
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1056(                                                                          ال�سنــــة الثالثــــة والأربعـــون 

            

املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــة  

مر�ضـــــوم �ضلطـانــــي رقـــم 2014/21     باإجـــراء بعـــ�ض التعديـــالت علــى قانــون الق�ضــاء 

الع�ضكري .

اأوامــر �ســاميــة مبنــح اأو�سمـــة

ديوان البالط ال�سلطاين

املرا�ســــــــم ال�سلطانيـــــــة

اأمــــر مبنــــح و�ضــــــام .

قــــــــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــة                    

 وزارة الداخليـــة

تعديــــــــــل  باإجـــــــراء   2014/4/21 فـــــــــي  �ضــــــــــادر  قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2014/84 

فــــــي القــــرار الــوزاري رقـــم 2012/270 بت�ضميـــــة 

اأع�ضـــــاء املجالـــــ�ض البلديــــة للفتـــرة الأولـــــى .

رقم 

ال�سفحة

 الأحــــد 27 جمادى الثانية 1435هـ                                            املـوافــــــق 27 ابريــــل  2014م
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رقم 

ال�سفحة

                                   وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة

�ضــــــادر فــــي 2014/4/16 بتعديــل بعـــ�ض اأحكـــام  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2014/102 

لئحــة ا�ضتزراع الأحيـاء املائيـة و�ضبط جودتها .

                      وزارة ال�ســــوؤون الريا�سيـــة

النظـــــــــام  باإ�ضـــــــــدار   2014/4/17 فــــــي  �ضــــــــادر    2014/139 رقــــــــــــــم  وزاري  قـــــــــــرار 

الأ�ضا�ضــي لحتــادات اللعــبات  الريا�ضية املنتخبة .                     

اأحكــام  بعـــ�ض  بتعديــل   2014/4/17 فــــي  �ضــــــادر  قـــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2014/140 

النظـــام الأ�ضا�ضـــي لالحتــــاد العمانـــي ل�ضباقـــات 

الهجن .

اإعـــــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــــة

وزارة القــــوى العاملـــــة

اإعــالن ب�ضـــاأن طلـــب ت�ضجيـــل نقابــة عماليــــة . 

وزارة التجارة وال�سناعة

دائرة امللكيـــة الفكريــــة

الإعالنات اخلا�ضة بالن�ضر عن طلبات ت�ضجيل العالمات التجارية .

جملـــ�س املناق�ســـــات  

اإعالن عن طرح املناق�ضـة رقـم 2014/11 .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــــة

مكتب بيكــر تلي اأم كي اأم )عمـــان(

اإعــالن عن بـدء اأعمـــــال الت�ضفيـــــة للعيادة الوطنية لطب الأع�ضاب �ض.م.م .

اإعــالن عن بـدء اأعمـال الت�ضفــية ل�ضركــة ال�ضوت واملنظر �ض.م.م .
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50
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مكتــب احلمدانــي لتدقيــق احل�سابـــات

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضروح الهند�ضية املتحدة �ض.م.م .

مكتــب موري�ســـون م�سقـــط

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأبـــر كرومبــي اأنـــد كنــت �ض.م.م .

مكتــب البيــان للتدقيـــق واملراجعـــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة راأ�ض ال�ضـــوت للتجـــارة واملقاولت �ض.م.م .

حممد بن علي بن �سليمان الغيالين

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة بــــارك ل�ضناعـــة الأنابيـــب والتجـــارة .

اأحمد بن خلفان بن اأحمد املزروعي

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة املغ�ضلة الع�ضرية للتنظيف بالبخار .

  يون�س بن �سامل بن نا�سر العنقودي

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اخليـــط املا�ضـــي للتجـــــارة .

مكتب حمد الريامي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

اإعـــــــــالن عــن انتهاء اأعمــال الت�ضفيـــة ل�ضركـــــة املــــدة الوطنيــــة �ض.م.م .
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111
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رقم 

ال�سفحة





مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1056(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/21

باإجراء بع�ض التعديالت على قانون الق�ساء الع�سكري 

�سلطان عمان نحن قابو�ض بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانون الق�ساء الع�سكري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/110 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على قانون الق�ساء الع�سكري امل�سار اإليه .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ العمل باأحكام قانون الق�ساء 

الع�سكري امل�سار اإليه .

�سـدر فـي : 22 من جمـادى الثانيـة �سنة 1435هـ

املـوافـــــق : 22 من ابــريــــــــــــــــــــل �سنة 2014م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1056(

تعديــالت علـى بعــ�ض اأحكــام 

قانون الق�ساء الع�سكري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/110

اأول :  يلغــى الق�ســم الرابــع من قانـون الق�ســاء الع�سكــري امل�سـار اإليه ، وتلغى تبعا لذلـك 

البنود اأرقام )11( ، )12( ، )13( من املادة )1( من ذات القانون .

ثانيا : ي�ستبدل بن�ص املادة )12( من القانون امل�سار اإليه الن�ص الآتي :

              يــوؤدي رئيـــ�ص واأع�ســـاء الق�ســـاء الع�سكـري قبل مبا�سـرة وظائفهــم اليميـن التاليــة 

              اأمــام الوزيــر :

        " اأق�ســم باللــه العظيــم اأن اأحكــم بالعــدل واأن اأحتــرم القوانيــن" .

ثالثا : ي�ستبـــــدل بعبــــارة "وزيـــر العـــدل" الـــواردة باملـــادة )30( من القانــون امل�ســـار اإليـــه 

              عبارة "جمل�ص ال�سوؤون الإدارية للق�ساء" .

-8-



اأوامـــــــــــــــر �ساميــــــــــــة

مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1056(

ديـوان البـالط ال�سلطانــي

املرا�ســم ال�سلطانيــة

اأمــر منــح و�ســام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنـــح و�ســام التكرمي لكل من :

1 - الفنان / اأبوبكر �سامل بلفقيه

2 - الفنان / حممـــــــــــد عبــــــــــــــــــده

وذلك تقديـــــــرا لـدورهمـــــــا فــي جمــــــــال املو�سيقــــــى والغنــــــاء ، وقــــــد �ســــــــدر اأمــــــــر املنــــــــح 

بتاريــخ 21 مــــن جمــادى الآخــرة 1435هـ املوافــــــق 21 مـن ابريـــل 2014م .

-11-





قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1056(

 وزارة الداخليـــة

قرار وزاري

 رقـــم 2014/84 

ب�إجراء تعديل فـي القرار الوزاري رقم 2012/270

بت�ضميــة اأع�ضــ�ء املج�لــ�س البلديــة للفتــرة الأولــى

ا�ستنــــادا اإىل قانون املجال�س البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/116 ،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون املجال�س البلدية ال�سادرة بالقـرار الديواين رقم 2012/15 ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2012/270 بت�سمية اأع�ساء املجال�س البلدية للفرتة الأوىل ،

2014م  20 مار�س  واإىل كتاب وزير ال�سياحة رقم )م و �س /2014/1357/1/2( واملوؤرخ فـي 

بت�سمية ممثلي وزارة ال�سياحة فـي املجال�س البلدية فـي حمافظتي جنوب الباطنة والظاهرة  ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــ�دة الأولـــــى

ال�سياحة فـي حمافظة جنوب  الزعابي ممثل وزارة  �سامل  �سليمان بن طالب بن  ي�ستبدل 

اإدارة ال�سياحة  الباطنة ليكون حممد بن حميد بن حمد اجلحافـي القائم باأعمال مدير 

باملحافظة بدل عنه .

املــ�دة الث�نيــــة

الظاهرة  حمافظة  فـي  ال�سياحة  وزارة  ممثل  الكلباين  علي  بن  �سامل  بن  �سيف  ي�ستبدل 

ليكون حماد بن �سعيد بن حماد اخلاطري القائم باأعمال مدير اإدارة ال�سياحة باملحافظة 

بدل عنه .

املــ�دة الث�لـثــــة

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

�ضـدر فـي : 21 من جم�دى الث�نية 1435هـ

املـوافـــــق : 21 من ابريــــــــــــــــــــل 2014م

حمود بن في�ضل البو�ضعيدي

                                                                                               وزيـــــــــر الــداخـلـــيـــــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1056(

وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة

قــرار وزاري

 رقـــم 2014/102

بتعديل بع�ض اأحكام لئحة ا�ستزراع الأحياء املائية و�سبط جودتها

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 81/53 ،

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

واإىل قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45 ،

واإلـــى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون ال�سيــد البحــري وحمايــة الثــروة املائيــة احليــة ال�ســادرة 

بالقرار الوزاري رقم 94/4 ،

واإىل لئحة �سبط جودة الأ�سماك العمانية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2009/12 ،

واإىل لئحة ا�ستزراع الأحياء املائية و�سبط جودتها ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2012/177 ،

وبناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على لئحة ا�ستزراع الأحياء املائية ، و�سبط جودتها امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي : 16 / 6 / 1435هـ

املوافـــــق : 16 / 4 / 2014م
د . فــوؤاد بن جعفر ال�ساجواين

وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1056(

تعديــالت بعـــ�ض اأحكـــام

لئحـة ا�ستـزراع الأحيـاء املائيـة و�سبـط جودتهـا

اأول: ي�ستبدل بن�سو�ض املواد) 14 ، 15 ، 34 ، 43 ، 44 ، 45 ( من لئحة ا�ستزراع الأحياء 

املائية ، و�سبط جودتها امل�سار اإليها ، الن�سو�ض الآتية :

املــادة ) 14 ( 

ت�سكل اللجنة برئا�سة الوزير ، وع�سوية كل من :

1 - وكيل وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية للرثوة ال�سمكية                 نائبــــا للرئيــــ�ض

2 - وكيل وزارة التجارة وال�سناعة للتجارة وال�سناعة                           ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

3 - وكيل وزارة الإ�سكان                                                                    ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

4 - وكيل وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية                                                 ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

5 - مدير عام التخطيط املايل بوزارة املالية                                          ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

6 - مدير عام ال�سوؤون البحرية بوزارة النقل والت�سالت                   ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

7 - مدير عام البحوث ال�سمكية                                                              ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

8 - مدير عام تنمية املوارد ال�سمكية                                                       ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

9 - مدير الدائرة القانونية بوزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية            ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

10 - مدير مركز ال�ستزراع ال�سمكــــــــــــي                                                 ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

11 - مدير دائرة تنمية ال�ستزراع ال�سمكي                                              ع�سوا ومقـــــررا 

املــادة ) 15 ( 

تخت�ض اللجنة بالآتي :

اإقرار اخلطط والربامج التي تهدف اإىل تطوير ال�ستزراع ال�سمكي .  - 1

اقرتاح الت�سريعات واللوائح املنظمة مل�ساريع ا�ستزراع الأحياء املائية .   - 2

العمل على ت�سهيل اإجراءات اإقامة م�ساريع ا�ستزراع الأحياء املائية .  - 3
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العمل على توفري املواقع املنا�سبة لإقامة م�ساريع ا�ستزراع الأحياء املائية .  - 4

البت فـي تو�سيات اللجنة الفنية ب�ساأن طلبات م�ساريع ال�ستزراع التجاري .  - 5

اإقـرار ال�سروط اخلا�سة بعقـود اإيجـار املواقـــع والأرا�ســي احلكوميـــة املخ�س�ســة   - 6

لإقامة م�ساريع ا�ستزراع الأحياء املائية ، بالتن�سيق مع وزارة الإ�سكان .

مراجعـة تقاريـر اللجنة الفنية ب�ساأن مراحل تنفيذ وت�سغيل م�سروعـات ا�ستزراع   - 7

الأحياء املائية واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها .

املــادة ) 34 ( 

الفنيـــــة  اللجنـــــة  علــــى  التجـــــاري  ال�ستـــزراع  م�ساريــــع  اإن�ســـــاء  طلبــــات  تعــــر�ض 

اأي  ، ويكون لها طلـب  اإىل اللجنة للبت فيها  ، ورفـع التو�سية ب�ساأنها  لدرا�ستها 

بيانات اأو معلومات اإ�سافية تراها �سرورية لدرا�سة الطلب .

