الأعمال  اأبحاث   ، الأعمال  تنظيم  ا�ست�سارات   ، الفنادق  الأعمال  اإدارة 

التجارية ، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�سناعية ، جتميع املعلومات فـي قواعد 

بيانات احلا�سب ، جتميع الإح�سائيات جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات احلا�سوب ، تنظيم 

الأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة   ، التوظيف  وكالت   ، احلا�سوب  بيانات  قواعد  فـي  معلومات 

التجارية اأو ال�سناعية ، وكالت الأنباء التجارية ، املعلومات والأخبار عن الأعمال تق�سي 

حقائق الأعمال ، خدمات الفوترة ، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال التجارية ال�سناعية ، تنظيم 

املعار�ض للغاية التجارية اأو الإعالنية ، الدعاية والإعالن اخلارجي ذات ك�سوف الرواتب ، 

ا�ستطالعات الراأي ن�سر ن�سو�ض الدعاية والإعالن ، كتابة الن�سو�ض الإعالنية ، توظيف 

الأفراد ، خدمات نقل الأعمال ، تاأجري امل�ساحات الإعالنية ، خدمات عر�ض عامة ، والختزال ، 

 ، ال�سرائب  اإعداد   ، ، جتميع الح�سائيات  القوائم احل�سابية  اإعداد   ، الكفالة  البحث عن 

الإعالنات التجارية ، حتديث مواد الدعاية والإعالن ، كتابة الن�سو�ض الإعالنية  . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

با�صـــــــــــــــم : اأون تامي �سريفـيز األ األ �سي 

اجلن�صيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ض.ب :118200، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/16 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  71005 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

وغري  )ال�سكنية  واملوؤجرة  اململوكة  العقارات  وتاأجري  اإدارة   ، التجارية  الأعمال  وكالت 

ال�سكنية( مكاتب الت�سدير وال�سترياد .

با�صـــــــــــــــم : املهند احل�سار �ض م م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ض.ب:1803 الرمز الربيدي :133 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/30 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  71019 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

والكاندي  الب�سكويت   ، ال�سكر  حلويات  منتجات   ، ال�سوكول  حلويات  ومنتجات  ال�سوكول 

بجميع اأنواعها ، الكيك البا�ستا ، املعكرونه  ، النودلز ، النودلز الفوري ، معكرونة ال�سباجيتي ،

ال�سعريية ، اخلمرية ، م�سحوق اخلبز ، توابل ال�سلطة ، املايونيز ، اخلل ، الكات�سب و�سل�سة 

) بهارات ( ، الثلــج ، منتجــات العجـني اجلاهــزة للطبــخ ، العجيـن املثلـج ، الباراتا املثلج ، البوظة ،

 ، القهوة   ، مثلجة  حلويات   ، املثلجة  الفواكه  حلويات   ، الألبان  من  لي�ست  مثلجة  حلويات 

 ، ، الفطائر  ، اخلبز  ال�سناعية  القهوة   ، ال�ساغو   ، الن�ساأ   ، الرز   ، الكاكاو   ، ال�سكر   ، ال�ساي 

الع�سل ، الدب�ض ، امللح ، اخلردل ، دقيق م�سنوع من احلبوب ، الفلفل ، احلبوب ، م�سروبات 

الطعام ) حبوب اأ�سا�سها الأع�ساب ( ، �سل�سة مرق ، ع�سل ال�ساي الع�سبي . 

با�صـــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية 

اجلن�صيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : ال�سناعية الأوىل ، خلف �سارع الوحدة ، ملك النا�سرياز عبدالرزاق ، ال�سارقه ، 

الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/30 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  71411 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات: 

بالب�سرة  العناية  بيع منتجات  لت�سويق  الت�سجيعية  برامج اجلوائز  ترتيب وعقد  خدمات 

الزبائن  وخدمات  والدعائية  التجارية  لالأغرا�ض  الدائمني  الزبائن  نادي  وخدمات 

ت�سمح  التي  اجلوائز  برامج  اإدارة  وخ�سو�سا  والدعائية  التجارية  الناحية  من  الدائمني 

لالأع�ساء با�ستبدال النقاط مبنتجات العناية بالب�سرة . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

با�صـــــــــــــــم : او ام بي ، انك 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : 3760 كيلروي ايربورت واي ، �سويت 500 ، لونغ بي�ض ، كاليفورنيا 90806 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/11/29 

الطلب:  تاريخ   ،  85/341955 الطلب:  رقم  الأولوية:  حق  الطلب  مينح  مالحظـــــة: 

2011/6/9 ، البلد الأجنبي : الوليات املتحدة 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  71686 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

بيع برامج وم�ستلزمات احلا�سب الآيل .

 

با�صـــــــــــــــم : �سحوة بركاء للتجارة 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ض.ب : 588 الرمز الربيدي :320 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/11 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  71989 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الأفراح  وبطاقات  ال�سخ�سية  والكروت  الزمنية  والتقاومي  واملل�سقات  الإعالنات  طباعة 

املكتبية  والآلت  الآيل  واحلا�سب  النا�سخه  الآلت  با�ستخدام  الطباعة   ، اللعب  واأوراق 

الأخرى مثل نا�سخات ال�سور اأو احلرارية وت�سوير امل�ستندات بوا�سطة الآلت .

با�صـــــــــــــــم : مطابع �سمهرم �ض.م.م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ض.ب :277 الرمز الربيدي:211 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/27 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  72599 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الكتــب واملجــالت والن�ســرات الإخباريــة فـــي جمــال الأحــداث  املــواد  املطبوعــة وحتديــدا 

الإخباريـة اجلاريــة ، ال�ســور الفوتوغرافـيــة ، التقاريــر املطبوعــة التــي تعــر�ض معلومــات 

فـي  املطبوعة  والتثقيفـية  التعليمة  املواد   ، و�سيا�سية  وثقافـية  واقت�سادية  مالية  وبيانات 

جمال الإعالم والو�سائط املتعددة واملجالت ذات العالقة.

 

با�صـــــــــــــــم : املوؤ�س�سه العامة القطرية للقناة الف�سائية 

اجلن�صيــــــة : قطري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ض.ب :23123 الدوحة دولة قطر 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/02/07 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  72794 

فـي الفئة 14 من اأجل الب�سائع/اخلدمات: 

معادن نفـي�سة ، املنتجات املطلية باملعادن النفـي�سة ، جموهرات ، اأحجار كرمية ، �ساعات لآيل ، 

حلي ف�سية ، ذهب مقلد ، الذهب والف�سة .

با�صـــــــــــــــم : اوريك�ض جولري م د م �ض 

اجلن�صيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : وحدة رقم 710 غولد كر�ست اكزكيوتيف تاور اأر�ض رقم �سي 2 اأبراج بحريات 

جمريا دبي الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/02/19 

ا�سم الوكيل : �سعيد ال�سيابي

العنـــــــــوان :�ض.ب : 961 ر.ب : 117

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73128 

فـي الفئة 24 من اأجل الب�سائع/اخلدمات: 

اأغطية   ، البول(  ل�سال�سة  امل�ستعملة  للمراتب )بخالف  اأغطية   ، واملائدة  ال�سرير  اأغطية 

الو�سائد ، اأكيا�ض و�سائد ، دوفـيت )حلاف حم�سو بالري�ض(، بطانيات ، �ستائر من القما�ض ، 

مالءات من املن�سوجات ، اأكيا�ض و�سائد مزخرفة . 

با�صـــــــــــــــم : كا�ستوري با�سيفـيكا اإ�ض دي اأن بي اإت�ض دي 

اجلن�صيــــــة : ماليزي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ليفـيل 8، �سوريان تاور، منرب 1 جالن بي جو 7/3، موتيارا،47810 بيتالينغ 

جايا ،�سيالجنور ، ماليزيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/07 

ا�سم الوكيل : �سعيد ال�سيابي

العنـــــــــوان :�ض.ب : 961 ر.ب : 117
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73134 

فـي الفئة 44 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات الينابيع ال�سحية ، خدمات للعناية بالب�سرة ، حمامات البخار والتدليك ، توفـري 

 ، بالأقدام  العناية  و  الأظافر  ت�سذيب  ، خدمات  التجميل  ، �سالونات  التجميل  �سالونات 

خدمات بيع الزهور .

با�صـــــــــــــــم : كا�ستوري با�سيفـيكا اإ�ض دي اأن بي اإت�ض دي 

اجلن�صيــــــة : ماليزي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ليفـيل8، �سوريان تاور، منرب 1 جالن بي جو 7/3، موتيارا،47810 بيتالينغ 

جايا ، �سيالجنور ، ماليزيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/07 

ا�سم الوكيل : �سعيد ال�سيابي

العنـــــــــوان :�ض.ب : 961 ر.ب : 117

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73338 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

وتوريد  والتهوية  والتجفـيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  الإنارة  اأجهزة 

املياه والأغرا�ض ال�سحية .

با�صـــــــــــــــم : الكوثر لالأدوات الكهربائية �ض ذ م م 

اجلن�صيــــــة :اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : حمل ملك حممد خلفان حممد الق�سري - ديرة البطني-�ض.ب : 5079 دبي 

الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/18 

ا�سم الوكيل : �سعيد ال�سيابي

العنـــــــــوان : �ض.ب : 961 ر.ب : 117
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73433 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

توفـري خدمات الإقامة املوؤقتة ، اإعداد )ترتيب( الإقامة املوؤقتة خا�سة بالفنادق واملنتجعات 

وال�سقق املفرو�سة و الوحدات ال�سكنية واملنازل ال�سكنية اأثناء العطل واملنتجعات الجتماعية، 

خدمات مراكز الرعاية النهارية واحل�سانة النهارية ، توفـري مرافق املوؤمترات ، خدمات 

توفـري الأطعمة وامل�سروبات ، خدمات املطاعم ، خدمات التموين ، خدمات املاآدب ، تقدمي 

خدمات املعلومات والن�سائح وال�ست�سارات اخلا�سة بجميع اخلدمات ال�سالفة الذكر. 