املــادة ) 43 ( 

تعر�ض طلبات اإن�ساء م�ساريع ال�ستــزراع التكاملــي علــى اللجنــة الفنيــة لدرا�ستهـــا 

والبــــت فيها ، ويكون لها طلب اأي بيانــــات اأو معلومـــات اإ�سافيـــة تراهـــا �سرورية 

لدرا�سة الطلب .

املــادة ) 44 ( 

ت�سدر ال�سلطة املخت�سة املوافقة املبدئية على الطلــب بنــاء على موافقة اللجنة 

الفنية ، واعتماد الوزير .

املــادة ) 45 ( 

بعد  التكاملي  ال�ستزراع  م�ساريع  ملزاولة  الرتخي�ض  املخت�سة  ال�سلطة  ت�سدر 

ا�ستيفاء الطلب جلميع ال�سرتاطات الواردة فـي هذه الالئحة .

ي�ساف اإىل املادة )1( من لئحة ا�ستزراع الأحياء املائية ، و�سبط جودتها امل�سار  ثانيــا : 

اإليها ، التعريف الآتي :

 اللجنة الفنية : اللجنة املن�سو�ض عليها فـي املادة )22( مكررا من هذه الالئحة .
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ثالثــا : ت�ساف اإىل لئحة ا�ستزراع الأحياء املائية و�سبط جودتها امل�سار اإليها ، املواد الآتية :

املــادة ) 22 ( مكـــررا

ت�سكل اللجنة الفنية على النحو الآتي :

1 - مدير عام تنمية املوارد ال�سمكيـــــــة                                                  رئي�ســــــــــــــــــــــــــــــــــا 

2 - مدير دائرة تنمية ال�ستزراع ال�سمكــي                                        نائبــا للرئيـــ�ض

3 - مدير مركز ال�ستزراع ال�سمكـــــــــــي                                                    ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــو

4 - رئي�ض ق�سم تنمية ال�ستزراع التــــجاري                                           ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــوا

5 - رئي�ض ق�سم تنمية ال�ستزراع التكاملي                                             ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــوا

6 - رئي�ض ق�سم الق�سايا بالدائرة القانونية                                          ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــوا

7 - رئي�ض ق�سم املحطة الواحدة لال�ستزراع ال�سمكي                         ع�ســوا ومقررا 

ويجوز للجنة الفنية ال�ستعانة مبن تراه منا�سبا ، دون اأن يكون له �سوت معدود . 

املــادة ) 22 ( مكــررا ) 1 (

تخت�ض اللجنة الفنية بالآتي :

رفــــع التو�سيــــات واملقرتحـــات اخلا�ســـة باخلطــــط والربامـــج التــــي تهــــدف   - 1

اإىل تطوير ال�ستزراع ال�سمكي اإىل اللجنة .

درا�سة الطلبات املقدمة لإن�ساء م�ساريع ا�ستـزراع الأحياء املائيــة من النواحـــي   - 2

الفنية .

التحقـــق مــــن مالءمـــــة املواقـــع املقرتحــــة للم�ساريــــع وتاأثرياتهــــا البيئيـــة   - 3

وال�سحية .

ا�ستزراع  التقارير اخلا�سة مبراحل تنفيذ وت�سغيل ومتابعة م�ساريع  اإعداد   - 4

الأحياء املائية ، ورفعها اإىل اللجنة .

اإذا تطلب  املائية  ا�ستزراع الأحياء  امليدانية ملواقع م�ساريع  بالزيارات  القيام   - 5

الأمر ذلك .

رفـــــــع التو�سيـــــــات واملقرتحـــــــات اخلا�ســــــة مب�ساريــع ال�ستـــــزراع التجــــاري   - 6

اإىل اللجنــــة ، وذلك بعـــد ا�ستيفـــاء ال�ســروط والإجـــراءات املن�ســو�ض عليهـا 

فـي هذه الالئحة . 

البت فـي طلبات م�ساريع ال�ستزراع التكاملي ، ورفعها اإىل الوزير لالعتماد .  - 7
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املــادة ) 22 ( مكـــررا ) 2 (

يتوىل مقرر اللجنة الفنية ت�سجيل طلبات م�ساريع ا�ستزراع الأحياء املائية ح�سب اأ�سبقية 

ورودها فـي ال�سجل املعد لذلك ، وله اأن يطلب ا�ستيفاء امل�ستندات والبيانات الالزمة خالل 

)30( ثالثني يوما من تاريخ ت�سجيل الطلب ، ويرفع الطلبات امل�ستوفاة اإىل رئي�ض اللجنة 

خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ا�ستكمالها ، ويتوىل مقرر اللجنة اإخطار اأع�ساء 

اللجنة الفنية مبوعد وجدول الجتماع قبل التاريخ املحدد بوقت كاف .

املــادة ) 22 ( مكـــررا ) 3 (

بدعوة   ، ذلك  اإىل  احلاجة  دعت  وكلما   ، الأقل  على  �سهريا  اجتماعا  الفنية  اللجنة  تعقد 

اللجنة  اجتماع  يكون  ول   ، الرئي�ض  غياب  حالة  فـي  الرئي�ض  نائب  من  اأو   ، رئي�سها  من 

 ، رئي�سها  الفنية  اللجنة  ، ويراأ�ض اجتماعات  الأع�ساء  ثلثي  اإل بح�ســـور  الفنية �سحيحا 

باأغلبية  وقراراتها  تو�سياتها  وت�سدر   ، الرئي�ض  نائب  الجتماع  يراأ�ض  غيابه  حالة  وفـي 

اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين ، وفـي حالة ت�ساوي الأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�ض 

الجتماع .

املــادة ) 22 ( مكـــررا ) 4 (

اإذا كــــــان لأحـــــد اأع�ســـــاء اللجنــــة الفنيــة ، اأو لأحــــد اأقاربــــه حتــى الدرجــــة الثانيــة م�سلحــة 

فـي اأي من طلبات م�ساريع ال�ستزراع املعرو�سة على اللجنة الفنية ، وجب عليه عدم ح�سور 

الجتماع ، ويرتتب على خمالفة ذلك بطالن القرار .

املــادة ) 22 ( مكـــررا ) 5 (

علــى ال�سلطــة املخت�ســة اإخطــار اأ�سحــاب طلبــات م�ساريــع ال�ستــزراع التكاملــي باملوافقــة 

املبدئيــة علــى طلباتهــم ، اأو رف�سهــا ، مـع بيــان اأ�سباب الرفـــ�ض ، وذلك خــالل مـــدة ل تـــزيد 

على )30( ثالثني يوما من تاريخ قرار اللجنة الفنية باملوافقة اأو الرف�ض .

، بطلب  الإخطار  تاريخ  القرارات خالل )30( ثالثني يوما من  التظلم من هذه  ويجوز 

يقدم اإىل الوزير ، وله اإحالة الطلب اإىل اللجنة الفنية لإعادة درا�سته ، وفـي جميع الأحوال 

يكون قرار الوزير فـي التظلم نهائيا .
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وزارة ال�ضـ�ؤون الريا�ضيـة 

قــرار وزاري 

رقم 2014/139

باإ�ضدار النظام االأ�ضا�ضي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة 

ا�صتنـــادا اإىل املر�صــــوم ال�صلطانــــي رقـــم 2007/81 باإ�صــدار قانـون الهيئــات اخلا�صـة العاملـة 

فـي املجال الريا�صي ،

واإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2012/57 فـي �صاأن اللجنة الأوملبية العمانية واحتادات اللعبات 

الريا�صية املنتخبة ،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

 يعمل باأحكام النظام الأ�صا�صي لحتادات اللعبات الريا�صية املنتخبة املرفق .

املــادة الثانيــــة

يجـــب على احتـــادات اللعبات الريا�صية املنتخبة توفيق اأو�صاعها وفق اأحكام النظام الأ�صا�صي 

لحتـــادات اللعبــات الريا�صيـــة املنتخبـة املرفق وذلك فـي ميعـاد غايتــه 31 اأكتوبر 2014م ، 

على اأن ت�صتمر جمال�س اإدارات الحتادات الريا�صية املنتخبة القائمة اإىل نهاية فرتتها .

املــادة الثالـثــــة

يلغـى كــل ما يخالــف هــذا القرار والنظــام الأ�صا�صــي لحتادات اللعبات الريا�صيــة املنتخبــة 

املرفق ، اأو يتعار�س مع اأحكامهما .

املــادة الرابعــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره . 

�ضـدر فـي : 17 / 6 / 1435هـ

املوافـــــق : 17 / 4 /2014 م

�ضعد بن حممد بن �ضعيد املر�ضوف ال�ضعدي

                                                                               وزيـــــــــــــر ال�صــــــــــوؤون الريا�صيـــــــــة
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النظام االأ�ضا�ضي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة

الف�ضــل االأول

تعاريـف واأحكـام عامـة

املــادة ) 1 ( 

يكـــون للكلمــات والعبـــارات التاليـــة - فـي تطبيـــق اأحكــام هذا النظــام - املعنـى املبـــني قريـــن 

كل منها ما مل يقت�س �صياق الن�س معنى اآخر :

1 - الـــــــــــــــــــــــــــ�زارة : 

وزارة ال�صوؤون الريا�صية .

2 - القانــــــــــــــــــــــــــون :

قانون الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�صي ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين 

2012/57 فـي �صــــاأن اللجنـــة الأوملبية  2007/81 واملر�صـــوم ال�صلطانـــي رقــــم  رقــــم 

العمانية واحتادات اللعبات الريا�صية املنتخبة .

3 - اللعبــــــــــــــــــــــــــــة : 

اللعبة التي ي�صرف عليها الحتاد .

4 - االحتـــــــــــــــــــــــــاد :

الحتاد العماين امل�صهـــر طبقا للقانون .

5 - املجـلــــــــــــــــــــــــــ�س :

جمل�س اإدارة الحتاد .

6 - املكتــــب التنفيــذي :

املكتب التنفيذي لالحتاد .

7 - االحتـــاد الدولـــــي :

الحتاد الدويل للعبة التي ي�صرف عليها الحتاد .
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8 - املنازعة الريا�ضية :

كــــل منازعــــة تتعلـــق بتطبيـــق اأحكـــام القانـــون ، وهـــذا النظـــام واللوائــــح املنفــــذة 

لأحكامه ، اأو تف�صريها .

9 - جلنة التحكيم الريا�ضـي :

اللجنة املخت�صة بالف�صل فـي املنازعات الريا�صية .

املــادة ) 2 ( 

الحتاد هيئة خا�صة ذات نفع عام ، ل تهدف اإىل حتقيق الربح .

 املــادة ) 3 ( 

يتمتع الحتاد بال�صخ�صية العتبارية وال�صتقالل املايل والإداري فـي حدود اأحكام القانون .

املــادة ) 4 ( 

يكون املقر الرئي�صي لالحتاد فـي حمافظة م�صقط ، ويجوز اإن�صاء فروع له فـي املحافظات ، 

وفقا ملا يبينه النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .

املــادة ) 5 ( 

ت�صري علـى الحتــاد اأحكـــام القانـــون وهذا النظام ونظامـــه الأ�صا�صـــي املعتمـــد من جمعيتـــه 

العمومية ولوائــح الحتاد الدويل .

املــادة ) 6 ( 

يتمتــــع الحتــــاد والعاملــــون فيــــه بالمتيـــازات املن�صـــو�س عليها فــــي القانون ، وفـــي غيـــره 

من القواعد والنظم التي تقرها الدولة لهم .

الف�ضــل الثانـــي

اأهـداف االحتـاد واخت�ضا�ضاتـه

املــادة ) 7 ( 

يهدف الحتاد اإىل الآتي :

تنظيم واإدارة �صوؤون اللعبة من كافة النواحي الإدارية واملالية والفنية والتنظيمية .  - 1
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العمل على ن�صر اللعبة فـي كافة اأنحاء ال�صلطنة .  - 2

الرتقاء بامل�صتوى الفني للعبة ، ويكون الحتاد هو امل�صوؤول فنيا عن �صوؤون اللعبة   - 3

فـي ال�صلطنة وحده دون غريه فـي حدود القواعد التي يقررها الحتاد الدويل .