با�صـــــــــــــــم : �سركة املناعي لل�سيافة ذ م م 

اجلن�صيــــــة : قطري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ض.ب :24850 الدوحة -قطر 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/24 

ا�سم الوكيل : �سعيد ال�سيابي

العنـــــــــوان :�ض.ب : 961 ر.ب : 117

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73873 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اخلا�سة  الكابالت   ، العلوية  الكوابل  �سناديق   ،  DVD لعبات  وخ�سو�سا  الإلكرتونيات 

باإر�سال ال�سوت وال�سورة ، و�سالت الكوابل ، اأنظمة ال�سوت املنزلية التي تعمل على لعبات 

ال�سوت  ومهائيات  الكبرية  ال�سوت  و�سماعات  وال�سوبووفرز  ال�سوت  م�سخمات   ،  DVD

واأجهزة التقاطع ال�سوتية واأماكن الرتتيب والت�سفـيف و�ساحانات MP3 وراديو الإنرتنت 

و�سماعات ال�سوت الداخليه واخلارجية الال�سلكية واملذياع امل�ستمل على ال�ساعات و�سماعات 

واحل�سوات  الو�سائد  وخ�سو�سا  وملحقاتها  الأذن  واأغطية  والأذن  الراأ�ض  واأطقم  الراأ�ض 
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والعلب اخلا�سة بالهواتف املتنقلة ولعباتMP3 و PDA والإلكرتونيات ال�سوتية اخلا�سة 

باملركبات وخ�سو�سا اأجهزة ال�سرتيو وال�سماعات الكبرية وم�سخمات ال�سوت و مهائيات 

 FM ال�سوت واأجهزة تقاطع ال�سوت وال�سوبووفرز وال�سماعات املنزلية وحمولت موجات

الرقمية  وامل�ساعدات  الذكية  والهواتف  املتنقلة  الهواتف  واأجهزة   MP3و  MP4 ولعبات 

ال�سخ�سيــة )PDA( وامللحقـــات والكمبيوتــرات امل�ساعــدة الرقميــة ال�سخ�سيــة وخ�سو�ســا 

اأماكن الرتتيب والت�سفـيف وحمطات ال�سحن وال�سماعات الكبرية والبطاريات و�ساحنات 

البطاريات وبطاريات ال�سحن داخل املركبات وبطاريات التخزين النيكل كادمييوم وو�سالت 

واحلامالت  احلمل  وحقائب   US وحماورها  التوزيع  و�سناديق  الطاقة  واأ�سالك  الطاقة 

واأجهزة العد وحقائب احلماية والقوائم اخلا�سة باملعدات الإلكرتونية وخ�سو�سا الهواتف 

املتحركة ولعبات الإعالن وMP3 و PDA واأجهزة املذياع املتحركة مع �سماعات التوقيت 

واأجهزة  الو�سائط  لعبات  وخ�سو�سا  واملتحركة  اليدوية  الرقمية  الإلكرتونية  واأجهزة 

اللوحيه  والعار�سات  املتعددة  الو�سائط  وعار�سات  ال�ساعات  على  امل�ستملة  واملذياع  املذياع 

الأمتتتة  واأنظمة  وامليكروفون  الكبرية  ال�سماعات  الكاريوكي  ولعبات  اللوحية  والن�سف 

وبرامج  التحكم  واأجهزة  والال�سلكية  ال�سلكية  ال�سابطات  امل�ستملة على  واملكتبية  املنزلية 

املنزلية  واملراقبة  التحكم  وتطبيقات  واحلماية   HVAC بالإ�ساءة  اخلا�سة  الكمبيوتر 

الهواتف  على  وامل�ستملة  القراءة  من  متكن  التي  القريبة  الأماكن  ات�سالت  وتكنلوجيا 

 . )POS( وطرفـيات نقاط البيع )NFC( املتنقلة

با�صـــــــــــــــم : نيني مالتيميديا انك 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : 3451 لونار كورت اأوك�سنارد �سي ايه 93030، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/16 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74188

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اإدارة وتوجيه الأعمال والأن�سطة املكتبية ، الدعاية والإعالن ، وكالت الدعاية والإعالن ، 

حتديث مواد الدعاية والإعالن ، ن�سر مواد الدعاية والإعالن ، تقدمي الن�سح واملعلومات 

باملزاد  البيع   ، الأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة   ، العمالء(  ن�سح  )حمالت  للعمالء  التجارية 

العلني ، ل�سق الإعالنات ، املعلومات فـي جمال الأعمال ، اإدارة اأعمال الفنادق ، ا�ست�سارات 

حــول تنظيــم الأعمــال التجاريــة ، عر�ض ال�سلــع عبــر و�سائــل الت�ســالت لأغرا�ض البيع 

بالتجزئــة ، خدمــات مقارنــة الأ�سعــار ، عر�ض ال�سلــع ، توزيــع العينــات ، تنظيــم املعــار�ض 

 ، والت�سديــر  ال�ستيــراد  وكالت   ، والإعــالن  الدعايــة  لأغــرا�ض  اأو  التجاريــة  لالأغرا�ض 

اخلدمــات ال�ست�ســارية لإدارة الأعمــال ، تعيني املوظفـني ، ترويج املبيعات ل�سالح الغري ، 

تزيني واجهات العر�ض فـي املحالت  .

با�صـــــــــــــــم : ال�سركة الكويتية املتحدة للتطوير العقاري 

اجلن�صيــــــة : عماين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ض.ب :2291 الرمز الربيدي :112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/08 

ا�سم الوكيل : علي بن خمي�ض العلوي

العنـــــــــوان : �ض.ب : 3746 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74189 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اإن�ساء املباين  اأعمال املقاولت باأنواعها ، تطوير العقارات �سراء وبيع العقارات وتق�سيمها 

والإ�سالح وخدمات الرتكيب ، جميع اخلدمات التي تتعلق باإن�ساء املباين و�سيانتها .

با�صـــــــــــــــم : ال�سركة الكويتية املتحدة للتطوير العقاري 

اجلن�صيــــــة : عماين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ض.ب :2291 الرمز الربيدي :112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/08 

ا�سم الوكيل : علي بن خمي�ض العلوي

العنـــــــــوان : �ض.ب : 3746 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74201 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

)كالتوجات(   ، جتارية  ن�سرات   ، كتيبات   ، بطاقات   ، تقاومي   ، األبومات   ، اإعالنية  لوحات 

اأغلفة ، ملفات للوثائق ، الكلي�سيهات ، ملفات )لوازم مكتبية( ، جملدات لالأوراق ، مناذج 

اأدلة  )مطبوعة( ، مطبوعات بيانية ، بطاقات تهنئة ، كتيبات ، جمالت)ن�سرات دورية( ، 

ا�سرت�سادية ، �سحف ، دفاتر املالحظات ، دفاتر للكتابة ، كتيبات ، ورق ، بطاقات بريدية ،

sمل�سقات ، مطبوعات ، من�سورات مطبوعة ، ن�سرات متهيدية ، اأختام )طبعات اأختام( ، اأ

فتات من الورق اأو الورق املقوى ، ختامات ، ورق تغليف ، علب الكتابة ، اأدوات الكتابة ، ورق 

الكتابة .

با�صـــــــــــــــم : ال�سركة الكويتية املتحدة للتطوير العقاري 

اجلن�صيــــــة : عماين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ض ب :2291 الرمز الربيدي :112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/08 

ا�سم الوكيل : علي بن خمي�ض العلوي

العنـــــــــوان : �ض.ب : 3746 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74215 

فـي الفئة 07 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الآلت والأجهزة امليكانيكية وتركيباتها ومكوناتها الالزمة لف�سل الوقود ال�سلب واملواد 

اخلام وكذلك املخلفات والنفايات وفرزها ونقلها وكب�سها وطحنها ، وعلى الأخ�ض املطاحن 

بكافة اأنواعها ، وم�سخة هواء الآلت ، ومعدات طرد الأتربة لأغرا�ض التنظيف ، واأجهزة 

الف�سل ، وحتديدا مر�سح هواء الكرتو�ستاتيكي وجهاز ف�سل فـي وجود ماء)فرازة دوامية 

مائية( ، واأجهزة تهوية ، وغاليات ، ومكاب�ض ، وتوربينات البخارية منها والغازية ، واملكثفات 

البخارية ، وال�سخانات فائقة احلرارة ، ووحدات التحكم لالآلت واملحركات وحتديدا اأنظمة 

كهربائية واأنظمة حتكم تكنولوجية لت�سغيل وحدات كهربائية ، وحدات لإحراق املخلفات 

ووحدات �سناعية ومكونات فردية.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

 با�ســـــــــــــــم : دويت�سه بابكوك ميدل اي�ست م م ح 

اجلن�سيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : املنطقة احلرة مبطار دبي , اإمارة دبي , الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/09 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74292 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

بيع الزهور والهدايا .

با�ســـــــــــــــم : م�ساريع ح�سن جواد للتجارة 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب :176 الرمز الربيدي :100 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74293 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

بيع و�سراء وا�ستئجار العقارات .

با�صـــــــــــــــم : م�ساريع ح�سن جواد للتجارة 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ض.ب :176 الرمز الربيدي :100 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/14 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74294 

فـي الفئة 44 من اأجل الب�سائع/اخلدمات: 

حالقة وت�سفـيف ال�سعر .

با�صـــــــــــــــم : م�ساريع ح�سن جواد للتجارة 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : جتارة 

العنـــــــــوان : �ض.ب :176 الرمز الربيدي :100 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/14 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74295 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

بيع اأدوات ومعدات طبية .

با�صـــــــــــــــم : م�ساريع ح�سن جواد للتجارة 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : جتارة 

العنـــــــــوان : �ض.ب :176 الرمز الربيدي :100 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/14 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74296 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات: 

وجبات �سريعة .

با�صـــــــــــــــم : م�ساريع ح�سن جواد للتجارة 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : خدمات 

العنـــــــــوان : �ض.ب :176 الرمز الربيدي :100 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74321 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

وكالت  املالية(  بالأوراق  واملتاجر  املحافظ  اأعمال  )لت�سمل  التجارية  الأعمال  وكالت 

مالحية .

با�صـــــــــــــــم : اجلرف القاري ملا وراء البحار 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ض.ب :6 الرمز الربيدي :132 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/15 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74595 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات التدريب .

 

با�صـــــــــــــــم : النفوذ املتكاملة �ض.م.م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ض.ب :184 الرمز الربيدي : 103 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/29
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74803 

فـي الفئة 33 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

امل�سروبات الكحولية )ما عدا البرية( .

با�صـــــــــــــــم : دياجيو براندز ب.فـي 

اجلن�صيــــــة : هولندا

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة  

العنـــــــــوان : مولينويرف 10-12 ، 1014 ب جي اأم�سرتدام، هولندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/12 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74930 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

تنظيف وتفكيك و�سيانة واإعادة بناء واإ�سالح وترميم املركبات واأجزائها و / اأو املرتورات 

واأجزائها ، اإ�سالح املركبات فـي �سياق خدمات توزيعها ، تعديل مركبات ، دهن املركبات ، 

فح�ض وتكييف املركبات وت�سنيفها قبل بيعها للغري .

 

با�صـــــــــــــــم : ا�ستون مارتن لغوندا ليمتد 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : بانبوري رود ، غايدون ، ووريك �سي فـي35، دي بي ، اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/19 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74932 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

والتنانيــر  والقم�ســـان  الفوقيــة  واملعاطـــف  واجلاكيتــات  البناطيـــل  وخ�سو�ســـا  املالبــ�ض 

والف�ساتني والبذل واجلينزات واجلامربز وبذل القفز وبذل اللعب وال�سورتات والأحذية 

والأبواط وال�سبا�سب واملالب�ض التحتية .

با�صـــــــــــــــم : �سرتيت�ض-اأو-راما-انك 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة :�سناعة وجتارة 

نيويورك   1110 روم   ، �سرتيت  دي  اآر  وي�ست33   ،10 كوربوري�سن-نيويورك   : العنـــــــــوان 

10001 - الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/19 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75103 

فـي الفئة 33 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

امل�سروبات الكحولية عدا البرية . 

با�صـــــــــــــــم : دياجيو براندز ب.فـي 

اجلن�صيــــــة : هولندا 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : مولينويرف 10- 12 ، 1014  ب جي اأم�سرتدام ، هولندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/27 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75140 

فـي الفئة 14 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ال�ساعات واملنبهات والقطع الهيكلية املتعلقة بها. 

با�صـــــــــــــــم : تويوتا جيدو�سا كاأبو�سيكي كاي�سا ) تويوتا موتور كوربوري�سن ( 

اجلن�صيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة 

العنـــــــــوان : 1 ، تويوتا - ت�سو ، تويوتا - �سي ، ايت�سي - كني ، اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/30 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75141 

فـي الفئة 14 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ال�ساعات واملنبهات والقطع الهيكلية املتعلقة بها. 

با�صـــــــــــــــم : تويوتا جيدو�سا كاأبو�سيكي كاي�سا ) تويوتا موتور كوربوري�سن ( 

اجلن�صيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة 

العنـــــــــوان : 1 ، تويوتا - ت�سو ، تويوتا - �سي ، ايت�سي - كني ، اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/30 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75142 

فـي الفئة 14 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ال�ساعات واملنبهات والقطع الهيكلية املتعلقة بها. 

با�صـــــــــــــــم : تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا ) تويوتا موتور كوربوري�سن ( 

اجلن�صيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة 

العنـــــــــوان : 1 ، تويوتا - ت�سو ، تويوتا - �سي ، ايت�سي - كني ، اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/30 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75154 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات: 

واأجهزة  والتهوية  والتجفـيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  الإنارة  اأجهزة 

املاء الرئي�سية والأنظمة ال�سحية .

با�صـــــــــــــــم : ورث انرتنا�سيونال اأ جي  

اجلن�صيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ازبري مونت�سرت 17000 ت�سيور – �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/30 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75155 

فـي الفئة 13 من اأجل الب�سائع/اخلدمات: 

الأ�سلحة النارية والذخائر واملقذوفات واملواد املتفجرة والألعاب النارية .

 

با�صـــــــــــــــم : ورث انرتنا�سيونال اأ جي  

اجلن�صيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ازبري مونت�سرت 17000 ت�سيور - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/30 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75182 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

وترتيب  اإدارة  الإنرتنت وخدمات  العلنية عرب  املزادات  العلنية وخدمات  املزادات  خدمات 

والزوارق  املركبات  جمال  فـي  العلنية  املزادات  وترتيب  اإدارة  وخدمات  العلنية  املزادات 

الريا�سية  واملعدات  البحرية  واملعدات  ال�سناعية  واملعدات  واملقطورات  املجددة  واملركبات 

ما  يتعلق  ما  كل  فـي  اخل�سارة  من  اإنقاذه  ميكن  ما  وتخلي�ض  املنازل  واأثاث  وجتهيزات 

اأعاله وخدمات  املذكورة  باملواد  يتعلق  فـيما  بالتجزئة واجلملة  البيع  اأعاله خدمات  ذكر 

الو�ساطة فـيما يتعلق باملواد املذكورة اأعاله وخدمات ترتيب نقل وقطر املواد املذكورة اأعاله 

لالآخرين وخدمات تخزين املواد املذكورة اأعاله وخدمات التخزين وخدمات ت�سويق بيع 

املنتجات لالآخرين وخدمات اإعادة الت�سويق وخ�سو�سا خدمات امل�ساعدة فـي ت�سويق وبيع 

للمزاد  منتجاتهم  عر�ض  لطالبي  الإنرتنت  عرب  املتاجرة  وخدمات  لالآخرين  املنتجات 

العلني عرب الإنرتنت وخدمات اإدارة عمليات البيع لالآخرين وخدمات ال�ست�سارات املتعلقة 

بت�سويق وبيع املنتجات لالآخرين وخدمات وكالت تخلي�ض ال�سيارات وخدمات جلب املنفعة 

لالآخرين للمنتجات على خمتلف اأنواعها والتي متكن امل�ستهلكني من معاينة و�سراء هذه 

املنتجات وخدمات عمل املواقع التفاعلية التي متكن امل�ستخدم البحث وامل�ساركة فـي املزادات 

العلنية على الإنرتنت . 
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با�صـــــــــــــــم : كوبارت ، انك 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 14185دال�ض بارك واي ، �سويت 300، دال�ض ، تك�سا�ض 75254، اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/03 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75319 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات التزويد بالطعام وال�سراب واأماكن الإقامة املوؤقتة والفنادق والنزل وال�سرتاحات 

واأماكن التزويد بالطعام والبارات وخدمات توفـري الت�سهيالت العامة املتعلقة بالجتماعات 

الجتماعية  واملنا�سبات  الولئم  توفـري  وخدمات  املعاهدات  وتوقيع  واملعار�ض  واملوؤمترات 

للمنا�سبات اخلا�سة وخدمات اإدارة املقاهي والكافترييا والكانتني والبارات والكوفـي �سوب 

واملوؤمترات  الجتماعات  اأماكن  توفـري  وخدمات  اخلفـيفة  الوجبات  ا�سرتاحات  وخدمات 

واملعار�ض وخدمات حجز اإقامة الفنادق واأماكن الإقامة الأخرى وخدمات تقييم وترتيب 

درجات الإقامة ال�سياحية  ، وخدمات توفـري اأماكن التخييم والكارافانات وخدمات ترتيب 

اأماكن الإقامة ال�سياحية وخدمات وكالت ال�سياحة ، ومكاتب ال�سياحة اخلا�سة  وتاأجري 

وتخطيط  اإدارة  وخدمات  بالفنادق  املتعلقة  باملعلومات  التزويد  وخدمات  الإقامة  بحجز 

املتعلقة  وال�ست�سارات  والن�سح  باملعلومات  التزويد  وخدمات  املنا�سبات  ولئم  وترتيب 

باخلدمات املذكورة اأعاله .

 

با�صـــــــــــــــم : بارامونت بيكت�سرز كوربوري�سن 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

املتحدة  الوليات   ،  90038 كاليفورنيا   ، هوليوود   ، افـينيو  ملروز   5555  : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/11 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75419 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الزيوت والدهون املعدة لالأكل .

با�ســـــــــــــــم : كونغ جوان فيجيتابل اأويل ريفايرني ، اأ�ش اأن بي ات�ش دي 

اجلن�سيــــــة : ماليزي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 4825 جاالن بريماتانغ باو ، 13400 برتوورث بينانغ - ماليزيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/17 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75534 

فـي الفئة 33 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�سروبات الكحولية )ما عدا البريا( .

با�ســـــــــــــــم : دياجيو براندز ب . فـي . 

اجلن�سيــــــة : هولندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : مولينويرف 10 - 12 ، 1014 ب جي ام�سرتدام ، هولندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75547 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سوكوالتة واحللويات ال�سكرية .

با�ســـــــــــــــم : �سركة حلويات عمان �ش . م . ع . ع 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب : 49 الر�سيل - الرمز الربيدي : 124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/29 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75548 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سوكوالتة واحللويات ال�سكرية .

با�ســـــــــــــــم : �سركة حلويات عمان �ش . م . ع . ع 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب : 49 الر�سيل - الرمز الربيدي : 124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/29 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

االلوان امل�ستخدمة : البني الفاحت والبني الغامق
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75549 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سجائر ، ال�سيجار ، التبغ ، اأدوات قطع التبغ ، التبغ) لي�ش لال�ستخدام الطبي ( ، ال�سيجار 

تبغ   ، �سعوط   ، التبغ  اأوراق   ، للم�سغ  تبغ   ، باليد  امللفوف  التبغ   ، بالتبغ  امللفوف  ال�سغري 

للغليون ، تبغ لل�سجائر ، اأع�ساب للمدخنني ، اأدوات املدخنني ، والعات للمدخنني ، الكربيت . 

با�ســـــــــــــــم : دنهيل توباكو اوف لندن ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : غلوبي هاو�ش 4 تيمبل بلي�ش لندن دبليو �سي 2 ار 2 بي ، اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/29 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75620 

فـي الفئة 08 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

فيها  تو�سع  التي  والعلب  واحلمالت  واالأ�سرطة  واملوزعات   ، احلالقة  و�سفرات  اأموا�ش 

ال�سفرات والقطع واالأجزاء جلميع ال�سلع اأعاله .

با�ســـــــــــــــم : ذا جيليت كومباين 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : وان جيليت بارك ، بو�سطن . ام ايه 02127 ، الواليات املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/04 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75625 

فـي الفئة 14 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأ�ساور )جموهرات( ، دبابي�ش للزينة )جموهرات( ، قالئد �سل�سلية )جموهرات( ، حلي   

غري  ذهب   ، اأقراط   ، ما�ش   ، القم�سان  )مرابط(الأكمام  زمامات   ، �سغرية)جموهرات( 

م�سغول اأو مطرق ، عاج)جموهرات( ، جموهرات ، قالئد)جموهرات( ، الآلئ )جموهرات( ، 

دبابيـــ�ش )جموهـــرات( ، بالتيـــن )فلز( ، معـــادن نفي�ســـة غري م�سغولـــة اأو ن�ســـف م�سغولة ، 

اأحجــار كرمية ، روديوم ، خواتـــم)جموهــــرات( ، اأحجـــار �سبـــه كرمية ، ف�ســـة غري م�سغولـــة 

اأو مطرقة ، �ساعات . 

با�ســـــــــــــــم : �سركة جيهان �ش م م 

اجلن�سيــــــة : لبناين 

املهنــــــــــــــة :ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : بناية وزارة املغرتبني الطابق االأر�سي اجلناح بريوت لبنان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/04 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75700 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

تركيب واإ�سالح نظم التدفئة وتكييف الهواء ، اإ�سالح راديرتات املركبات وتنظيفها اإ�سالح 

مكيفات املركبات ، �سيانة وبيع الفرامل . 

با�ســـــــــــــــم : دولفني للرديرتات واأنظمة التربيد �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص.ب :646 الوادي الكبري: 117

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/08 

االلوان امل�ستخدمة ، اال�سود والف�سي ، االحمر ، االزرق
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75802 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اإعداد ، عر�ش ، توزيع وتاأجري الربامج االإذاعية والتلفزيونية   ، اإنتاج   ، خدمات ترفيهية 

واالأفالم ، واأفالم الر�سوم املتحركة والت�سجيالت ال�سوتية والفيديو كانت اأم مل تكن من 

خالل و�سائل االإعالم التفاعلية ، من بينها �سبكة االإنرتنت ، اإنتاج عرو�ش الرتفيه احلي ، 

اإنتاج عرو�ش الرتفيه التلفزيوين ، برامج تلفزيونيــة على هيئـــة مو�سيقـــى ، ن�ســـر الكتــب 

واملجالت والدوريات ، اإنتاج وتاأجري املواد التعليمية والرتبوية ، تنظيم االألعاب التفاعلية ، 

اإنتـــاج برامــــج م�سابقـــات الر�سائـــل الن�سيـــة الق�سيـــرة ، خدمـــات الرتفيه والتعليم ، جميع 

العاملية وغريها من  الكمبيوتر  �سبكة  اأي�سا عن طريق  اأعاله مقدمة  املذكورة  اخلدمات 

�سبكات االت�سال )التفاعلي( ، مبا فـي ذلك االإنرتنت ، خدمات التعليم ، توفري التدريب ، 

الرتفيـــه ، االأن�سطـــة الريا�سيـــة والثقافيـــة ، خدمات مدن املالهــي واملنتزهـــات ، املالهـي ، 

خدمات ترفيه وا�ستجمام فـي اأوقات العطل ، خدمات املتنزهات مع فكرة عر�ش االأفالم ، 

خدمات املتنزهــــات مع فكــــرة اإنتــــاج الربامــــج التلفزيونيـــة اأو االإذاعيـــة ، خدمـــات تنظيـــم 

باإن�ساء  املتعلقة  اخلدمات  جمال  فـي  والتدريب  التعليم  خدمات   ، واحلدائق  املتنزهات 

وت�سغيل واإدارة وتنظيم وت�سيري املالهي واملتنزهات ، خدمات تاأجري اآالت �سندوق االألعاب ، 

خدمـــات الرتفيـــه والت�سلية ، خدمات املالهي ، خدمات املالهي الليلية و�ساالت الرق�ش ، 

وقاعات املو�سيقى ، خدمات ال�سريك ، ونوادي الرتفيه ، خدمات الرتفيـــه احلــــي ، عـــرو�ش 

لالأداء احلي ، توفري الرتفيه احلي ، اإنتاج الرتفيه احلي ، اإنتاج و�سائل الرتفيه تظهر فيها 

الراق�سات ، اإنتاج و�سائل الرتفيه يظهر فيها املطربني ، توفري و�سائل الرتفيه فـي �سكل 

عرو�ش مو�سيقية حية ، توفري مرافق للرق�ش ، ا�ستعرا�ش عرو�ش الراق�سات ، تدريب على 

اأداء الفنانني ، توفري املرافق الريا�سية ، توفري مرافق الرتفيه ، خدمات ومرافق ، خدمات 

مراكز الرتفيه و بحريات القوارب ، توفري خدمات لل�سباحـــة ، مرافـــق وو�سائـــل الراحة ، 

توفري �ساحة لعبة البولينغ الع�سرية ، توفري مرافق للعبة الغولف ، توفري مرافق ملعب 

لعبة التن�ش ، خدمات نوادي ال�سحة واللياقة البدنية ، توفري مرافق كازينوهات القمار ، 

خدمات حجز مقاعد للمعار�ش ، تنظيم االألعاب وامل�سابقات واملناف�سات ، تنظيم م�سابقات 

اجلمال ، تنظيم امل�سابقات الريا�سية ، خدمات املناف�سة املو�سيقية ، تنظيم لعبة البي�سبول ، 

تنظيم املعار�ش ، توفري خدمات الكاريوكي ، خدمات تاأجري املعدات الريا�سية ، خدمات 

توفري املعلومات ، وتقدمي امل�سورة واخلدمات اال�ست�سارية املتعلقة بجميع اخلدمات �سالفة 

الذكر .
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با�ســـــــــــــــم : بارامونت بيكت�سرز كوبوري�سن 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

، الواليات املتحدة   90038  ، 206 هوليود كاليفورنيا  5555 ميلرو�سي افينو  العنـــــــــوان : 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/12 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75829 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املطاعم   ، املطاعم   ، وال�سراب  بالطعام  التزويد   ، املقا�سف   ، املقاهي   ، الكفترييا  خدمات 

)خدمات ذاتية( خدمات املطاعم ذاتية ، خدمات البارات والوجبات اخلفيفة .