 املــادة ) 8 ( 

لالحتاد فـي �صبيل حتقيق اأهدافه ، الخت�صا�صات وال�صالحيات الآتية : 

و�صـع اخلطـــط والربامج الالزمــة لن�صــر اللعبــة فـي ال�صلطنة ، ورفع م�صتواها ،   - 1

، والقواعد الدولية  وتطويرها فنيا ، مبراعاة الأ�ص�س العلمية والفنية احلديثة 

املعتمدة من الحتاد الدويل .

الإ�صراف على اأع�صائه وو�صع خطط وبرامج ا�صرتاكهم فـي فعالياته واأن�صطته ،   - 2

والإ�صراف على تنفيذ هذه اخلطط وتلك الربامج ومتابعتها .

الواجب  ، وال�صروط  التدريب  املنظمة ل�صوؤون  الأ�ص�س والقواعد والربامج  و�صع   - 3

توافرها فـي املدربني الوطنيني والأجانب لفرق الأندية الأع�صاء .

رعايـــــة القواعــــــد والنظــــم واملبــــادئ الدوليـــة للعبـــة واملحافظـــة عليهــــا والعمـــــل   - 4

، وتنظيم  ، وحماية الهوايات وو�صع القواعد والنظم اخلا�صة بها  على تنفيذها 

�صوؤون الحرتاف فـي حدود القواعد التي ي�صعها الحتاد الدويل .

تنظيم امل�صابقات والبطولت واملباريات بني الأع�صاء ، والإ�صراف على تنفيذها ،   - 5

وو�صع الأ�ص�س والقواعد وال�صروط الالزمة لذلك ، ومنح الألقاب ومراكز الفوز 

واجلوائز اخلا�صة بها .

العاملية  والبطولت  الدورات  فـي  ال�صلطنة  متثل  التي  الوطنية  املنتخبات  اإعداد   - 6

والأوملبية والقارية والإقليمية وغريها من البطولت اخلا�صة باللعبة ، والإ�صراف 

على تدريبها . 

املباريــــات  فـــي  الأجنبيــة  الفـــرق  مــع  بفرقهـــم  بال�صتـــراك  الت�صريــــح لالأع�صــاء   - 7

مبراعاة   ، ال�صلطنة  خارج  اأو  داخل  تقام  التي  واللقاءات  والبطولت  وامل�صابقات 

اأحكام القانون .
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اإجـــراء البحــوث والدرا�صــات املتخ�ص�صــة فـي �صــوؤون اللعبــة ، وتنظيــم املوؤمتـــرات   - 8

التي تعنى بهذا ال�صاأن وامل�صاركة فيها واإن�صاء املراكز املتخ�ص�صة لهذا الغر�س .

تنظيــــم الن�صـــاط وتن�صيـــق اجلهــود بني الأع�صــاء ، واإبــداء الـــراأي والتوجيـــه لهم ،   - 9

والعمل على ت�صوية ما قد ين�صاأ بينهم من خالفات وفقا للقواعد املن�صو�س عليها 

فـي هذا النظام والقواعد التي ي�صعها الحتاد الدويل املخت�س .

متثيل ال�صلطنة فـي املوؤمترات والجتماعات الدولية الريا�صية ، وما يتم تنظيمه   - 10

منها بال�صلطنـة ، بعد التن�صيق مع الوزارة . 

اعتمــــاد قيــــد وت�صجيــــل الالعبـــني فـي الأنديـــة والهيئــات الأع�صـــاء وا�صرتاكهــــم   - 11

فـي امل�صابقــــات املختلفـــة ، وفقـــا للوائــح التي ي�صدرهــا الحتــاد ، والقواعـــد الفنيــة 

التي يقرها الحتاد الدويل .

و�صــع القواعـــد والأ�ص�س املنظمة لال�صتغناء عن الالعبني ، وانتقالهم اإىل اأندية   - 12

ريا�صية اأخرى داخل ال�صلطنة اأو خارجها ، مبراعاة القواعد التي ي�صعها الحتاد 

الدويل .

تعاطــــي  ملكافحـــــة  العمانيـــة  اللجنــة  مع  بالتن�صيـــق  املن�صطـــات  تعاطـــي  مكافحـــة   - 13

املن�صطات ، وتوقيع اجلزاء املنا�صب على املخالفني وفقا للوائح والقواعد ال�صادرة 

من الهيئات الدولية املخت�صة .

للعبة  م�صابقات  اأو  تنظيم بطولت  فـي  الراغبة  للجهات  الالزمة  املوافقات  منح   - 14

على امل�صتوى املحلي اأو الإقليمي اأو القاري اأو العاملي بعد التن�صيق مع الوزارة .

الف�ضـــل الثالـــث

ع�ض�يـــة االحتـــاد

وحقــوق والتـزامات الع�ضويـة

املــادة ) 9 ( 

يتكون الحتاد من الأندية الريا�صية التي متار�س اأي ن�صاط يتعلق باللعبة .
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ويجـــوز بقـــرار مـــن اجلمعية العمومية غري العاديـــة باأغلبيــة يحددهـــا النظـــام الأ�صا�صـــي 

لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية اإ�صافة اأي من الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال 

الريا�صي التي متار�س اأي ن�صاط يتعلق باللعبة ، وذلك مبا ل يتعار�س مع النظام الأ�صا�صي 

لالحتاد الدويل .

املــادة ) 10 ( 

ي�صرتط لع�صوية الحتاد الآتي :

1 - اأن يكون النادي م�صهرا طبقا للقانون .

2 - اأن ميار�س اأي ن�صاط يتعلق باللعبة .

3 - �صداد النادي الر�صوم املقررة للع�صوية وفقا لأحكام الالئحة املالية لالحتاد .

املــادة ) 11 ( 

 يقــــدم الطلــــب من املمثـــل القانونــــي لطالـــب الع�صويـــة اإىل املجل�س بكتـــاب م�صجـــل مرفقــــا 

به ثالث ن�صخ من امل�صتندات الآتية :

بيان مف�صل باملقر واملن�صاآت واملالعب والأن�صطة .  - 1

بيان باأ�صماء اأع�صاء جمل�س اإدارته ، ومنا�صبهم احلالية به .  - 2

بيان باأ�صماء وموؤهالت وخربات الفنيني وامل�صرفني على �صوؤون اللعبة .  - 3

النظام الأ�صا�صي لطالب الع�صوية وقرار �صهره .  - 4

اآخر تقرير �صنوي معتمد للن�صاط ، ون�صخة من امليزانية .  - 5

موافقة اجلمعية العمومية لطالب الع�صوية على الن�صمام لع�صوية الحتاد .  - 6

اإي�صال �صداد ر�صم طلب الع�صوية .  - 7

املــادة ) 12 ( 

تتم درا�صة طلب الع�صوية والبت فيه وفقا للقواعد والإجراءات املن�صو�س عليها فـي النظام 

الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية . 

املــادة ) 13 ( 

يتمتع ع�صو الحتاد باحلقوق الآتية : 

-26-



اجلريدة الر�سمية العدد )1056(

1 - ال�صرتاك فـي امل�صابقات والبطولت التي ينظمها الحتاد .

امل�صاركة فـي اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد .  - 2

التمتع باخلدمات التي يقدمها اأو يتيحها الحتاد لأع�صائه .  - 3

امل�صاركة فـي امل�صابقات والبطولت الإقليمية والقارية والدولية التي يوافق عليها   - 4

الحتاد .

املــادة ) 14 (

يلتزم ع�صو الحتاد بالآتي : 

احتــــرام القانـــون وهـــذا النظام والنظـــام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمـــد من جمعيتـــه   - 1

العمومية واللوائح الداخلية لالحتاد ، واللوائح والقواعد والتعليمات ذات ال�صلة 

ال�صادرة من الحتاد الدويل ، وعليه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتزام كافة اأع�صائه 

والعاملني فيه والالعبني واملدربني واحلكام ووكالئهم ووكالء املباريات بذلك .

تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية لالحتاد ، وقرارات جمل�س اإدارته ، وما ي�صدر   - 2

عن جلانه املختلفة .

�صداد ال�صرتاك ال�صنوي لالحتاد وغريه من الر�صوم الأخرى التي يقررها الحتاد   - 3

نظري ما يقدمه من خدمات لالأع�صاء .

احرتام القيم الدينية والتقاليد والأعراف العمانية .  - 4

امل�صاركة فـي م�صابقات وبطولت الحتاد مع التحلي بالروح الريا�صية .  - 5

ت�صوية املنازعات الريا�صية من خالل اللجان املعنية املن�صو�س عليها فـي النظام   - 6

الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .

الف�ضـــل الرابـــع

اإ�ضقــاط الع�ضويــة 

املــادة ) 15 ( 

جمعيته  من  املعتمد  لالحتاد  الأ�صا�صي  النظام  يحددها  التي  بالأغلبية  للمجل�س  يجوز 

العمومية اإ�صدار قرار بتعليق ع�صوية الحتاد عن اأي من اأع�صائه لأحد الأ�صباب الآتية :
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فقد اأحد �صروط الع�صوية .  - 1

عدم �صداد ال�صرتاك ال�صنوي للع�صوية ملدة ثالث �صنوات متتالية .  - 2

من  املعتمد  لالحتاد  الأ�صا�صي  النظام  اأو  النظام  هذا  اأو  القانون  اأحكام  خمالفة   - 3

املخالفة  ت�صحيح  وعدم  لأحكامه  تنفيذا  ال�صادرة  اللوائح  اأو  العمومية  جمعيته 

خالل املدة التي يحددها املجل�س .

4 - اأن ي�صدر عن الع�صو �صلوك ل يتفق وكرامة الحتاد ، اأو الحرتام الواجب له .

ول يجـــوز للمجلـــ�س تعليــــق الع�صويــــة ا�صتنـــادا لأحـــد ال�صببـــني املن�صــــو�س عليهمـــــا 

فـي البندين رقمي )3( ، )4( ، اإل بعد التحقق من ثبوت ما ن�صب للع�صو من خالل 

حتقيق جتريه اجلهات املخت�صة .

ويبني النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية اآلية البت فـي اإ�صقاط 

الع�صوية والآثار القانونية املرتتبة على قرار تعليق الع�صوية خالل الفرتة من تاريخ 

�صدوره ، وحتى تاريخ البت فـي اإ�صقاط الع�صوية .

املــادة ) 16 (

ل يجـــوز النظر فـي طلب الن�صمام لع�صوية الحتاد املقــدم ممن اأ�صقطت عنــه الع�صويــة ، 

اإل بعد م�صي الأجل الذي يحدده النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .

الف�ضـــل اخلامـــ�س

اجلمعيـة العمومـية لالحتـاد

املــادة ) 17 ( 

تتكـــون اجلمعيـــة العموميــة لالتـحاد من اأع�صــاء التــحاد الذيــن تتوفــر ب�صــاأن كـــل منهـــم 

ال�صروط الآتية : 

1 - اأن يكـــون قـــد م�صى علــى ع�صويته �صنة على الأقـــل حتـى تاريـــخ انعقـــاد اجلمعيـــة 

العمومية .
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2 - اأن يكون قد ا�صرتك فـي اإحدى البطولت اأو امل�صابقات اأو الفعاليات التي نظمها 

مبوافقة  فعاليات  اأو  م�صابقات  اأو  بطولت  نظم  اأو   ، ال�صنة  تلك  خالل  الحتاد 

الحتاد فـي ال�صنة ذاتها .

3 - اأن يكون قد �صدد ا�صرتاكات الع�صوية .

املــادة ) 18 ( 

اأع�صاء جمل�س  بني  واحد من  العمومية لالحتاد مندوب  فـي اجلمعية  لكل ع�صو  يكون 

اإدارتــــه ، ول يجـــوز للمنـــدوب اأن يفو�س غيــره فـــي ح�صور اجتماعاتهـــا اأو فـي الت�صويـــت 

على قرارات اجلمعية العمومية لالحتاد .

العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  فـي  وجوبيا  الحتاد  اإدارة  جمل�س  ح�صور  ويكون 

لالحتاد ، ول يكون لأع�صائه حق الت�صويت على قراراتها . 

املــادة ) 19 (

 تخت�س اجلمعية العمومية العادية لالحتاد بالآتي :

اعتماد النظام الأ�صا�صي لالحتاد مبا يتفق مع هذا النظام .  - 1

الت�صديق على حم�صر الجتماع ال�صابق .  - 2

النظر فـي املوافقة على تقرير املجل�س عن اأعماله لل�صنة املا�صية وبرامج الأن�صطة   - 3

وخطة العمل لل�صنة املقبلة وتقرير مدقق احل�صابات . 

النظام  ، ويحدد  ال�صنوية واحل�صاب اخلتامي لالحتاد  امليزانية  اعتماد م�صروعي   - 4

الأ�صا�صـــي لالتـحاد املعتمـــد مــن جمعيتـــه العموميــة الإجراءات الالزمـــة فـي حالة 

رف�س اعتماد احل�صاب اخلتامي .   

انتخاب املجل�س ، اأو بع�س اأع�صائه ل�صغل املراكز ال�صاغرة فيه .  - 5

ت�صكيل اللجنة امل�صرفة على النتخابات من بني ممثلي اأع�صاء اجلمعية العمومية   - 6

غيـــــر املر�صحـــــني لع�صويــــة املجلـــ�س ، اأو من غريهـــم من اخلبــــراء واملتخ�ص�صـــــني 

فـي املجال الريا�صي . 
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اختيار مدقق احل�صابات ، وحتديد مكافاآته .  - 7

اعتماد احلد الأق�صى لأجر املدير التنفيذي واملدير املايل .  - 8

النظـر فـي القرتاحات املقدمة من الأع�صاء .  - 9

الخت�صا�صات الأخرى الواردة فـي النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته   - 10

العمومية .

املــادة ) 20 ( 

جتتمع اجلمعية العمومية العادية لالحتاد مرة واحدة على الأقل فـي ال�صنة ، على اأن يكون 

اجتماعها  ويكون   ، املالية  ال�صنة  لنتهاء  التالية  الثالثة  الأ�صهر  خالل  اجتماعاتها  اأحد 

بدعوة من رئي�صها بخطاب م�صجل لالأع�صاء الذين لهم حق احل�صور والت�صويت ، يحدد 

الأقل  على  يومية  �صحيفة  فـي  الدعوة  تلك  ن�صر  ويجب   ، الجتماع  ومكان  موعد  فيها 

وا�صعة النت�صار ، وذلك قبل املوعد املحدد لعقدها بفرتة منا�صبة يحددها النظام الأ�صا�صي 

لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية ويرفق بالدعوة ن�صخة من الأوراق الآتية : 

جدول الأعمال .  - 1

احل�صاب اخلتامي عن ال�صنة املالية املنتهية معتمدا من مدقق احل�صابات .  - 2

تقرير املجل�س عن حالة الحتاد الإدارية واملالية ، واأن�صطته املختلفة عن ال�صنة   - 3

املنتهية ، وم�صروع الأن�صطة املختلفة لل�صنة املقبلة .

م�صروعي اخلطة وامليزانية التقديرية لل�صنة املالية املقبلة .  - 4

املقرتحات املقدمة من الأع�صاء .  - 5

املــادة ) 21 ( 

اإذا ت�صمـــن جـــدول اأعمـــال اجلمعيـــة العموميـــة العاديـــة لالحتــاد بنــدا خا�صـــا بانتخـــاب 

املجل�س ، اأو بع�س اأع�صائه ل�صغل املراكز ال�صاغرة فيه ، فيجب ت�صمني الدعوة ما يفيد فتح 

باب الرت�صح لع�صوية املجل�س وتلقي الطلبات خالل امليعاد املنا�صب الذي يحدده النظام 

الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .
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املــادة ) 22 (  

يجب على رئي�س املجل�س اإخطار الوزارة كتابة مبوعد ومكان كل اجتماع مرفقا به ن�صخة 

املخت�صني  اأن توفد مندوبا عنها من موظفيها  ، وللوزارة  اأعمالها ومرفقاته  من جدول 

حل�صور الجتماع ، واإبداء الراأي فـي امل�صائل املتعلقة بتحديد اأوجه �صرف الدعم احلكومي 

دون اأن يكون له حق الت�صويت .

املــادة ) 23 ( 

، ويجوز للجمعية العمومية  يلتزم ع�صو الحتاد بح�صور اجتماعات جمعياته العمومية 

الأ�صا�صي  النظام  يبينه  الذي  النحو  على  وذلك   ، احل�صور  عن  املتخلف  الع�صو  معاقبة 

لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .

املــادة ) 24 ( 

يحظــــر على منــــدوب ع�صـــو اجلمعيــة العمومية لالحتاد ح�صور اجتماعاتهــا اإذا كــان لــــه 

اأو لزوجه اأو لأحد اأقاربه اأو اأ�صهاره حتى الدرجة الرابعة م�صلحة �صخ�صية فـي مو�صوع 

مدرج فـي جدول اأعمال هذا الجتماع ، ولع�صو اجلمعية العمومية فـي هذه احلالة اإيفاد 

مندوب اآخر حل�صور هذا الجتماع  .

املــادة ) 25 ( 

مع عدم الإخالل باأي حكم خا�س فـي هذا النظام ، يبني النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد 

العمومية  الالزم ل�صحة اجتماعات جمعياته  القانوين  الن�صاب   ، العمومية  من جمعيته 

واأغلبية اإ�صدار قراراته .

املــادة ) 26 ( 

اأعمالها  جدول  اإمتام  دون  اأ�صباب  اأي  وحالت   ، �صحيحة  العمومية  اجلمعية  انعقـدت  اإذا 

الأ�صا�صي لالحتاد  النظام  ، ويحدد  التي �صدرت عنها �صحيحة ونافذة  القرارات  اعتربت 

املعتمد من جمعيته العمومية الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة انعقاد الجتماع لإمتام 

جدول الأعمال .
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املــادة ) 27 ( 

يكــــون الت�صــويـــت فـي اجلمعيـــات العمومية علنيـــــا ، فيمـــا عـــدا انتخابـــات ع�صويـــة املجلـــ�س 

اأو �صغل املراكز ال�صاغرة فيه فيكون �صــريا .

املــادة ) 28 ( 

اإذا حالت ظروف قاهرة دون اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد فـي املوعد املحدد وجب 

الأ�صا�صي  النظام  يحددها  التي  الفرتة  اآخر لالجتماع خالل  املجل�س حتديد موعد  على 

الحتاد  مبقر  ظاهر  مكان  فـي  عنه  والإعالن   ، العمومية  جمعيته  من  املعتمد  لالحتاد 

والن�صر عنه بالو�صائل املنا�صبة ، واإخطار الأع�صاء والوزارة بذلك ، ول يجوز فـي هذه احلال 

اإجراء تعديل فـي جدول الأعمال ، اأو اأ�صماء اأو حالة املر�صحني لع�صوية املجل�س .

املــادة ) 29 ( 

جتتمع اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد ، بدعوة من املجل�س كلما اقت�صى الأمر 

، يحدده  اأع�صائها ممن لهم حق احل�صور  اأو بناء على طلب مكتوب من عدد من   ، ذلك 

النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية ، ويبني فيه �صبب تلك الدعوة .

فاإذا امتنع املجل�س عن توجيه الدعوة خالل امليعاد الذي يبينه النظام الأ�صا�صي لالحتاد 

املعتمد من جمعيته العمومية ، توىل توجيه الدعوة مقدمو الطلب على نفقة الحتاد ، 

وذلك مبراعاة الإجراءات واملواعيد ذاتها املن�صو�س عليها فـي املــادة )20( من هذا النظام .

املــادة ) 30 ( 

تخت�س اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد بالآتي : 

البت فـي �صحب الثقة من املجل�س .  - 1

اإ�صقاط الع�صوية عن املجل�س اأو اأحد اأع�صائه .  - 2

تعديل اأو اإلغاء قرارات املجل�س .  - 3

تعديل النظام الأ�صا�صي لالحتاد .  - 4

البت فـي اإ�صقاط ع�صوية الحتاد عن الأندية الأع�صاء به .  - 5

الخت�صا�صات الأخرى التي يحددها النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته   - 6

العمومية .
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املــادة ) 31 ( 

اإذا خلت بع�س الأماكن باملجل�س ب�صبب ال�صتقالة اأو اإ�صقاط الع�صوية اأو الوفاة اأو ب�صبب 

زوال الع�صوية لأي �صبب من الأ�صباب ، دون اأن يرتتب على ذلك الإخالل بالن�صاب القانوين 

الالزم ل�صحة انعقاد املجل�س ، وجب على املجل�س دعوة اجلمعية العمومية العادية لالنعقاد 

لإجراء النتخابات ل�صغل الأماكن ال�صاغرة ، وفقا لالإجراءات واملواعيد التي يبينها النظام 

الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية ، وتكون فرتة الع�صو املنتخب هي الفرتة 

املكملة لفرتة �صلفه فـي املجل�س .

اأما اإذا ا�صتقال املجل�س اأو عدد من اأع�صائه على نحو يرتتب عليه الإخالل بالن�صاب القانوين 

الـالزم ل�صحـة انعقــاده ، يبني النظام الأ�صا�صــي لالحتاد املعتمــد من جمعيتــه العمومية 

اآلية ت�صيري العمل بالحتاد واإجراءات ومواعيد انعقاد اجلمعية العمومية لتخاذ ما تراه 

منا�صبا .

املــادة ) 32 ( 

يــــراأ�س اجتماعــــات اجلمعيـــة العموميـــة لالحتــاد رئــي�س املجلـ�س ، اأو نائبـه فـي حالــة غيابه 

اأو وجود مانع لديه يحول دون ممار�صة اخت�صا�صاته ، ويتوىل اأمني ال�صر اأو املدير التنفيذي 

لالحتاد الأعمال الإدارية للجمعية والإ�صراف على حترير حما�صر اجتماعاتها .

ويحـــدد النظــــام الأ�صا�صــــــي لالحتـــاد املعتمــــــد مــــــن جمعيتـــــــه العموميــــــة مـــــن يتـــــــراأ�س 

حترير  على  والإ�صراف  العمومية  للجمعية  الإدارية  الأعمال  يتوىل  ومن   ، الجتماعات 

حما�صـــر اجتماعاتــهــــا فـــي حالـــة غيـــاب املخت�صــني ، اأو وجــود مانــع يحــول دون ممار�صـــة 

اخت�صا�صاتهم .

املــادة ) 33 ( 

ل يجوز للجمعية العمومية النظر فـي غـري امل�صائل املدرجة بجدول اأعمالها ، ويحدد النظام 

الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية قواعد واإجراءات النظر فـي املو�صوعات 

التي �صيتم عر�صها على اجلمعية العمومية .
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املــادة ) 34 ( 

مـــع عـــدم الإخـــالل باأي حكـــم خـــا�س فـي هذا النظـــام ، ت�صـري علـــى اجلمعيــة العموميـــة 

غري العادية الإجراءات اخلا�صة باجتماعات ونظام عمل اجلمعية العمومية العادية .

املــادة ) 35 ( 

يجـــب علـــى رئيـــ�س اجلمعيــة العموميــة لالحتــاد موافـــاة الـــوزارة بن�صخــة مـــن حما�صـــر 

اجتماعاتها فـي مدة ل جتاوز )15( خم�صة ع�صر يوما من تاريخ الجتماع .