با�ســـــــــــــــم : �سركة مطاعم كوردو - خالد عبدالهادي نهار املطريي واأوالده 

اجلن�سيــــــة : كويتي 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

 - 1814 املبارك - بناية خالد عي�سى ال�سالح �ش ب  ال�ساملية - �سارع �سامل  العنـــــــــوان : 

22019 ال�ساملية - الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/14 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2366 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75977 

فـي الفئة 06 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأجهزة واأدوات البناء املباين وت�سمنت االأقفال بجميع اأنواعها ، االأقفال ، مزالج اخلزائن ، 

املفاتيـــح ومفاتيـــح غري منجــزة ، مــزالج املنازل )الليل( ، ا�سطوانات حواف االأقفال التامة 

املمددة ، مزالج املنازل االأبواب ، اأطقم مداخل االأبواب ، مقارع على االأبواب ، اأجهزة غلق 

خزائن   ، االأبواب  مفا�سل   ، النوافذ  واأجهزة  النوافذ  �سقاطة   ، امل�ساعد  وحبال  االأبواب 

واالأثاث ، اأدوات املطابخ ، اأدوات االأثاث واأثاث االأبواب . 

با�ســـــــــــــــم : ا�سى األبلوي اي بي اأ بي 

اجلن�سيــــــة : �سويدي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب 70340 ، ا�ش ايه - 107 23�ستكهومل - ال�سويد 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/25 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76001 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات التعليم والتزويد بالتدريب .

با�ســـــــــــــــم : طالل اأبو غزالة و�سركاه الدولية 

اجلن�سيــــــة : اأردين 

املهنــــــــــــــة : خدمات

العنـــــــــوان : �ص . ب 921100 عمان 11192 اململكة االأردنية الها�سمية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2366 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76037 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات االإعالن ، خدمات جتميع وتوفري العالقات التجارية واالأعمال واأ�سعار واإح�ساء 

لغايات  االإلكرتونية  املواقع  فـي  م�ساحات  توفري  خدمات   ، واملعلومات  البيانات  قواعد 

االإعالن ، الب�سائع واخلدمات ، خدمات ا�ست�سارية الإدارة االأعمال والرتويج واملعلومات ، 

خدمـــات تاأ�سيـــ�ش املوؤ�س�ســـات وخدمــات االإدارة ، خدمات ا�ست�سارية تتعلق بت�سغيل وتوفري 

والء الزبائن والبيع واحلوافز ون�ساطات الرتويج واملخططات والن�سح وخدمات املعلومات 

وامل�ساعدة  الن�سح  تقدمي  وتت�سمن  االأعمال  اإدارة   ، اخلدمات  لكل  املتعلقة  واال�ست�سارات 

اإعالن الربيد املبا�سر ، خدمات توزيع  لتاأ�سي�ش واإدارة حمالت البيع بالتجزئة ، خدمات 

عينــات ومـــواد ترويجيــة ، خدمــات الت�سويــق ، خدمــات البيــع بالتجزئــة ، خدمــات البيــع 

بالتجزئــة عــن طريــق االإنرتنــت ، خدمــات العر�ش مل�سلحة االآخرين للب�سائع واخلدمات 

مبختلف اأنواعها لتمكني الزبائن روؤية و�سراء هذه الب�سائع واخلدمات فـي ق�سم املخزن ، 

خدمات �سوق اجلملة ، ال�سوبر ماركت ، حمالت البيع بالتجزئة و/اأو االختيار اأو من قائمة 

عن طريق الطلب عن طريق الربيد اأو عن طريق و�سائل االت�ساالت اأو عن طريق املواقع 

االإلكرتونية ، خدمات تقدمي الن�سح واملعلومات للزبائن مل�ساعدتهم فـي اختيار الب�سائع ، 

خدمـــات االمتياز لتجار التجزئة فـي املتاجرة ، خدمات توفري دليل للبحث االإعالن على 

االإنرتنت ل�سم ال�سلع املتاحة للبيع . 

با�ســـــــــــــــم : فايرتراب ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : يونيت ايه ، بارك اي�ست ، �سريبروك ان جي 820 ار واي واي اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/29 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2366 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76043 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

بيع زينة واك�س�سوارات ال�سيارات .

با�ســـــــــــــــم : واحة البحرين �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص ب : 2526 الرمز الربيدي : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/01 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76046 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 امل�ستح�سرات ال�سيدالنية للق�ساء على بكترييا هياليكوباتر .

با�ســـــــــــــــم : اأبتالي�ش فارما كندا انك 

اجلن�سيــــــة : كندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 597 بوليفارد لورير مونت - اأ�ش تي - هيالري جيه 3 ات�ش 6 �سي 4 كويبك ، 

كندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/02 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2366 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76047 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اللحوم ، ال�سرديــن ، الدواجــن غري احلية ، حيوانات ال�سيد )غري احلية( ، ال�سجق ، هالم 

 ، الفواكه  يخنة   ، املحفوظة  الفواكه   ، املحفـــوظ  اللحـــم   ، اللحـــم  م�ستخل�ســـات   ، اللحم 

اخل�سروات املحفوظة ، خ�سروات جمففة ، خ�سروات مطبوخة ، �سمك حمفوظ ، �سمك 

مملح ، اأغذية حم�سرة من االأ�سماك ، الفطر املحفوظ ، اخل�سروات ، اأ�سماك معلبة ، فواكه 

ال�سوداين ، خمرزات  ، زبدة الفول  ، مربيات  الهند  ، دهون جوز  الهند  ، زيت جوز  معلبة 

 ، ، ع�سائر اخل�سروات للطبخ  ، زيوت معدة لالأكل  ، البي�ش  اأثناء جدلها  لف�سل احلبال 

، مواد  الطعام  فـي  النخيل لال�ستخدام  ، زيت  الطعام  فـي  النخيل لال�ستخدام  زيت بذرة 

خملوطة حتتوي على الدهون ل�سرائح اخلبز ، بدائل زبدة الكاكاو ، زيت ال�سم�سم ، زيت 

جوز الهند ، الدهون املعدة لالأكل ، الزبدة ، ثقل الفاكهة املع�سورة ، اجلنب ، الزبيب ، فواكه 

مك�سوة ببلورات ال�سكر ، �سلطة الفواكه ، املخلل ، خملالت ، اجللي لال�ستخدام فـي الطعام ، 

جلـــي الفاكهـــة ، الفاكهـــة التي اأ�سا�سهـــا الوجبات اخلفيفة ، الفول ال�سوداين املعالج ، رقائق 

من الفاكهة ، �سيب�ش البطاطا ، رقائق البطاطا ، ال�سمن . 

با�ســـــــــــــــم : بي تي . �سينار ما�ش اأجروري�سور�سي�ش اأند تكنولوجي تي بي كيه 

اجلن�سيــــــة : اأندوني�سي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : بي اأي اأي بالزا ، تاور اأي اأي ، الطابق الثالثني ، جيه اأي . ام . اإت�ساأ ثامرين 

رقم 51 جاكرتا 10350 ، اأندوني�سيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/02 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2366 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76048 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، املالية  التقارير  ، خدمات حت�سري  املال  راأ�ش  رفع  ، خدمات  املال  راأ�ش  ا�ستثمار  خدمات 

اإدارة اال�ستثمار ، خدمات ا�ستثمار  اإدارة االأموال واملخاطرة براأ�ش املال ، خدمات  خدمات 

االأموال ، اخلدمات التمويلية ، اخلدمات اال�ست�سارية والتحاليل املالية ، خدمات امل�ساركة 

مع ال�سركات االأخرى فيما يتعلق باال�ستثمار ، ال�سوؤون النقدية واملالية ، خدمات االإدارة 

املالية ، خدمات املعلومات املالية ، خدمات اال�ست�سارات والن�سح وخدمات املعلومات فيما 

يتعلق مبا ذكر . 

با�ســـــــــــــــم : اإيرو�ش كابيتال ليمتد 

اجلن�سيــــــة : موري�سو�ش 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : لي�ش كا�سكادي�ش بيلدجن ، اإيديث كافيل �سرتيت ، بورت لوي�ش ، مور�سيو�ش 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/02 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76085 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

لوز مطحون ، جوز هند جمفف ، دهن جوز الهند ، زيت جوز الهند ، زيت ذرة ، زيوت �ساحلة 

لالأكل ، جيالتني )هالم( للطعام ، مربيات ، جلي )هالم( للطعام ، عد�ش حمفوظ ، زيت 

الذرة ال�سفراء ، �سمن نباتي ، حليب ، منتجات احلليب ، مك�سرات حم�سرة ، زيت زيتون 

للطعــام ، ب�ســل حمفـوظ ، زيت نخيـل للطعاـم ، زبدة فول �سودانـي ، فـول �سودانـي حم�سـر ،

، زيت  ، زيت لفت للطعام  ، زبيب  ، رقائق بطاطا  ، رقائق بطاطا  ق�سور فواكه ، خملالت 

�سم�سم ، اأطعمة خفيفة قائمة على الفواكه ، فول �سويا حمفوظ للطعام ، زيت دوار ال�سم�ش 

للطعام ، طحينة)عجينة بذور ال�سم�سم( ، ع�سري بندورة للطبخ ، خ�سروات جمففة ، لنب 

خمي�ش ، �سفار بي�ش . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

با�ســـــــــــــــم : املايا انرتنا�سيونال ليمتد - �ش . م . ح 

اجلن�سيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : مكتب كيو 1 - 2 - 31 ، �ش ب8714 ، ال�سارقه ، االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/05 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76086 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

فلفل حلو ، حلوى لوز ، يان�سون ، م�سحوق خبازة ، �سودا خبازة ، �سعري مطحون ، �سعري 

مق�سر ، دقيق البقول ، بيكربونات ال�سودا لغايات الطهي)�سود طهي( ، لب خبز ، م�سحوق 

كب�ش   ، قرفة)تابل(   ، حبوب(  رقائق)منتجات   ، الكرف�ش  نكهة   ، كارميل)�سكاكر(   ، كعك 

قرنفــل)تابــل( ، قهــوة ، ملــح ، رقائــق ذرة ، دقيــق ذرة ، دقيــق ذرة ، ف�سار )حب ذرة( ، ذرة 

حمم�سة ، ك�سك�ش)�سميد( ، كري)بهار( ، ك�سرتد ، توابل �سلطة ، رقائق �سوفان ، منكهات 

بخــالف الزيـــوت العطـــرية ، منكهـــات للم�سروبـــات بخـــالف الزيوت العطرية ، دقيق للطعام ، 

منتجـــــات طحــــن الدقيـــــق ، هالميــــات)جلــــي( فواكـــه )حلويـــات( ، اأع�ســـاب حمفوظـــة ،

زجنبيل)تابل( ، جلوكوز  للطعام ، قطر ال�سكر ، علكة لي�ست لغايات طبية ، ع�سل النحل ،

حلوم  مطريات   ، مايونيز   ، ذرة  دقيق   ، معكرونة   ، �سل�سة  كت�ساب   ، بوظة)اأي�سكرمي( 

للغايات املنزلية ، خردل ، نودلز)معكرونة رقيقة( ، جوز الطيب ، رقائق �سوفان ، فطائر 

حمالة)بانكيك( ، فلفل ، حلويات بالنعناع ، ف�سار)حب الذرة( ، م�ساحيق للبوظة ، ملح 

حلفظ املواد الغذائية ، اأرز ، اأطعمة خفيفة موؤ�س�سة على االأرز ، زعفران)توابل( ، �ساغو ، ملح ، 

توابل ، �سميد ، دقيق �سويا ، �سباغيتي)معكرونة رفيعة( ، بهارات ، يان�سون جنمي ، �سكر ، 

حلويات ال�سكر ، حلويات بالنعناع ، �ساي ، �سل�سة طماطم ، كركم للطعام ، فانيال)منكهة( ، 

فانيلني)بديل للفانيال( ، خل ، طحني قمح . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

با�ســـــــــــــــم : املايا انرتنا�سيونال ليمتد - �ش . م . ح 

اجلن�سيــــــة : اإماراتي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : مكتب كيو 1 - 2 - 31 ، �ش ب8714 ، ال�سارقه ، االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/05 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76087 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 البرية .

با�ســـــــــــــــم : �سريفي�سريا موديلو اأ�ش دي �سي فـي 

اجلن�سيــــــة : مك�سيكي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : الغو األبريتو رقم 156 كول اأناهواك 11320 مك�سيكو دي اأف ، املك�سيك 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/05 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2366 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76088 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات الدعاية املتعلقة بالبرية .

با�ســـــــــــــــم : �سريفي�سريا موديلو اأ�ش دي �سي فـي 

اجلن�سيــــــة : مك�سيكي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : الغو األبريتو رقم 156 كول اأناهواك 11320 مك�سيكو دي اأف ، املك�سيك 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/05 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76103 

فـي الفئة 40 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات حتلية املياه .

با�ســـــــــــــــم : املتقدمة لتكنولوجيا املياه �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص ب /1638 الرمز الربيدي /133 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/09 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76172 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سابــون ، العطــور، والزيــوت العطريــة ، وم�ستح�ســرات التجميــل ، وم�ستح�سرات العناية 

بالب�سرة غري الطبية وم�ستح�سرات  العناية بال�سعر .

با�ســـــــــــــــم : �ستي�سينغ اأدمين�سرتاتيكانتور اأنديلني فريني�ستوب بيهري بي . فـي 

اجلن�سيــــــة : هولندي  

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �سبان بروكرويغ 51 ، 1715 جاي جي �سبانربوك ، هولندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/12 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76186 

فـي الفئة 19 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ت�سنيع االألواح اجلب�سية .

با�ســـــــــــــــم : ال�سركة العاملية لالألواح اجلب�سية �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص ب : 485 الرمز الربيدي :211 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/15 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76337 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، املا�سكارا   ، التغذية  كرميات   ، الب�سرة  غ�سول   ، التجميلية  االأغرا�ش  غ�سول   ، العطور 

ال�سلبة  امل�ساحيق   ، التنظيف  ، كرميات  املكياج  اأ�سا�ش   ، ال�سفاه  اأحمر   ، العيون  خمططات 

لالأغرا�ش التجميلية ، كرميات الوقاية من ال�سم�ش ، غ�سول الوقاية من ال�سم�ش ، غ�سول 

ال�سعر ، اأقنعة التجميل ، طالء االأظافر ، اأقالم احلواجب .

با�ســـــــــــــــم : نيت�سر ريبابليك كو ، األ تي دي 

اجلن�سيــــــة : كوري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 11 اأف غال�ستاور 946 - 1 داي�سي دونغ ، كنغنام غو �سيوؤول ، كوريا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/17 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76339 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

االأقرا�ش والكب�سوالت والكرميات واملراهم واالإبر واالأدوية ال�سائلة التي توؤخذ عن طريق 

الفم واملحاليل الوريدية واحلقن الكبرية وال�سغرية احلجم وامل�سادات احليوية واالأدوية 

اخلا�سة مبعاجلة اأمرا�ش القلب واالأوعية الدموية واملهدئات واأدوية خف�ش الكولي�سرتول 

ال�سغط  وانخفا�ش  وارتفاع  التنف�سي  واجلهاز  احلمية  واأدوية  للذهان  امل�سادة  واالأدوية 

على  القدرة  عدم  مبعاجلة  اخلا�سة  واالأدوية  واحل�سا�سية  املركزي  الع�سبي  واجلهاز 

االنت�ساب واالأمرا�ش اجللدية والكحة واالإنفلونزا .

با�ســـــــــــــــم : �سركة اأجا لل�سناعات الدوائية املحدودة 

اجلن�سيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : الريا�ش �ش . ب : 2665 ، 11461 ، اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/18 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2366 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76341 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال واال�سترياد والت�سدير .

با�ســـــــــــــــم : جموهرات بيورجولد �ش م م 

اجلن�سيــــــة : اإماراتي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص ب 15847 دبي - االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/18 

ا�سم الوكيل : علي بن خمي�ش العلوي

العنـــــــــوان : �ص . ب : 3746 ر . ب : 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76423 

فـي الفئة 01 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 املحليات امل�ستملة على ال�سكرلوز .

با�ســـــــــــــــم : ماكنيل نيوتري�سينالز ال ال �سي 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الواليات   ،  19034 بن�سيلفانيا  وا�سنطن  فورت   ، درايف  �سنرت  اأوفي�ش   601  : العنـــــــــوان 

املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/25 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2366 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76521 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�سرات واملواد الطبية املعدة لال�ستعمال الب�سري وخ�سو�سا الل�سوق الطبي .

با�ســـــــــــــــم : �سميثكالين بيت�سام ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 980 جريت وي�ست رود ، برينتفورد ، ميديل�سيك�ش ، تي دبليو8 9 جي ا�ش ، 

اجنلرتا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/29 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76522 

فـي الفئة 10 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

واللبادات  البيطرية  واالأجهزة  باالأ�سنان  اخلا�سة  واجلراحية  الطبية  واملعدات  االأجهزة 

احلارة والل�سوق اخلا�سة بالعالج الطبيعي واأجهزة املعاجلة احلرارية .

با�ســـــــــــــــم : �سميثكالين بيت�سام ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 980 جريت وي�ست رود ، برينتفورد ، ميديل�سيك�ش ، تي دبليو8 9 جي ا�ش ، 

اجنلرتا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/29 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2366 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76525 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

بالتنقيب  اخلا�سة  واملواد  والغاز  بالوقود  املتعلقة  والتوزيع  والتخزين  النقل  خدمات 

وخدمات اإنتاجها وتكريرها وخدمات توزيع ونقل الكهرباء وخدمات نقل وتخزين املنتجات 

البرتولية املكررة .

با�ســـــــــــــــم : هانت كون�سوليدت ، انك 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الواليات   ،  75201 تك�سا�ش   ، داال�ش   ، �سرتيت  اكارد  نورث   1900  : العنـــــــــوان 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/29 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76601 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

االأن�سطه الريا�سية والرتفيهية .

با�ســـــــــــــــم : �سركة فلك انرتباي�سز ذ م م 

اجلن�سيــــــة : بحريني 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : مدينة �سناب�ش ، جممع410 ، طريق28 ، مبنى184 ، 200 البحرين

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/02 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2366 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76611 

فـي الفئة 04 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سحوم والزيوت ال�سناعية واملركبات اخلا�سة بامت�سا�ش الغبار والوقود )مبا فـي ذلك 

وقود املركبات( ومواد االإنارة .

با�ســـــــــــــــم : كا�سرتول ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : واكفيلد هاو�ش ، بيربز واي �سويندون ، ويلت�ساير ، ا �سان 3 1 ار اأي ، اململكة 

املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/03 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76741 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سجائر والتبغ وال�سيجاريلوز والتبغ القابل للف وتبغ البايب والتبغ ومنتجات التبغ .

با�ســـــــــــــــم : دنهيل توباكو اوف لندن ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : غلوبي هاو�ش 4 تيمبل بلي�ش لندن دبليو �سي 2 ار بي جي ، اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/10 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2366 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76761 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�سروبات غري الكحولية وخ�سو�سا امل�سروبات املكربنة واملهدئة .

با�ســـــــــــــــم : بوي�سون �سلو كاو ، انك 

اجلن�سيــــــة : كندا 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 3023 باول ويلفريد - هاميل �سويت 116 ، كيوبك جي 1بي 4�سي 6 كندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/14 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76766 

فـي الفئة 04 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الرتطيب  ومركبات  الغبار  امت�سا�ش  ومواد  التزليق  ومواد  ال�سناعية  وال�سحوم  الزيوت 

والوقود )امل�ستملة على وقود املوتورات( ومواد االإنارة وال�سموع وع�سي االإنارة  .

با�ســـــــــــــــم : كا�سرتول ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : واكفيلد هاو�ش ، بيربز واي ، �سويندون ، ويلت�ساير ، ا �سان 3 1 ار اأي ، اململكة 

املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/14 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2366 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76821 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سيارات والقطع الهيكلية اخلا�سة بها .

با�ســـــــــــــــم : تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )تويوتا موتور كوربوري�سن( 

اجلن�سيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 1 تويوتا - �سو ، تويوتا - �سي ، اأي�سي - كني ، اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/16 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76822 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

والدقيق  القهوة  مقام  ومايقوم  وال�ساغو  والتابيوكا  واالأرز  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 

والب�سكويت  اخلبز  الب�سري  لالإ�ستهالك  املعدة  احلليب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 

واخلمرية  والدب�ش  والع�سل  واحللويات  واملعجنات  والكيك  باحليوانات(  اخلا�سة  )ماعدا 

وامللح واخلل واخلردل والتوابل وال�سل�سة والبهارات والفلفل االأ�سود ومواد تزيني ال�سلطة 

والزجنبيل  والقرنفل  ال�سينية  والقرفة  والبا�ستا  ال�سوكوالته  اأ�سا�سها  التي  وامل�سروبات 

وم�سحوق جذور الكركم والت�سيلي والكهون وورق الغار والتوابل املفرومة مثل الزجنبيل 

والثوم والت�سيلي املفروم وال�سكر املبلور والثوم والب�سل املجفف . 

با�ســـــــــــــــم : ت�ساينا بزن�ش ليمتد 

اجلن�سيــــــة : هوجن كوجن 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : 5 اف كواليباك تاور 122 كانوت رود وي�ست هوجن كوجن 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/16 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

- 88 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76831 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات التربعات اخلريية .