 الف�ضـــل ال�ضـــاد�س

املجلـــــــــ�س

املــادة ) 36 ( 

يتوىل اإدارة الحتاد ، جمل�س اإدارة منتخب ي�صكـل من عدد ل يقل عن )7( �صبعة اأع�صـاء ، 

ول يزيد على )12( اثني ع�صر ع�صوا من بينهم الرئي�س ، وذلك على النحو الذي يبينه 

النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .

املــادة ) 37 ( 

يتـــم انتخـــاب اأع�صــــاء املجلـــ�س بالقرتاع ال�صـــري املبا�صــر ، مــن قبــل اجلمعيـــة العموميـــة 

لالحتاد ، وتكون فرتة املجل�س )4( اأربع �صنوات من تاريخ اإعالن نتيجة النتخاب .

املــادة ) 38 ( 

يبني النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية قواعد واإجراءات انتخابات 

املجل�س .

املــادة ) 39 ( 

ي�صرتط فـي املرت�صح لع�صوية املجل�س الآتي :

اأن يكون عماين اجلن�صية ومقيما فـي ال�صلطنة .  - 1

اأن يكون ع�صوا فـي النادي اأو الهيئة ع�صو الحتاد .  - 2
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طلب  تقدمي  تاريخ  فـي  ميالدية  �صنة  وع�صرين  خم�س   )25( عن  �صنه  يقل  األ   - 3

الرت�صح ، ويثبت ال�صن ب�صهادة امليالد اأو �صهادة تقدير ال�صن املعتمدة من اجلهة 

الطبية املخت�صة بال�صلطنة .

اأن يكون حممود ال�صرية ، ح�صن ال�صمعة .  - 4

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

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

األ يكون حمروما من ممار�صة حقوقه املدنية بحكم ق�صائي .  - 6

اأن يكون حا�صال على م�صتوى تاأهيل علمي ل يقل عن موؤهل دبلوم التعليم العام .  - 7

اأن يكون من بني الالعبني اأو احلكام اأو املدربني للعبة ، اأو لديه خربة فـي اإدارة   - 8

�صوؤون اللعبة باأحد الأندية اأو اإحدى الهيئات الأع�صاء بالحتاد .

األ يكون ع�صوا مبجل�س اإدارة هيئة خا�صة عاملة فـي املجال الريا�صي مت حلها ،   - 9

ما لــم يكـــن قـــد م�صــــى علـــى قــــرار احلـــــل فــــي تاريـــخ تقديـــم طلـــــب الرت�صــــــح ، 

الفتـــرة التي يحددها النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .

األ يكون ع�صوا باإحدى اللجان ذات الخت�صا�س الق�صائي بالحتاد ، اأو م�صوؤول   - 10

عن تدقيق ح�صاباته فـي تاريخ تقدمي طلب الرت�صح .

ويجـــوز للجمعيـــة العموميـــة غيــر العاديــة لالحتاد اإ�صافة �صروط اأخــرى ، وذلك مبــا 

ل يتعار�س مع لوائح الحتاد الدويل .

املــادة ) 40 ( 

تزول �صفة الع�صوية باملجل�س لأحد الأ�صباب الآتية :

انتهاء فرتة الع�صوية .  - 1

الوفاة .  - 2

ال�صتقالـــــة ، وذلك علـــــى النحــــو الــــذي يبينـــه النظـــام الأ�صا�صـــي لالحتـــاد املعتمــــد   - 3

من جمعيته العمومية .

املــادة ) 41 ( 

ت�صقط ع�صوية املجل�س لأحد الأ�صباب الآتية :
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اإذا تخلف فـي الع�صو اأحد ال�صروط التي انتخب على اأ�صا�صها .  - 1

اإذا ثبت ارتكاب الع�صو - من واقع حتقيق جنائي جتريه اجلهة املخت�صة اأو حتقيق   - 2

اإداري جتريه اإحدى اللجان املخت�صة بالحتاد - ت�صرف اأو عمل اأو امتناع عن عمل 

من �صاأنه امل�صا�س بكرامة الحتاد اأو الإ�صرار باأمواله اأو ممتلكاته .

وفـي احلالتني ، ي�صدر باإ�صقاط الع�صوية قرار من اجلمعية العمومية غري العادية 

لالحتاد ، وذلك على النحو الذي يبينه النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته 

العمومية .

املــادة ) 42 ( 

يجتمـــع املجلـــ�س بدعــوة من رئي�صــــه اأو مـــن يحــل حمله ، وكلما دعت ال�صرورة اأو احلاجة 

اإىل ذلك ، ويبــــني النظــام الأ�صا�صـــي لالحتـــاد املعتمـــد من جمعيتــــه العموميــــة عـــــدد مرات 

والن�صاب   ، باملجل�س  العمل  �صري  ونظام   ، الدعوة  توجيه  ومواعيد  واإجراءات   ، الجتماع 

القانونــي الــالزم ل�صحــة انعقـــاده ، وكيفية الت�صويت فيه ، والأغلبيــة الالزمـــة لإ�صـــدار 

قراراته .

املــادة ) 43 ( 

يكون للمجل�س كافة ال�صالحيات الالزمة لإدارة �صوؤون الحتاد ، وله ب�صفة خا�صة الآتي : 

ر�صم ال�صيا�صة العامة التي ي�صري عليها الحتاد فـي �صبيل حتقيق اأهدافه .  - 1

و�صع الربامج الالزمة للمو�صم الريا�صي والإ�صراف على تنفيذها .  - 2

الإدارية  الحتاد  �صوؤون  لإدارة  الالزمة  الأعمال  بكافة  والقيام  القرارات  اإ�صدار   - 3

واملالية والفنية والتنظيمية .

اإ�صدار القرارات الالزمة فـي كل ما يتعلق ب�صوؤون العاملني بالحتاد .   - 4

املوافقة على امل�صاركات اخلارجية لالأندية والهيئات الأع�صاء .   - 5

اعتماد قرارات وتو�صيات املكتب التنفيذي .  - 6

ت�صكيل ما يراه من جلان من بني اأع�صاء املجل�س اأو من غريهم ، لتنظيم اأعماله ،   - 7

واعتماد قراراتها وتو�صياتها .
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اتخــــاذ الإجـــراءات واإ�ســدار القــرارات الالزمـــة لتنمــية وا�ستثمـــار فائـــ�ض اأمـــوال   - 8

الحتاد ، وفقا للخطط واملوازنات املعتمدة من الوزارة .

اإعداد جدول اأعمال اجلمعية العمومية ودعوتها لالنعقاد ، وتنفيذ قراراتها .  - 9

بحث طلبات الن�سمام لع�سوية الحتاد وعر�سها على اجلمعية العمومية للبت   - 10

فيها .

البـــت فـي ال�سكـــاوى التي تقــدم لالحتــاد من الأنديــة الأع�ساء ، والعمل على حلها   - 11

واإزالة اأ�سبابها .

البت فـي طلبات ا�ستقالة اأع�ساء املجل�ض ، وذلك دون الإخالل بن�ض املــادة )31(   - 12

من هذا النظام .

13 - عر�ض طلبات اإ�سقاط الع�سوية على اجلمعية العمومية غري العادية .

اإ�سدار اللوائح الإدارية واملالية والفنية املنظمة لأعمال الحتاد .  - 14

اإعداد اأ�ســ�ض تنظيـــم �ســـوؤون تدريـب الالعبـــني فـي ال�سلطنـــة وال�ســـروط الواجــــب   - 15

توافرها فـي مدربي فرق الأندية واملنتخبات الوطنية .

ال�سنوية لالحتاد متهيدا  اإعداد م�سروعات احل�ساب اخلتامي وامليزانية واخلطة   - 16

لإقرارهــــا مـــن الــــوزارة ، ثم عر�سهـــا علـــى اجلمعيــة العمومــية العاديــــة لالحتــــاد 

لعتمادها .

اإعــــداد مـــ�سروع التقريـــر ال�سنـــوي عن اأن�سطــــة الحتـــاد ، وعر�ســه علــــى اجلمعيــــة   - 17

العمومية لالحتاد للنظر فيه .

الخت�سا�ســــــات الأخــــــرى التـــي يحددهـــــا النظــــــام الأ�سا�ســـــي لالحتـــــاد املعتمــــــد   - 18

من جمعيته العمومية .

املــادة ) 44 ( 

يخت�ض رئي�ض املجل�ض بالآتي :

متثيل الحتاد فـي عالقته بالغري واأمام الق�ساء .  - 1
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رئا�صــة جل�صــــات اجلمعيــــة العموميـــة ، واملجلـــ�س ، واجتماعـــات اللجـــان املختلفــــة   - 2

فـي حالة ح�صوره .

، وذلك بعد موافقة املجل�س  توقيع العقود والتفاقيات التي تربم با�صم الحتاد   - 3

عليها .

التوقيع على ال�صيكات واأذونات ال�صرف مع املدير املايل اأو من يحل حمله .  - 4

الخت�صا�صات الأخرى التي يحددها النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته   - 5

العمومية .

املــادة ) 45 ( 

يلتزم رئي�س املجل�س بالآتي :

فتح ح�صاب م�صرفـي با�صم الحتاد باأحد امل�صارف املرخ�س لها بال�صلطنة ، واإيداع   - 1

اأموال الحتاد به ، واإخطار الوزارة بذلك ، وعدم تغيري هذا احل�صاب اإل مبوافقة 

الوزارة .

موافـــاة الـــوزارة كتابـــة بجميــع امل�صاركـــات والجتماعـــات واملع�صكـــرات اخلارجيـــة   - 2

لالحتــــاد قبــــل القيــــام بهــــا للتحقــــق من اأنهـــا مدرجـــة �صمـــن خطتـــه ال�صنويــــة ، 

واأن املبالغ املر�صودة لها فـي حدود العتمادات املالية املدرجة فـي امليزانية ال�صنوية 

لالحتاد .

التن�صيـــق امل�صبــــق مع اجلهـــة املخت�صــة بالـــوزارة فيمـــا يتعلـــــق ب�صـــوؤون العاملـــــني   - 3

بالحتاد ، والذين تنظم �صوؤونهم الوظيفية عقود خا�صة .

قبل  لالحتاد  ال�صنويني  واخلطة  امليزانية  م�صروعي  من  بن�صخة  الوزارة  موافاة   - 4

احل�صاب  من  بن�صخة  وتزويدها   ، الأقل  على  اأ�صهر  بثالثة  املالية  ال�صنة  بداية 

اخلتامـــي لالحتــاد خــالل �صهـــر مـــار�س من العــــام التالـــي لنتهــاء ال�صنــــة املاليـــــة 

لإقرارها ، ثم عر�صها على اجلمعية العمومية لالحتاد لالعتماد . 
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موافـــاة الــــوزارة بن�صخـــة مـــن حما�صـــر اجتماعــــات املجلــــ�س فــــي مــــدة ل جتــــاوز   - 5

�صاأنـــه  مـــن  فيمـــا  للنظر  وذلك   ، الجتماع  تاريخ  من  يومــا  ع�صــر  خم�صــة   )15(

التعديـــل فـي اأوجه �صرف الدعم احلكومي اأو فيما اأقرته الدولة للعاملني .

املــادة ) 46 ( 

يحل نائب رئي�س املجل�س حمل رئي�س املجل�س فـي كافة اخت�صا�صاته والتزاماته فـي حال 

غيابه ، اأو وجود مانع يحول دون ممار�صته تلك الخت�صا�صات اأو قيامه بتلك اللتزامات ، 

وفـي حال تعدد النواب للرئي�س ينعقد الخت�صا�س للنائب الأول ، ثم الذي يليه .

 الف�ضـــل ال�ضابـــع

املكتــب التنفيـــذي

املــادة ) 47 ( 

يجوز اأن يكون لالحتاد مكتب تنفيذي ، يبني النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته 

ممار�صة  فـي  املجل�س  يعاون   ، قراراته  اإ�صدار  واآلية  فيه  العمل  ونظام  ت�صكيله  العمومية 

اخت�صا�صاته ، وله فـي �صبيل ذلك الآتي :

1 - درا�صة املو�صوعات التي تعر�س على املجل�س ، واإعداد تقارير ب�صاأنها ورفعها اإليه .

2 - اإبداء تو�صياته ب�صاأن م�صروعات اللوائح والقواعد املنظمة ل�صوؤون الحتاد ، ورفعها 

للمجل�س .

اخلتامي  واحل�صاب  ال�صنوية  واخلطة  امليزانية  م�صروعات  ب�صاأن  تو�صياته  اإبداء   -  3

لالحتاد ، ورفعها للمجل�س .

الراأي فـي كل ما يتعلق  واإبداء   ، العاملني بالحتاد  4 - اقرتاح تعيني وترقية ونقل 

ب�صوؤونهم الوظيفية ، ورفعها للمجل�س .

اإليه من املجل�س ، واإعداد تقارير ب�صاأنها ، ورفعها  5 - درا�صة املو�صوعات التي حتال 

اإليه .
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6 - درا�صة املو�صوعات العاجلة التي تدخل فـي اخت�صا�س املجل�س ، واإ�صدار ما يراه 

منا�صبا فـي �صاأنها من قرارات واتخاذ ما يراه من اإجراءات فـي احلدود التي يبينها 

النظـــام الأ�صا�صــي لالحتــاد املعتمد من جمعيتــه العموميــة وعر�صها على املجل�س 

فـي اأول اجتماع للنظر فـي اعتمادها .

7 - متابعة تنفيذ قرارات املجل�س ، واإعداد تقارير دورية فـي هذا اخل�صو�س ، ورفعها 

اإليه .

8 - الخت�صا�صات الأخرى التي يحددها النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته 

العمومية .

الف�ضــــل الثامــــن

املديـر التنفيــذي واملديــر املايل

املــادة ) 48 ( 

يجــــوز اأن يكـــون لالحتـــاد مديــــر تنفـيــذي ، ومديـــر مالـــي ي�صــــدر بتعيينهمــــا ، وحتديـــــد 

اخت�صا�صاتهما قرار من املجل�س بعد اعتماده من الوزارة .

التنفيذي  املدير  فـي  الواجب توافرها  ال�صروط   ، العاملني بالحتاد  �صوؤون  وتبني لئحة 

واملدير املايل لالحتاد ، وب�صفة خا�صة احلد الأدنى من التاأهيل العلمي واخلربات العملية 

املنا�صبة .

الف�ضـــل التا�ضـــــع

ماليــة االحتــاد

املــادة ) 49 ( 

تكـون لالحتاد ميزانية �صـنوية ، وح�صاب ختامي ، يتم اإعدادهما طبقا لالأ�صول املحا�صبية 

املعتمــــدة ، وتبـــداأ ال�صنـــة املاليـــة لالحتــــاد فــــي الأول من ينايــــر مـــــن كـــل عــــــام ، وتنتهــــــي 

فـي احلادي والثالثني من دي�صمرب من العام ذاته .
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املــادة ) 50 ( 

تتكون موارد الحتاد من الآتي :

1 - الدعم املايل الذي تقدمه الدولة لالحتاد .

2 - ا�صرتاكات الع�صوية .

3 - اإيــــــرادات املباريــــــات الريا�صيــــــة والأن�صطـــــــة والدعايـــــة والإعـــــــالنات واحلفـــــــالت 

التي يقيمها الحتاد فـي اإطار ممار�صة اأن�صطته وحتقيق اأهدافه .

عائـــدات اأمـــوال الحتــاد وم�صروعاتـــه ال�صتثماريــة مبــا ل يتعـــار�س مــع اأهــــداف   - 4

الحتاد ، اأو اأحكام القانون .

التربعـــات والهبـــات والو�صايــا التي يقبلهـــا املجلـــ�س مبا ل يتعـــار�س مع القانــــون   - 5

واأهداف الحتاد .

املــادة ) 51 ( 

يت�صمن م�صروع امليزانية ال�صنوية بنودا جارية ، وذلك لل�صرف منها على اأن�صطة الحتاد 

املختلفة وكافة �صوؤونه الإدارية وعلى اأعمال ال�صيانة ، وبنودا راأ�س مالية - كلما اقت�صت 

احلاجة - لل�صرف منها على اأعمال الإن�صاءات واملرافق بح�صب طبيعة الن�صاط .

ويجب على رئي�س املجل�س اأو من يحل حملـــه موافاة الوزارة بن�صخة من اخلطة ، وم�صروع 

امليزانية ال�صنويني لالحتاد قبل بداية ال�صنة املالية بثالثة اأ�صهـــر على الأقل لإقرارهما .

ول يجــــوز لالحتـــاد بعـــد اعتمـــاد امليزانيــة اإجراء اأي تعديـــل اأو تغييـــر فـي بنودهـــا املمولـــــة 

من الدعم احلكومي خالل ال�صنة املالية اإل مبوافقة كتابية م�صبقة من الوزارة .

 املــادة ) 52 ( 

 ، فاأكثــــر  ريــــال عمانــــي  األـــــف  ال�صنويــــة )50٫000( خم�صــــني  بلغــت ميزانيـــــة الحتــــاد  اإذا 

مرخ�س  ح�صابات  مدقق  مبعرفة  اخلتامي  ح�صابه  وتدقيق  مراجعة  الحتاد  على  تعـــني 

بقرار من اجلمعية  تعيينه وحتديد مكافاأته  يتم   ، واملراجعة  املحا�صبة  له مبزاولة مهنة 

العمومية لذات فرتة املجل�س .
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املــادة ) 53 ( 

يخت�س مدقق احل�صابات بالآتي :

فح�س م�صتندات الحتاد املالية ومراجعة ح�صاباته ، وفقا لأحكام الالئحة املالية .  - 1

مراجعــــة اأوجـــه �صــرف بنـــود امليزانيــــة ال�صنوية لالحتـــاد وفقــــا خلطتـــه ال�صنويــــة   - 2

املعتمدة .

مراجعة م�صروعي امليزانية واحل�صاب اخلتامي لالحتاد وتدقيقهما قبل عر�صهما   - 3

على املجل�س .

4 - رفع تقرير للجمعية العمومية العادية عن املركز املايل لالحتاد .

5 - الخت�صا�صات الأخرى التي يحددها النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته 

العمومية .

املــادة ) 54 ( 

اأو حال مانع بينه وبني مبا�صرة  اإذا خال مكان مدقق احل�صابات لأي �صبب من الأ�صباب ، 

اخت�صا�صاته ، يجب على املجل�س تعيني مكتب مدقق ح�صابات اآخر وحتديد مكافاأته ، على 

اأن يتم عر�س الأمر على اأول جمعية عمومية لإقراره اأو اختيار مدقق ح�صابات اآخر .

ممار�صة  فـي  اجل�صيم  اإهماله  اأو  خطئه  ثبوت  حال  فـي  احل�صابات  مدقق  عزل  ويجوز 

اخت�صا�صاته بقرار من اجلمعية العمومية بناء على اقرتاح املجل�س .

املــادة ) 55 ( 

 يلتزم رئي�س الحتاد واملدير املايل اأو من يحل حملهما باإنفاق اأموال الحتاد فيما يحقق 

اأهدافه التي اأن�صئ من اأجلها ، وللمجل�س اأن ي�صتغل فائ�س هذه الأموال فـي اأعمال حمققة 

الربح ل�صمان مورد ثابت لالحتاد وفقا لأحكام القانون ، وهذا النظام والنظام الأ�صا�صي 

ممار�صة  على  بال�صلب  ذلك  يوؤثر  األ  �صريطة   ، العمومية  جمعيته  من  املعتمد  لالحتاد 

اأن�صطته الأ�صا�صية . 
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الف�ضــــل العا�ضــــر

املحظــــورات

املــادة ) 56 ( 

ا�صتكمال  اأو   ، اأخرى  اأي مبان  اأو   ، اأو قاعات  اأو �صالت   ، اإن�صاء مالعب  ل يجوز لالحتاد 

اإن�صائها اإل بعد احل�صول على اإذن كتابي من الوزارة .

املــادة ) 57 ( 

، كما يحظر عليه ال�صماح  اأو م�صاربات مالية  يحظر على الحتاد الدخول فـي مراهنات 

باألعاب القمار اأو تقدمي م�صروبات روحية داخل مقره . 

املــادة ) 58 ( 

ل يجوز لالحتاد قبول اأي اأموال اأو م�صاعدات من اأ�صخا�س اأو هيئات يكون مقرها خارج 

ال�صلطنة اأو دفــع �صيء من اأمواله لهذه اجلهات اأو الأ�صخا�س اإل مبوافقة كتابية م�صبقة 

يت�صــــل  فيــما  الدوليـــة  الحتـــاد من هيئاتـــه  يتلقـــاه  ما  عـــدا  فيمـــا  وذلك   ، الــــوزارة  مـــن 

باأن�صطته ، واملبالغ اخلا�صة بال�صرتاكات فـي الهيئات والأن�صطة الدولية اخلارجية وثمن 

الكتب والدوريات واملطبوعات الفنية والعلمية الالزمة له واملت�صلة بن�صاطه .

املــادة ) 59 ( 

ل يجوز لع�صو الحتاد اإ�صراك اأي لعب فـي اأي ن�صاط ريا�صي اإل بعد التاأكد من لياقته 

ال�صحية ، ويجب عليه اإجراء ك�صف طبي دوري على الالعب مرة واحدة على الأقل �صنويا 

للتحقق من ا�صتمرار لياقته ال�صحية .

وين�صئ الحتاد ملفا طبيا لكل لعب يتم اختياره للم�صاركة فـي املنتخبات الوطنية ، ي�صجل 

فيه كل ما يتعلق بحالته ال�صحية ، وما قد يطراأ عليها من تغيري .

املــادة ) 60 ( 

 ل يجوز لع�صو املجل�س امل�صاركة فـي مباريات الحتاد اأو م�صابقاته الر�صمية اأو التحكيم فيها 

اأو العمل بالحتاد مقابل اأجر اأو مكافاأة ، وي�صتثنى من ذلك املحا�صرات والندوات وور�س 
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العمل التي يحا�صر فيها الع�صو ب�صفته خبريا فـي �صوؤون اللعبة وذلك وفقا للقواعد التي 

الأ�صا�صي  والنظام  النظام  وهذا  القانون  اأحكام  يتعار�س مع  الحتاد ومبا ل  عليها  ين�س 

ع�صو  تعوي�س  اإمكانية  ذلك  من  ي�صتثنى  كما   ، العمومية  جمعيته  من  املعتمد  لالحتاد 

املجل�س عن النفقات التي يتكبدها نظري ممار�صته لأعماله بالحتاد .

الف�ضل احلادي ع�ضر

التحكيم الريا�ضي

املــادة ) 61 ( 

 ، الأع�صاء  من  فردي  عدد  من  ت�صكل   ، الريا�صي  للتحكيم  اأكرث  اأو  جلنة  بالحتاد  تن�صاأ 

وتخت�س دون غريها بالف�صل فـي املنازعات الريا�صية .

وتبني لئحة التحكيم الريا�صي عدد اأع�صائها الأ�صليني والحتياطيني ، وال�صروط الالزم 

توافرها فيهم ، وكيفية تعيينهم و�صماناتهم وقواعد تنحيهم ، وردهم وخما�صمتهم ومدة 

اتباعها  الواجب  الإجرائية  والقواعد   ، الع�صوية  تلك  انتهاء  واأ�صباب   ، فيها  ع�صويتهم 

اأمامهــــا ، ونظـــــام جل�صاتهــــا ، ومكــــان انعقادهـــــا ، والقواعــد املو�صوعيـــة واجبــــة التطبيـــــــق 

 ، تنفيذها  وكيفية   ، عليها  الطعن  ، وطرق  ال�صادرة عنها  القرارات  ، وحجية  النزاع  على 

القانون  اأحكام  مع  يتعار�س  ل  وذلك مبا   ، عنها  املتفرعة  التنفيذ  اإ�صكالت  فـي  والف�صل 

واللوائح والقواعد ذات ال�صلة ال�صادرة عن الحتاد الدويل .