با�ســـــــــــــــم : يام براند�ش انك 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 1441 غاردينري لني ، لوي�سفيلي كنتاكي ، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/17 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76966 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

دوارت الفرامل اخلا�سة مبركبات امل�سافرين الربية .

با�ســـــــــــــــم : جينريال موتورز ال ال �سي 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 300 رينا�سين�ش �سنرت ، �سيتي اوف ديرتويت ، والية مت�سيغان 3000 – 48265 

الواليات املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/24 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2366 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76970 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأدوات التجميل ، كولونيا بعد احلالقة ، العطور ، كولونيا ، م�ستح�سرات التجميل ، الزيوت 

العطرية ، ال�سابون ، ال�سامبو ، م�ستح�سرات لتنظيف الأ�سنان ، غ�سول ال�سعر . 

با�ســـــــــــــــم : بوي تريدينغ كومباين ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : يونيت�س 1 - 7 ذا يورو�سينرت 116 - 118 بيوري نيو رود مان�سي�سرت ام 8 8 اي 

بي اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/24 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77159 

فـي الفئة 10 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جهاز توليد طبي ي�ستخدم كجهاز تخدير توليدي واأجهزة التوليد الطبية على �سكل اإبر 

وحقن اأوقلم حلقن امل�ستح�سرات ال�سيدلية .

با�ســـــــــــــــم : ايلي ليللي اند كومباين 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ليللي كوربوريت �سنرت ، انديانابولي�س ، انديانا ، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/06 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77160 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 املركبات الربية والدراجات النارية وال�سكوترز والدراجات ذات العجالت الثالث والدراجات 

بالدرجات  اخلا�سة  االإنذار  واأجهزة  االأمتعة  ورفوف  العجلتني  ذات  واملركبات  الهوائية 

، ودعامات الوقوف اخلا�سة بالدراجات واالإطارات والقطع واللواحق اخلا�سة  واملركبات 

بالب�سائع املذكورة والواردة بالفئة 12 . 

با�ســـــــــــــــم : تريومف ديزاينز ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : نورماندي واي ، هنكلي لي�ست�ساير ال اأي 10 3 بي زد ، اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/06 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77161 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

التغليف  مواد   ، والطبوعات   ، املواد  هذه  من  امل�سنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  الورق   

البال�ستيكية . 

با�ســـــــــــــــم : �سركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية )�ش . م . ك( 

اجلن�سيــــــة : كويتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص ب 681 ال�سفاة 13007 الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/06 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2366 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77162 

فـي الفئة 31 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

احلبوب املواد الغذائية اخلا�سة باحليوانات .

با�ســـــــــــــــم : �سركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية )�ش . م . ك( 

اجلن�سيــــــة : كويتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص ب 681 ال�سفاة 13007 الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/06 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77163 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

بيع  حمال  خدمات   - التجزئة  خدمات   - التجارية  االأن�سطة   - االأعمال  وتوجيه  اإدارة 

التجزئة .

با�ســـــــــــــــم : �سركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية )�ش . م . ك( 

اجلن�سيــــــة : كويتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص ب 681 ال�سفاة 13007 الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/06 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2366 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77581 

فـي الفئة 44 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املواد الطبية واملختربية .

با�ســـــــــــــــم : م�سنع تقنية املختربات الطبية 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص ب 1005 الرمز الربيدي 103 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/04 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77665 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اللحوم والدواجن .

با�ســـــــــــــــم : �سركة ال�سيذاين العاملية �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص ب 54 الرمز الربيدي 418 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/09 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77677 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

النقل الربي بال�ساحنات للب�سائع وال�سوائل واملعدات .

با�ســـــــــــــــم : �سعيد بن نا�سر بن حممد املحروقي للتجارة 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص ب 301 الرمز الربيدي 321 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/10 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77770 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املقاهي .

با�ســـــــــــــــم : �سركة املهد ال�ساملة للتجارة واملقاوالت �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص ب 2275 الرمز الربيدي 211 �ساللة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/12 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77771 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

حمالت البقالة ال�سوبرماركت التموينات الربادات .

با�ســـــــــــــــم : �سركة املهد ال�ساملة للتجارة واملقاوالت �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص ب 2275 الرمز الربيدي 211 �ساللة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/12 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77772 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتارة االأجهزة املنزلية والراديو والتلفزيون .

با�ســـــــــــــــم : ثريا بنت عبداهلل بن حممد الفرعي 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص ب 180 الرمز الربيدي 103 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/12 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77809 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مكاتب الت�سدير واال�سترياد وكاالت االأعمال التجارية ترويج وت�سويق الب�سائع .

با�ســـــــــــــــم : قمر م�سقط للت�سويق واخلدمات �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : جتارة 

العنـــــــــوان : �ص.ب :511 ر . ب :121 ال�سيب 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/16 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77814 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اللحوم - اأ�سماك - دواجن .

با�ســـــــــــــــم : الطيب لل�سلع اال�ستهالكية 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص ب 1014 الرمز الربيدي 121 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/16 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 78056 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتارة مواد البناء .

با�ســـــــــــــــم : �سركة عنوان اجلنوب للتجارة واملقاوالت �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص ب : 3089 الرمز الربيدي : 211 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/24 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 79055 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

متوين واعا�سة /مطعم .

با�ســـــــــــــــم : جوخة بنت حمد اجلابري للتجارة �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص ب 317 الرمز الربيدي 116 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/12 

- 97 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75346 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مقاوالت البناء والت�سييد وتركيب واإ�سالح نظم مر�سات ومقاومة احلريق ، متديد و�سيانة 

�سبكات الغاز للمباين ، �سناعة وتركيب املنتجات املعدنية امل�سنوعة من اأجزاء الوحدة ذاتها 

واأ�سعال  واملظالت  وال�سالمل  واالأبواب  النوافذ  عمل   ، والت�سييد  البناء  فـي  وامل�ستخدمة 

معدنية ور�سة حدادة . 

با�ســـــــــــــــم : الريان ما وراء البحار �ش . م . م  

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب :884 الرمز الربيدي : 113

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/15 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

 لنموذج أو رسم صناعى العربية باللغة المختصر الوصف
 

سلطنــــــة عمــــــــــان  
 وزارة التجـــــــارة والصناعــــــة

 المديريــــة العامــة للتجــــــــــــــارة
 دائـرة الملكيــة الفكريــــة

 

 

  رقم الطلب (21)
00001/2011/ID/OM 

 8/2/2011تاريخ التقديم  (22)
 : رقم الشهادة المسجلة (11)
 : تاريخ التسجيل (11)
(51)  

 Loc Cl.  
(11) 1  

  - 35331-6363الينوس , شيكاغو , ويست ادمز ستريت  555وعنوانها . انك , يو اس جي انتيريورز  2
 الواليات المتحده األمريكية 6

(12) 1         

 
2  
6  

(17) 1         

 
2  

(15) 1  
2  
6  

(70)       107  ,771 /22 
 12/8/2010: تاريخ االولوية                           

                  نماذج  7( 28) نموذج صناعى (12)

 المنتج الذي يغطيه الطلب (15)
SUSPENDED CEILING GRID TEE ASSEMBLY ( الشبكة الكهربائيةسقف معلق لتجميع) 

    التصميم( 11)
                                                     

      

 
 
 
 
 

�إعـــــــــالن 

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن ت�صجيل النماذج ال�صناعية وفقا لأحكام قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر 

باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 .

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي

جيمز جيه. ليهني ، جيه ار . وعنوانه 216 ا�س. جلينربوك تريل ، مكهرني ، الينوي�س 60050 الوليات املتحدة الأمريكية

لندزديل اورورا ، الينوي�س 60503 ، الوليات املتحدة الأمريكية بيدر جيه. جولرب اند�صن وعنوانه 2729 

جون ال. هاموند وعنوانه 20683 بيلفيديره افينيو ، فريفيو بارك ، اوهايو 44126 ، الوليات املتحدة الأمريكية

ابراهام ام. اوندركوفلري وعنوانه 2237 وينيباغو رود ، واوكيغان ، الينوي�س 60087 ، الوليات املتحدة الأمريكية

مارك ار. باول�صن وعنوانه 38090 لويول افينيو ، بيت�س بارك ، الينوي�س 60087 ، الوليات املتحدة الأمريكية

(51)                                  09 - 01

جيمز جيه. ليهني ، جيه ار . وعنوانه 216 ا�س. جلينربوك تريل ، مكهرني ، الينوي�س 60050 الوليات املتحدة الأمريكية

لندزديل اورورا ، الينوي�س 60503 ، الوليات املتحدة الأمريكية بيدر جيه. جولرب اند�صن وعنوانه 2729 

جون ال. هاموند وعنوانه 20683 بيلفيديره افينيو ، فريفيو بارك ، اوهايو 44126 ، الوليات املتحدة الأمريكية

ابراهام ام. اوندركوفلري وعنوانه 2237 وينيباغو رود ، واوكيغان ، الينوي�س 60087 ، الوليات املتحدة الأمريكية

مارك ار. باول�صن وعنوانه 38090 لويول افينيو ، بيت�س بارك ، الينوي�س 60087 ، الوليات املتحدة الأمريكية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

 لنموذج أو رسم صناعى العربية باللغة المختصر الوصف
 

سلطنــــــة عمــــــــــان  
 وزارة التجـــــــارة والصناعــــــة

 المديريــــة العامــة للتجــــــــــــــارة
 دائـرة الملكيــة الفكريــــة

 

 

  رقم الطلب (21)
00002/2011/ID/OM 

 8/2/2011تاريخ التقديم  (22)
 : رقم الشهادة المسجلة (11)
 : تاريخ التسجيل (11)
(51)  

 Loc Cl.  
(11) 1  

  - 35331-6363الينوس , شيكاغو , ويست ادمز ستريت  555وعنوانها . انك , يو اس جي انتيريورز  2

 الواليات المتحده األمريكية 6
(12) 1         

 
2  
6  

(17) 1         

 
2  

(15) 1  
2  
6  

(70)         

                  نماذج  6( 28) نموذج صناعى (12)

 المنتج الذي يغطيه الطلب (15)
SUSPENDED CEILING GRID TEE ASSEMBLY (الشبكة الكهربائيةيع سقف معلق لتجم) 

    التصميم( 11)

                                                       
 
 
 
 
 
 

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي

جيمز جيه. ليهني ، جيه ار . وعنوانه 216 ا�س. جلينربوك تريل ، مكهرني ، الينوي�س 60050 الوليات املتحدة الأمريكية

لندزديل اورورا ، الينوي�س 60503 ، الوليات املتحدة الأمريكية بيدر جيه. جولرب اند�صن وعنوانه 2729 

جون ال. هاموند وعنوانه 20683 بيلفيديره افينيو ، فريفيو بارك ، اوهايو 44126 ، الوليات املتحدة الأمريكية

ابراهام ام. اوندركوفلري وعنوانه 2237 وينيباغو رود ، واوكيغان ، الينوي�س 60087 ، الوليات املتحدة الأمريكية

مارك ار. باول�صن وعنوانه 38090 لويول افينيو ، بيت�س بارك ، الينوي�س 60087 ، الوليات املتحدة الأمريكية

جيمز جيه. ليهني ، جيه ار . وعنوانه 216 ا�س. جلينربوك تريل ، مكهرني ، الينوي�س 60050 الوليات املتحدة الأمريكية

لندزديل اورورا ، الينوي�س 60503 ، الوليات املتحدة الأمريكية بيدر جيه. جولرب اند�صن وعنوانه 2729 

جون ال. هاموند وعنوانه 20683 بيلفيديره افينيو ، فريفيو بارك ، اوهايو 44126 ، الوليات املتحدة الأمريكية

ابراهام ام. اوندركوفلري وعنوانه 2237 وينيباغو رود ، واوكيغان ، الينوي�س 60087 ، الوليات املتحدة الأمريكية

مارك ار. باول�صن وعنوانه 38090 لويول افينيو ، بيت�س بارك ، الينوي�س 60087 ، الوليات املتحدة الأمريكية

(51)                                  09 - 01
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

 لنموذج أو رسم صناعى العربية باللغة المختصر الوصف
 

سلطنــــــة عمــــــــــان  
 وزارة التجـــــــارة والصناعــــــة

 المديريــــة العامــة للتجــــــــــــــارة
 دائـرة الملكيــة الفكريــــة

 

 

       رقم الطلب (21)
 2/4/2011: تاريخ التقديم (22)
 رقم الشهادة المسجلة (11)
 تاريخ التسجيل (11)
(41)  

 تصنيف لوكارنو
10-01  

Loc Cl.  