ويجـــوز بقـــرار من املجلـــ�س - بعد التن�صيــق مع اللجنــة الأوملبية العمانيـــة - اإ�صنــاد الف�صــل 

فـــي املنازعـــات الريا�صيـــة املنبثقة عــن هــــذا النظـــام واللوائـــح ال�صـــادرة تنفيـــذا لأحكامــه 

اإىل جلنة التحكيم الريا�صي باللجنة الأوملبية العمانية .

كمـــا يجــــوز بقـــرار من املجلـــ�س ت�صكيـــل جلـــان ذات اخت�صـــا�س ق�صائـــي تختـــ�س بالف�صـــل 

ملا يحدده  وفقا  للعبة  الفنية  بالنواحي  واملتعلقة  الريا�صية  املنازعات  نوع حمدد من  فـي 

النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .

املــادة ) 62 ( 

تعد منازعة ريا�صية فـي تطبيق اأحكام هذا النظام ، كافة املنازعات املتعلقة بتطبيق اأحكام 

النظام الأ�صا�صي لالحتاد اأو تف�صري ن�صو�صه .
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الف�ضـل الثانـي ع�ضـر

اأحكـــام ختاميـــة

املــادة ) 63 ( 

تنظــــم �صــــوؤون الحتـــاد الإداريـــة واملاليــة والفنيـــة ، مبوجــب لوائح ت�صـــدر وفقا للقواعـــد 

والإجراءات التي يحددها النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية ، ومنها 

لئحة ل�صوؤون العاملني ، ولئحة لل�صوؤون املالية .

املــادة ) 64 ( 

يكــــون اأع�صــــاء املجلــــ�س م�صوؤولـــني بالت�صامـــن فيمـــا بينهــم عن كــل مــا ي�صـــدره املجلـــ�س 

من قرارات وما يربمه من ت�صرفات ، ويكون رئي�س املجل�س ونوابه وكل ع�صو من اأع�صاء 

املجلـــ�س وجميـــــع العاملـــــني بالحتــــاد كـــل فـي حــــدود اخت�صا�صه م�صــوؤول عــــن القـــرارات 

التــــي ي�صدرهــــــا ، والت�صرفـــــــات التـــــي يربمهـــــا ، والإجــــراءات التــــي يتخذهـــــا منفـــــردا ، 

وذلك اإذا كان من �صاأنها الإ�صرار مب�صالح الحتاد اأو اأمواله اأو الإ�صاءة اإليه .
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قــرار وزاري

 رقـــم 2014/140

بتعديــل بعـــ�ض �أحكــام 

�لنظام �لأ�سا�سي لالحتاد �لعماين ل�سباقات �لهجن

الريا�سيــــــة  ال�ســـــ�ؤون  وزارة  باإن�ســـــاء   2004/112 رقـــــم  ال�سلطانـــــي  املر�ســـــوم  اإلــــى  ا�ستنـــــادا 

وحتديــــد اخت�سا�ساتهـــا ،

واإلـــى قانــون الهيئــات اخلا�ســـة العاملــة فـــي املجــال الريا�ســي ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطانـــي 

رقــم 2007/81 ،

واإلـــى النظـــــام الأ�سا�ســــي لالحتــــاد العمانــــي ل�سباقـــــات الهجــــن ال�ســـادر بالقـــــرار الـــوزاري 

رقـــم 2006/33 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

�ملــادة �لأولـــــى

تلغى املادة )65( من النظام الأ�سا�سي لالحتاد العماين ل�سباقات الهجن امل�سار اإليه .

�ملــادة �لثانيــــة

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

�سـدر فـي : 17 / 6 / 1435هـ

�ملو�فـــــق : 17 / 4 / 2014م
�سعد بن حممد بن �سعيد �ملر�سوف �ل�سعدي

                                                                 وزيــر ال�ســــ�ؤون الريا�سيـــة

-46-



اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1056(

وزارة القـوى العاملـة

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنادا اإىل القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيـل 

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

اأن عمال موؤ�ش�شة االأن�شاري التجارية �ش.م.م تقدموا اإىل املديرية العامة للرعايــة العمالية 

بالوزارة بطلب ت�شجيل نقابة عمالية ، ولكل مت�شرر احلق فــي االعرتا�ش على هـذا الطلب , 

على اأن يكون اعرتا�شه م�شببا واأن يتقدم به اإىل جلنة بحث االعرتا�شات امل�شكلة بالوزارة 

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

دائرة امللكية الفكريــة

اإعـــــــالن

تعلن دائـرة امللكيـة الفكريـة عـن طلبــات ت�سجيـل العالمــات التجاريــــة املقبولـــة وفقـــا لأحكام 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 48653 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سي اأند �سي غروب �س.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : لبناين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بـــرج حمــود , �ســارع اراكــ�س , مبنــى كورنويــان , الطابــق الأول , 

بيــروت , لبنــان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2008/1/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 60429 

فـي الفئة 5 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اخلا�سة  واملراهم  والكرميات  البودرة  وخ�سو�سا  الطبية  بالب�سرة  العناية  م�ستح�سرات 

ملعاجلة طفح احلفا�سات والطفح اجللدي .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ت�سري�س ديوايت )او�سرتاليا( بي تي واي ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأ�سرتايل 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

    , العنــــــــــــــــــــــــــــوان : يونيـــت 1, اولدبيــت ووتــر رود بروكفالــي , اأن اأ�س دبليـــو 2100 

اأ�سرتاليا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2009/12/14 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70042 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 ال�سيل والعبايات .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : دار احلبايب �س م م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 589  ر.ب : 121 ال�سيب 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/8/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 71535 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الهدايــا  )جتـــارة  والبخــور  الزيـــنة  و�سابـــون  التجميــل  وم�ستح�ســـرات  العطـــور  جتــارة 

والكماليـــــات( .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : مدينة العود للتجارة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 37  ر.ب : 719 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76586 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

جتارة املواد الغذائية وامل�ستلزمات باجلملة واملفرق .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سواق العائلة باجلملة �س م م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 468 ر.ب : 117 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/9/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77141 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الدواجن الطازجة واملجمدة وبي�س املائدة والتفريخ ومنتجات الدواجن .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم :عهد ال�سموخ للم�ساريع الوطنية 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :315  ر.ب :611  ت : 92600037  

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 80163 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

خدمــات الكمبيوتــر واخلدمــات العلميــة ، خدمــات تزويــد املواقــع التــي تعمــل علـى متكيــن 

الزبائــن فـي اإمتــام عمليــات احلجــز .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : بودجيت رينت اأ كار �سي�ستم , انك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة :ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 �سايلفــــان و ايــه , بار�سيبانـــي, نيوجري�ســـي 07054 , الوليـــات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/4/10 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 80695 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�س واألب�سة القدم واأغطية الراأ�س . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأف اأف �سي نيويورك األ ال �سي ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

11105 الوليـــات   , , نيويـــورك  , ا�ستوريـــا  اأ�سرتيــت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 23 - 4112  

املتحـــدة الأمريكيـــة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/5/7 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : علي بن خمي�س العلوي

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 80740 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

النقل وتغليف وتخزين ال�سلع وتنظيم الرحالت وال�سفر .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اخلط الأف�سل لل�سحن )�س.م.م( 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 42161 , دبي , الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/5/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : علي بن خمي�س العلوي

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 81326 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأندية الفرو�سية والهجن وال�سيد والإ�سطبالت .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : نادي �ساللة للفرو�سية 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 180 ر.ب : 211 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/6/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 81653 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اإدارة  البلديـــة ت�سييــد مرافــق  اإدارة حمطــات نفايــات  التخلــ�س مــن املخلفــات ال�سناعيــة 

حمطات النفايات وحمطات النفايات مل�سانع الطاقة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة الأهلية خلدمات البيئة �س م م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :  �س.ب : 19 ر.ب : 100 م�سقط 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/6/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 81812 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

احلقائب اجللدية بجميع اأنواعها ، اأربطة واأحزمة جلدية ، �سناديق وعلب جلدية ، جميع 

اأنواع املحافظ ، اأغلفة من اجللد ، اأغطية اأثاث من اجللد ، اإطارات حلقائب اليد ، زخارف 

 ، جلدية  خيوط   ، للت�سوق  حقائب   ، اجللد  فرو   ، للجنود  املوؤن  اأجربة   ، لالأثاث  جلدية 

و�سروج  اأحزمة  واأطقم  �سياط   ، للم�سي  وع�سي  ال�سم�س  ومن  املطر  من  واقية  مظالت 

للحيوانات .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اخلمي�س للتجارة �س م م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة :  ال�سناعة والتجارة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :  �س.ب :692 ر.ب : 112 روي 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/7/4 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل :علي بن خمي�س العلوي 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746 ر.ب : 112
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(1056) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 81813 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

 á«eÉeCG ±GôWCG , Oƒ�ædG áeõMCG , áeõMC’G , äÉfƒ�£æH , äÉ¡jÒH , É¡YGƒfCG ™«ªéH ¢ùHÓŸG

 , ¿PC’G äÉ«bGh , ájôµæàdG äÓØ²G ¢ùHÓe , äÉbÉj , �WÉ©e , Oƒ�÷G øe ¢ùHÓe , äÉ©Ñ��d
 ájòMCÓd Qƒ«°S , É¡YGƒfCG ™«ªéH ájòMC’G , •ÉHôdÉH áÑbôdG äGP á«�NGódG �É©ædG , �OÉæ°U

 AGõLC’G , ¢ùHÓe , áeõMC’G , á«Ñ°ûN ájòMCG , äGQó°U , ájOÉ©dGh áÑbôdG äGPh á«`Ø°üædG

 , ¢ùHÓe äGRÉØb , AGôa , �ó�dG Iôµd áÑbôdG äGP ájòMCG , áÑbôdG äGP ájòMC’G øe É«�©dG

. ¢ùª°û�d äÉ©Ñb , äGQƒæJ , ¬LƒdGh ¢SCGô�d á«bGh á«£ZCG , �æY äÉ£HQ , Üƒ©c , äÉ©Ñb

 � � ¢T IQÉéà�d ¢ù«ªÿG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
 ÊÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IQÉéàdGh áYÉæ°üdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 …hQ 112 : Ü.Q  692:Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 2013/7/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
 …ƒ�©dG ¢ù«ªN øH »�Y: �`````````«```cƒdG º```````°SG

112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 81814 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ™�°ùdG ¢VôY , ájQÉéàdG �ÉªYC’G IQGOEG  , ¢ùHÓŸGh ájó�÷G äÉéàæª�d ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 ,  �ÉªYC’G  IQGOE’  ájQÉ°ûà°S’G  äÉeóÿG  ,  ä’É°üJ’G  �FÉ°Sh  ÈY  á`jó�÷G  äÉ````éàæŸÉH  á``°UÉÿG

 äÉ```eƒ�©ŸG ä’É``ch , É¡``YGƒfCG  ™«ªéH á``jó�÷G äÉ``éàæª�d ô```jó°üàdGh OGô``«à°S’G ä’É```ch

 ™«ªéH ájó�÷G äÉYƒ``æ°üŸÉH á��©àŸG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóNh äÉæ«©dG ™``jRƒJ , á``jQÉéàdG

 . É¡YGƒfCG

 � � ¢T IQÉéà�d ¢ù«ªÿG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
 ÊÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IQÉéàdGh áYÉæ°üdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 …hQ 112 : Ü.Q 692: Ü.¢U: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

  2013/7/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
 …ƒ�©dG ¢ù«ªN øH »�Y: �`````````«```cƒdG º```````°SG

112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 alamaat56   7 4/23/14   11:25 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1056(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 81815 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خـدمـات جتميـع ت�سكيلـة من ال�سلـع ل�سالـح الغيـر ، وكـالت ال�ستيـراد والت�سـديـر والبيـع 

وخدمـات اإدارة الأعمـال التجـاريـة وممـار�سـة خدمـات ال�ستثمـار واإدارة الأعمـال التجـاريـة ، 