ايه يو، المملكة  4 11الفريتون رود، ديربي، دي إي  111سميث اوف ديربي غروب ليمتد و عنوانها  0 (11)
 .المتحدة وجنسيتها بريطانيه

2  
3  

ايه يو، المملكة المتحدة وجنسيته  4 11الفريتون رود، ديربي، دي إي  111وانه  كيفين ليتشفيلد وعن - 0 (12)
 .بريطاني

2  
3  

ايه يو، المملكة  4 11الفريتون رود، ديربي، دي إي  111سميث اوف ديربي غروب ليمتد و عنوانها  0 (17)
 .المتحدة وجنسيتها بريطانيه

2  
(14) 0  

2  
3  

 2720404: رقم األولويه : بيانات االسبقية (70)
 70/27/4727: تاريخ األولوية

 .المملكة المتحدة: اسم بلد 
                  نموذجين: عدد النماذج فى الطلب Clock (28): نموذج صناعى (12)
 
 ساعة صالة اسالمية: المنتج الذى يغطيه الطلب (14)
 
 التصميم( 11)
 

 .خمسة اقسام وكل قسم يشير الى أوقات الصالة المختلفة ساعة صالة اسالمية من
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51)                                  

OM/ID/2011 /00004

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

 لنموذج أو رسم صناعى العربية باللغة المختصر الوصف
 

سلطنــــــة عمــــــــــان  
 وزارة التجـــــــارة والصناعــــــة

 المديريــــة العامــة للتجــــــــــــــارة
 دائـرة الملكيــة الفكريــــة

 

 

  رقم الطلب (21)
 

 2/110102: تاريخ التقديم (22)
 الشهادة المسجلةرقم  (11)
 تاريخ التسجيل (11)
(51)  

 تصنيف لوكارنو
 

Loc Cl.  

 برادلي فيكستوريز كوربوريشن 1 (11)
2  
، 35131فونتاين بي أل في دي، مينوموني فولس، دبليو اي  1212أن  241، دبليو 444ب .ص 3

 .الواليات المتحدة
، الواليات 35111كونسين دونغيز باي رود ميكون، ويس.دبليو 2414كلوك و عنوانها . اسكوت ام 1 (12)

 .المتحدة
2  
3  

 أبو غزالة للملكية الفكرية 1 (17)
2  

(15) 1 220712.123 – 1101102/1/ 
2 220721.221 – 220202/11 
3  

 بيانات االسبقية (/7)
                  عدد النماذج فى الطلب( 22) نموذج صناعى (12)
 
 المنتج الذى يغطيه الطلب (15)
 
 
 جهاز توزيع:  التصميم( 11)

         
 
 

 وصف االشكال التوضيحية 
 .عبارة عن مقطع عرضي من االعلى ألحد تجسيدات التصميم المطلوب حمايته 1الشكل التوضيحي 
 .1مقطع عرضي ثاني من االعلى للتصميم المطلوب حمايته في الشكل التوضيحي عبارة عن   2الشكل التوضيحي 
 .1عبارة عن مقطع امامي للتصميم المطلوب حمايته في الشكل التوضيحي  3الشكل التوضيحي 
 .1عبارة عن مقطع خلفي للتصميم المطلوب حمايته في الشكل التوضيحي  4الشكل التوضيحي 
 .1مقطع من الجانب االيسر للتصميم المطلوب حمايته في الشكل التوضيحي عبارة عن  5الشكل التوضيحي 
 .1عبارة عن مقطع من الجانب االيمن للتصميم المطلوب حمايته في الشكل التوضيحي  6الشكل التوضيحي 
 .1عبارة عن مقطع علوي للتصميم المطلوب حمايته في الشكل التوضيحي  7الشكل التوضيحي 
 .1بارة عن مقطع سفلي للتصميم المطلوب حمايته في الشكل التوضيحي ع 8الشكل التوضيحي 

وتعمل الخطوط المتقطعة من الرسومات لغايات توضيحية فقط وال . ويظهر التصميم الزخرفي المطلوب حمايته في الخطوط الغامقة من الرسومات
 . تشكل جزء من التصميم المطلوب حمايته

 
 
 
 

OM/ID/2011 /00006

(51)                                  

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي

2011/5/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

 لنموذج أو رسم صناعى العربية باللغة المختصر الوصف
 

سلطنــــــة عمــــــــــان  
 وزارة التجـــــــارة والصناعــــــة

 المديريــــة العامــة للتجــــــــــــــارة
 دائـرة الملكيــة الفكريــــة

 

 

 :رقم الطلب (21)
 : تاريخ التقديم (22)
 لمسجلةرقم الشهادة ا (11)
 تاريخ التسجيل (11)
(51)  

  .Loc Cl تصنيف لوكارنو

 برادلي فيكستوريز كوربوريشن 1 (11)

2  

، 35131فونتاين بي أل في دي، مينوموني فولس، دبليو اي  1212أن  241، دبليو 444ب .ص 3
 .الواليات المتحدة

(12) 
، الواليات 35111دونغيز باي رود ميكون، ويسكونسين .دبليو 2414و عنوانها كلوك . اسكوت ام 1

 .المتحدة
2  
3  

 أبو غزالة للملكية الفكرية 1 (17)
2  

(15) 1 22/712.123 – 11/11/2212 
2 22/721.221 – 22/2/2211 
3  

 بيانات االسبقية (72)

                  عدد النماذج فى الطلب( 22) نموذج صناعى (12)

 المنتج الذى يغطيه الطلب (15)

 Dispenser:  التصميم( 11)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(51)                                  

OM/ID/2011 /00007

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي

2011/5/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )1009(

 لنموذج أو رسم صناعى العربية باللغة المختصر الوصف
 

سلطنــــــة عمــــــــــان  
 وزارة التجـــــــارة والصناعــــــة

 المديريــــة العامــة للتجــــــــــــــارة
 دائـرة الملكيــة الفكريــــة

 

 

 ID/OM/00008/2011رقم الطلب (21)
 1/6/2011تاريخ التقديم  (22)
 : رقم الشهادة المسجلة (11)
 : تاريخ التسجيل (11)
(51)  

 Loc Cl.  
(11) 1  

  - 35331-6363الينوس , شيكاغو , ويست ادمز ستريت  555وعنوانها . انك , يو اس جي انتيريورز  2
 الواليات المتحده األمريكية 6

(12) 1         

 
2  
6  

(17) 1         

 
2  

(15) 1  
2  
6  

(70)         

                  نماذج  6( 28) نموذج صناعى (12)

 المنتج الذي يغطيه الطلب (15)

 
    التصميم( 11)

                                        

        
 
 
 
 
 

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي

(51)                                  09 - 01

ابراهام مونروي انديركوفلري وعنوانه 2237 وينيباغو رود وايكيغان ، للينوي�س 60087  ، الوليات املتحدة الأمريكية وجن�صيته اأمريكي.

مارك روبريت فاول�صني وعنوانه 38090 لويول افينيو بي�س بارك ، للينوي�س 60087 ، الوليات املتحدة الأمريكية

بيدير جون غولرب اند�صني وعنوانه 2729 لن�صدايل اأيرورا ، للينوي�س 60503 ، الوليات املتحدة الأمريكية وجن�صيته اأمريكي.

جامي�س جوزيف ليهان وعنوانه 216 ا�س غلينربوك ترايل ماكهيرني ، للينوي�س  60050، الوليات املتحدة الأمريكية وجن�صيته اأمريكي.

ابراهام مونروي انديركوفلري وعنوانه 2237 وينيباغو رود وايكيغان ، للينوي�س 60087  ، الوليات املتحدة الأمريكية وجن�صيته اأمريكي.

مارك روبريت فاول�صني وعنوانه 38090 لويول افينيو بي�س بارك ، للينوي�س 60087 ، الوليات املتحدة الأمريكية

بيدير جون غولرب اند�صني وعنوانه 2729 لن�صدايل اأيرورا ، للينوي�س 60503 ، الوليات املتحدة الأمريكية وجن�صيته اأمريكي.

جامي�س جوزيف ليهان وعنوانه 216 ا�س غلينربوك ترايل ماكهيرني ، للينوي�س  60050، الوليات املتحدة الأمريكية وجن�صيته اأمريكي.
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 لنموذج أو رسم صناعى العربية باللغة المختصر الوصف
 

سلطنــــــة عمــــــــــان  
 وزارة التجـــــــارة والصناعــــــة

 المديريــــة العامــة للتجــــــــــــــارة
 دائـرة الملكيــة الفكريــــة

 

 

 ID/OM/00000/2011رقم الطلب (21)

 1/6/2011تاريخ التقديم  (22)
 : رقم الشهادة المسجلة (11)
 : تاريخ التسجيل (11)
(51)  

 Loc Cl.  
(11) 1  

  - 35331-6363الينوس , شيكاغو , ويست ادمز ستريت  555وعنوانها . انك , يو اس جي انتيريورز  2
 الواليات المتحده األمريكية 6

(12) 1         

 
2  
6  

(17) 1         

 
2  

(15) 1  
2  
6  

(70) 
         

                  نماذج  6( 28) نموذج صناعى (12)
 المنتج الذي يغطيه الطلب (15)

 
    التصميم( 11)

                                         
 
 

      
 
 
 

(51)                                  09 - 01

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي

ابراهام مونروي انديركوفلري وعنوانه 2237 وينيباغو رود وايكيغان ، للينوي�س 60087  ، الوليات املتحدة الأمريكية وجن�صيته اأمريكي.

مارك روبريت فاول�صني وعنوانه 38090 لويول افينيو بي�س بارك ، للينوي�س 60087 ، الوليات املتحدة الأمريكية

بيدير جون غولرب اند�صني وعنوانه 2729 لن�صدايل اأيرورا ، للينوي�س 60503 ، الوليات املتحدة الأمريكية وجن�صيته اأمريكي.

جامي�س جوزيف ليهان وعنوانه 216 ا�س غلينربوك ترايل ماكهيرني ، للينوي�س  60050، الوليات املتحدة الأمريكية وجن�صيته اأمريكي.

ابراهام مونروي انديركوفلري وعنوانه 2237 وينيباغو رود وايكيغان ، للينوي�س 60087  ، الوليات املتحدة الأمريكية وجن�صيته اأمريكي.

مارك روبريت فاول�صني وعنوانه 38090 لويول افينيو بي�س بارك ، للينوي�س 60087 ، الوليات املتحدة الأمريكية

بيدير جون غولرب اند�صني وعنوانه 2729 لن�صدايل اأيرورا ، للينوي�س 60503 ، الوليات املتحدة الأمريكية وجن�صيته اأمريكي.

جامي�س جوزيف ليهان وعنوانه 216 ا�س غلينربوك ترايل ماكهيرني ، للينوي�س  60050، الوليات املتحدة الأمريكية وجن�صيته اأمريكي.
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(51) OM/ID/2011 /00010

(21)

(11)
(22)

(15)
(45)

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي
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66/6361 
 لنموذج صناعي العربية باللغة المختصر الوصف

 

 
 سلطنــــــة عمــــــــــان

 وزارة التجـــــــارة والصناعــــــة
 المديريــــة العامــة للتجــــــــــــــارة

 دائـرة الملكيــة الفكريــــة

 

 

 OM/ID/1122011122 

 1199/91/91 

  

  

  

 Int. Cl.  
.بولدإنترناشونالافزدسيأو 6 (17)

 ،جفزه،دبي،االماراتالعربيةالمتحدة119119.ب.ص:شركةاماراتيةفي
 ،السعودية 664/1، الرياض 7575. ب.ص: ، سعودي في.فهد عبد اهلل الحربي 6 (17)

(17) 6  
1  

  كاهم للملكية الفكريةسابا وشر 6 (17)
1  

/  
 :تـاريخ:رقـم (73)
(77)  

 تسمية االختراع  (47)
 .غاسلأقداممتين                                              

 
 الوصف المختصر( 41)

.هذا التصميم هو لجهاز مستقل يقوم بغسل األقدام، كما يتم في منتجعات العناية باألقدام وحمامات العناية باألقدام  
 

                                    
                                                                                               

 
                                                                                   

 
          

 
     

 
 

                                                                           
 
 
         

 
 
 
 
 
 

 

 

OM/ID/2011 /00011(51)                                  

(21)
(22)
(11)
(15)
(45)

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي
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61/0561 
 لنموذج صناعي  العربية باللغة المختصر الوصف

 

 
 سلطنــــــة عمــــــــــان

 وزارة التجـــــــارة والصناعــــــة
 المديريــــة العامــة للتجــــــــــــــارة

 دائـرة الملكيــة الفكريــــة

 

 

 OM/ID/2100011102 

 1199/91/91 

  

  

  

 Int. Cl.  
.بولدإنترناشونالافزدسيأو 6 (17)

 ،جفزه،دبي،االماراتالعربيةالمتحدة119119.ب.ص:شركةاماراتيةفي
 ،السعودية 66411، الرياض 5/0/. ب.ص: ، سعودي في.فهد عبد اهلل الحربي 6 (17)

(17) 6  
1  

  سابا وشركاهم للملكية الفكرية 6 (17)
1  
1  

 :تـاريخ:رقـم (73)
(77)  

 تسمية االختراع  (47)
 .حجرةغسلأقدام                                                     

 الوصف المختصر( 41)
            .هذا التصميم هو لجهاز مستقل يقوم بغسل األقدام، كما يتم في منتجعات العناية باألقدام وحمامات العناية باألقدام

                   

              
 

               
 

             
 

 
 

 

 

(21)
(22)
(11)
(15)
(45)

OM/ID/2011 /00012(51)                                  

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي
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51/8751 
 صناعي  جلنموذ العربية باللغة المختصر الوصف

 

 
 سلطنــــــة عمــــــــــان

 وزارة التجـــــــارة والصناعــــــة
 المديريــــة العامــة للتجــــــــــــــارة

 دائـرة الملكيــة الفكريــــة

 

 

 OM/ID/3100011102 

 1199/91/91 

  

  

  

 Int. Cl.  

.بولدإنترناشونالافزدسيأو 5 (17)
 ،جفزه،دبي،االماراتالعربيةالمتحدة119119.ب.ص:شركةاماراتيةفي

 ،السعودية 55411، الرياض 1/15. ب.ص: ، سعودي في.فهد عبد اهلل الحربي 5 (17)
(17) 5  

1  
  سابا وشركاهم للملكية الفكرية 5 (17)

1  
1  

 :تـاريخ:رقـم (73)
(77)  

 تسمية االختراع  (47)
 .حوضلغسلاألقدام                                                       

 
 الوصف المختصر( 41)

.هذا التصميم هو لجهاز مستقل يقوم بغسل األقدام، كما يتم في منتجعات العناية باألقدام وحمامات العناية باألقدام  

                                                 
 

                                              
 

                                    
              

 
 

 

(21)
(22)
(11)
(15)
(45)

OM/ID/2011 /00013(51)                                  

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي
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 جمل�س املناق�صات

يعلـن جملـ�س املناق�صـات عن طرح املناق�صات التالية :

موعد 

تقدمي 

العطـاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمـة 

امل�ستند

ال�صركـات التي يحـق

لها اال�صتــراك
ا�ســــــم املناق�ســة

رقـم 

املناق�سـة

2013/6/10 2013/5/15

)=/2٫500 ر.ع(

 األفـان 

وخم�سمائة 

ريـال عمانــي

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي الأعمـال املدنيـة 

وامل�صجلــة لـــدى جملــ�س 

املناق�سـات بالدرجــة 

املمتــازة

م�سروع ا�ست�سالح 

خمطط �صكني مبنطقة 

كمزار بولية خ�صب 

مبحافظة م�صنـدم

2013/32

2013/6/10 2013/5/15

)=/400 ر.ع(

اأربعمائـــــة ريـال 

عمانــي 

ال�صركـات واملكاتــب 

ال�صت�صارية املتخ�ص�صة 

فـي الأعمال املذكــورة 

وامل�صجلة لـدى جمل�س 

املناق�صات بالفئة الأوىل

م�صروع تقديـم 

اخلدمات ال�صت�صاريـة 

لتاأهيـل وتطويـر 

حمطـة الب�صائــع 

العامــــة مبينـــاء 

�ساللـــة 

2013/33

2013/6/10 2013/5/15

)=/3000 ر.ع(

ثالثة اآلف 

ريال عماين

ال�سركـات العامليـــة 

املتخ�ص�صـة فـي الأعمال 

املذكــورة وال�صركات 

املحليــة املتخ�ص�صة 

فـي الأعمـال املدنيــة 

وامل�صجلـــة لــدى جملــ�س 

املناق�سـات بالدرجــة 

املمتــازة

م�سروع ت�سميم واإن�ساء 

امل�صب البحري ملحطـة 

ال�صـرف ال�صحي 

بدار�صيـت وحمطـة 

ال�صـخ املركزية 

بالعذيبـة

2013/34

"دولية"

ميكـن احل�صـول على م�صتنـدات ال�صـروط واملوا�صفـات من مبنى املجلـ�س باخلويـر اعتبارا 

من تاريـخ ن�صـر هـذا الإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـور باجلـدول اأعـاله .

على جميع ال�سركات اأن ترفق مع عطاءاتها تاأمينا موؤقتا فـي �صورة �صمان م�صرفـي اأو �صيك 

العطاء  ال�صلطنة ل يقل عن )1%( من قيمة  فـي  العاملة  البنوك  اأحد  م�صدق عليه من 

تاريخ  من  يوما   )90( ملدة  املفعول  و�صاري  املناق�صات  جمل�س  رئي�س  معايل  با�صم  معنونا 

تقدمي العطاءات وكل عطاء ل ي�صتوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب �صوف لن ينظر فيه .
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تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�صلي املعـد لذلك وعلى جدول الفئات 

جمل�س  رئي�س  معايل  با�صـم  معنونـة  الأحمـر  بال�صمع  خمتومة  مظاريف  فـي  له  املرافق 

املناق�صات مكتوب عليها مـــن اخلـــارج رقـــم وا�صــم املناق�صـة فقـط واأن ل يكتـب على املظـروف 

ا�صـم �صاحـب العطــاء اأو ما ي�صري اإليه .

يجب و�صـــع العطـاءات ب�صنـــدوق املناق�صـــات مببنــى املجلـــ�س باخلويـــر ابتـــداء من ال�صاعـــة 

ال�صابعة والن�صـــف حتى ال�صاعـــة العا�صـــرة من �صبـــاح اليـــوم املحـــدد باجلـــدول اأعـــاله ، هذا 

و�صـــوف لن يتــم قبـــول اأي عطـــاء يــرد اإىل املجلـــ�س بعـــد املوعــد الآنــف الذكــر ، كما يجـــب 

ح�صــور ممثل لل�صركة التي تقدم عطاءها فـي املناق�صة عند اإجـراءات فتح املظاريف ، علما 

باأنه �صيتم بث هذه الإجراءات مبا�صرة على موقع جمل�س املناق�صات فـي �صبكـة املعلومات 

العاملية )الإنرتنـت( )http://www.tenderboard.gov.om( ابتداء من ال�صاعة احلادية 

ع�صرة �صباحا .

�صتعطـــى الأف�صليـــة فـي الإ�صنــاد لل�صركــات التي ي�صتمــل عطاوؤهــا على اأكبــر ن�صبــة تعمني 

ون�صبة �صراء ممكنة من املنتجات الوطنية . 

جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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البنـك املركـزي العمانـي

�إعـــــــــالن

ا�ستنـــــادا اإلــــى املــــــادة رقـــــم )48( مـــــن القانــــون امل�سرفــــي ال�ســـــادر باملــر�ســـــوم ال�سلطانـــــي

رقـــم 2000/114 ، يعلــن البنـــك املركــزي العمانــي بـــاأن القيمــة الإجماليــة للنقــد املتـــداول 

ريــال   1٫235٫ 773٫254٫045  : بلغـــت  قـــد  2013م  مار�س  �سهر  نهايــة  حتى  ال�سلطنة  فــــي 

عمانــي )مليارا ومائتني وخم�سة وثالثني مليونا و�سبعمائة وثالثة و�سبعني األفا ومائتني 

واأربعة وخم�سني ريال عمانيا وخم�سا واأربعني بي�سة فقط ( .

البنـك املركـزي العمانـي 
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املوجودات )الأ�صول( :

ريال عماين 

)بالألـف(

2013/3/31م

ريال عماين 

)بالألـف(

2012/3/31م

ريال عماين 

)بالألـف(

الذهـب  والف�سة 

املوجودات الأجنبية :

اأ - اأر�صدة لدى البنوك فـي اخلارج

ب - احتياطي لدى �صندوق النقد الدويل 

ج - الأوراق املالية الأجنبية

امل�صتحقات من احلكومة

امل�صتحقات من البنوك املحلية

ح�صة ال�صلطنة لدى �صندوق النقد الدويل

املوجودات الثابتة ) �صافـي (

املوجودات الأخرى

1٫493٫974

144٫668

4٫716٫328

615

6٫354٫970

-

20٫552

93٫335

29٫734

43٫128

664

5٫566٫964

-

735

96٫441

22٫676

41٫192

املجمـــــوع
6.542.334

========

5.728.672

========

املطلوبات )اخل�صوم( :

النقد امل�صدر

امل�صتحقات للحكومة

امل�صتحقات للبنوك املحلية :

اأ - البنوك التقليدية

ب - البنوك الإ�صالمية

املطلوبات الأجنبية

املطلوبات الأخرى

ح�صاب �صندوق النقد الدويل بالريال العماين 

القيمة ال�صافية :

اأ - راأ�س املال

ب - الحتياطيات العامة

ج - اأخــرى

2٫608٫086

135٫167

500٫000

430٫678

416٫886

1٫235٫773

1٫010٫316

2٫743٫253

-

112٫070

93٫358

1٫347٫564

1٫109٫064

1٫043٫556

2٫027٫269

-

119٫275

96٫465

1٫333٫043

6.542.334املجمـــــوع
=========

5.728.672
=========

البنك املركزي العماين

اإعـــــــالن

 ،  2000/114 رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  امل�صرفـي  القانون  ( من  اأ   (17 املادة  اإىل  ا�صتنادا 

يعلــن البنـــك املركـــزي العمانــــي بــــاأن امليزانيــــة العموميـــة للفتــــرة املنتهيـــــة فـــي 2013/3/31م 

كانت كما يلي  :
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