وخـدمـات اأعمـال جتـارة حمـال البيـع بالتجـزئة لـالآخـريـن ، و جميعهـا تـقـع فـي الفـئـة ) 35 (  .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : فور هومز )م.م.ح( 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اأر�س رقم : ا�س 30217 ، �س.ب : 16816 ، جبل علي ، مدينة دبي ، 

الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/7/4 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : علي بن خمي�س العلوي 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 81865 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�س بجميع اأنواعها ، برييهات ، بنطلونات ، الأحزمة ، اأحزمة النقود ، اأطراف اأمامية 

للقبعات ، مالب�س من اجللود ، معاطف ، ياقات ، مالب�س احلفالت التنكرية ، واقيات الأذن ، 

�سنادل ، النعال الداخلية ذات الرقبة بالرباط ، الأحذية بجميع اأنواعها ، �سيور لالأحذية 

الن�سفـية وذات الرقبة والعادية ، �سدرات ، اأحذية خ�سبية ، الأحزمة ، مالب�س ، الأجزاء 

العليا من الأحذية ذات الرقبة ، اأحذية ذات الرقبة لكرة القدم ، فراء ، قفازات مالب�س ، 

قبعات ، كعوب ، ربطات عنق ، اأغطية واقية للراأ�س والوجه ، تنورات ، قبعات لل�سم�س .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العامة لل�سناعات اجللدية �س.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة :عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 692 ر.ب : 112

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/7/9 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : علي بن خمي�س العلوي 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1056(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 81866 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اجللدية واملالب�س ، اإدارة الأعمال التجارية ، عر�س ال�سلع  الدعاية والإعالن للمنتجات 

اخلا�سة باملنتجات اجللدية عرب و�سائل الت�سالت ، اخلدمات ال�ست�سارية لإدارة الأعمال ، وكالت 

ال�ستيــراد والت�سديــر للمنتجــات اجللدية بجميع اأنواعها ، وكالت املعلومات التجارية ، 

توزيع العينات وخدمات البيع بالتجزئة املتعلقة بامل�سنوعات اجللدية بجميع اأنواعها . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العامة لل�سناعات اجللدية �س.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 692 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/7/9 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل :علي بن خمي�س العلوي 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 3746 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 81867 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

احلقائب اجللدية بجميع اأنواعها ، اأربطة واأحزمة جلدية ، �سناديق وعلب جلدية ، جميع 

اأنواع املحافظ ، اأغلفة من اجللد ، اأغطية اأثاث من اجللد ، اإطارات حلقائب اليد ، زخارف 

  ، جلدية  خيوط   ، للت�سوق  حقائب   ، اجللد  فرو   ، للجنود  املوؤن  اأجربة   ، لالأثاث  جلدية 

و�سروج  اأحزمة  واأطقم  �سياط   ، للم�سي  وع�سي  ال�سم�س  ومن  املطر  من  واقية  مظالت 

للحيوانات .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العامة لل�سناعات اجللدية �س.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 692 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/7/9 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل :علي بن خمي�س العلوي 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 3746 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 81868 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات: 

احلقائب اجللدية بجميع اأنواعها ، اأربطة واأحزمة جلدية ، �سناديق وعلب جلدية ، جميع 

اأنواع املحافظ ، اأغلفة من اجللد ، اأغطية اأثاث من اجللد ، اإطارات حلقائب اليد ، زخارف 

جلدية لالأثاث ، اأجربة املوؤن للجنود ، فرو اجللد ،حقائب للت�سوق ، خيوط جلدية ، مظالت 

واقية من املطر ومن ال�سم�س وع�سي للم�سي ، �سياط واأطقم اأحزمة و�سروج للحيوانات .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العامة لل�سناعات اجللدية �س.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 692 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/7/9 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل :علي بن خمي�س العلوي 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 81869 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اإدارة الأعمال التجارية ، عر�س ال�سلع   ، اجللدية واملالب�س  الدعاية والإعالن للمنتجات 

اخلا�سة باملنتجات اجللدية عرب و�سائل الت�سالت ، اخلدمات ال�ست�سارية لإدارة الأعمال ، وكالت 

 ، التجارية  املعلومات  وكالت   ، اأنواعها  بجميع  اجللدية  والت�سديرللمنتجات  ال�سترياد 

توزيع العينات وخدمات البيع بالتجزئة املتعلقة بامل�سنوعات اجللدية بجميع اأنواعها . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العامة لل�سناعات اجللدية �س.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 692 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/7/9 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : علي بن خمي�س العلوي 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 81870 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

احلقائب اجللدية بجميع اأنواعها ، اأربطة واأحزمة جلدية ، �سناديق وعلب جلدية ، جميع 

اأنواع املحافظ ، اأغلفة من اجللد ، اأغطية اأثاث من اجللد ، اإطارات حلقائب اليد ، زخارف 

جلدية لالأثاث ، اأجربة املوؤن للجنود ، فرو اجللد ،حقائب للت�سوق ، خيوط جلدية ، مظالت 

واقية من املطر ومن ال�سم�س وع�سي للم�سي ، �سياط واأطقم اأحزمة و�سروج للحيوانات .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : احلذاء الأنيق للتجارة �س.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/7/9  

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : علي بن خمي�س العلوي 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 81871 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

احلقائب اجللدية بجميع اأنواعها ، اأربطة واأحزمة جلدية ، �سناديق وعلب جلدية ، جميع 

اأنواع املحافظ ، اأغلفة من اجللد ، اأغطية اأثاث من اجللد ، اإطارات حلقائب اليد ، زخارف 

جلدية لالأثاث ، اأجربة املوؤن للجنود ، فرو اجللد ،حقائب للت�سوق ، خيوط جلدية ، مظالت 

واقية من املطر ومن ال�سم�س وع�سي للم�سي ، �سياط واأطقم اأحزمة و�سروج للحيوانات . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العامة لل�سناعات اجللدية �س.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 692 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/7/9 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : علي بن خمي�س العلوي 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 81872 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأحذية ال�ساطئ ، الأحزمة ، اأحزمة النقود ، اأطراف اأمامية للقبعات ، مالب�س من اجللود ، 

اجللود ، �سنادل ، اأحذية كرة القدم ، اأحذية للجمباز ، اأحذية ذات الرقبة ن�سفـية ، النعال 

الداخلية ذات رقبة بالرباط ، الأحذية بجميع اأنواعها ، اأحذية ريا�سية ، �سيور لالأحذية 

الن�سفـية وذات الرقبة والعادية ، �سدرات ، اأحذية خ�سبية ، الأحزمة  )مالب�س( ، الأجزاء 

العليا من الأحذية ذات الرقبة ، اأحذية ذات الرقبة ، مالب�س من اجللود ، مالب�س اأحذية 

ذات الرقبة لكرة القدم ، فراء ، قفازات مالب�س ، قبعات ، كعوب ، اأحزمة النقود ، ربطات 

عنق ، اأحذية . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العامة لل�سناعات اجللدية �س.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 692 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/7/9 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : علي بن خمي�س العلوي 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 81873 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اإدارة الأعمال التجارية ، عر�س ال�سلع  اجللدية واملالب�س ،  الدعاية والإعالن للمنتجات 

 ، الأعمـــال  لإدارة  ال�ست�ساريـــة  اخلدمــات   ، الت�ســـالت  و�سائــل  عــبــر  اجللديــة  باملنتجــات  اخلا�ســة 

املعلومات  وكالت   ، اأنواعها  بجميع  اجللدية  للمنتــجات  والتــ�سديــر  ال�سترياد  وكالت 

التجارية ، توزيع العينات وخدمات البيع بالتجزئة املتعلقة بامل�سنوعات اجللدية بجميع 

اأنواعها . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العامة لل�سناعات اجللدية �س.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 692 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/7/9 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : علي بن خمي�س العلوي 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 81874 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال ، اإدارة اأعمال الفنادق ، دعاية واإعالن ، وكالت 

الدعاية والإعالن ، حتديث ون�سر مواد الدعاية والإعالن ، ، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال ، 

ل�سق الإعالنات ، املعلومات فـي جمال الأعمال ، ا�ست�سارات حول تنظيم الأعمال التجارية ، 

مراكز الت�سوق ، عر�س ال�سلع عرب و�سائل الت�سالت لأغرا�س البيع بالتجزئة ، خدمات 

مقارنة الأ�سعار ، توزيع العينات ، تنظيم املعار�س لالأغرا�س التجارية اأو لأغرا�س الدعاية 

والإعالن ، ال�سترياد والت�سدير ، اخلدمات ال�ست�سارية لإدارة الأعمال ، تعيني املوظفـني ، 

ترويج املبيعات ل�سالح الغري ، تزيني واجهات العر�س فـي املحالت .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اخلمي�س للتجارة �س.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 692 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/7/9 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : علي بن خمي�س العلوي 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3746 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82007 

فـي الفئة 6 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

املتنقلة  املعدنية  واملباين  املعدنية  البناء  ومواد  منها  خليط  وكل  النفـي�سة  غري  املعادن 

والأ�سالك والكوابل املعدنية واخلردوات املعدنية والقطع ال�سغرية من اخلردوات املعدنية 

واملوا�سري والأنابيب املعدنية واملنتجات امل�سنوعة من املعدن وغري الواردة فـي فئة اأخرى. 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : كابارو اإند�سرتيز بي األ �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 103 باكر �سرتيت ، لندن ، دبليو 1 يو 6 األ اإن ، اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/7/17 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82041 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات: 

الدعايه والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال والأن�سطه املكتبية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اخلط الأف�سل لل�سحن )�س.م.م( 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :42161 , دبي , الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/7/22 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل :علي بن خمي�س العلوي 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 3746 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82286 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الريا�سية  والأحذية  رقبة  بن�سف  والأبواط  الريا�سية  والأبواط  والأبواط  الأحذية 

 ، التن�س واملالب�س )الأحزمة(  وال�سبا�سب واأحذية  ال�ساطئ  والكالو�سات وال�سنادل واأحذية 

والقم�سان  والقم�سان  الليلية  واملالب�س  والبناطيل  احلمام  واأرواب  ال�ستحمام  ومالب�س 

الق�سرية الأكمام والقبعات والقلن�سوات واملالب�س التحتية والقفازات واجلراب واجلوارب 

واملعاطـــف العلويـــة والبيجامـــات والبلوفـــرات واملالبـــ�س التحتيـــة ومالبــ�س اجلمنازيــــوم 

والتنانيــر والبــدل ومالبــ�س ال�ستحمــام التحتيــة . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : مولد اند�سرتيا دي ماتري�سز األ تي دي اإيه 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : برازيلي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : رودوفـيا اإ�ستادول اأر اأ�س 239 اأن 471 بايرو - فـيالنوفا ، 93800 - 

000 �سابرانغا / اأر ا�س / الربازيل 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/7/31 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل :اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82364 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

واحللقات  واملوؤمترات  واملوؤمترات  الندوات  وتنظيم  ترتيب   ، التدريب  وتوفـري   ، التعليم 

العمل ، ترتيب واإجراء موؤمترات القمة املتعلقة بال�سيا�سات  الدرا�سية والندوات وحلقات 

وتنظيم   ، ال�سحية  الرعاية  وخدمات  الطبية  باخلدمات  والنهو�س  بتوفـري  يتعلق  فـيما 

 ، التدري�س   ، الإنرتنت  واملجالت عرب  الإلكرتونية  الكتب  ن�سر   ، التعليمية  املعار�س لالأغرا�س 

فـي ذلك  ، مبا  فـيما يتعلق بجميع هذه اخلدمات  املعلومات  ، وتوفـري  العملي  والتدريب 

توفـري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة احلا�سوب العاملية ، تنظيم واإجراء الندوات 

التعليمية  واملنتديات  العمل  وور�س  والندوات  الدرا�سية  واحللقات  واملوؤمترات  واملوؤمترات 

والتعليم  وال�سحة  العامة  وال�سحة  وال�ستثمار   ، العامة  ال�سحة  فـي جمال  وحما�سرات 

ال�سحي ، والوقاية والعالج من احلالت الطبية ، وخدمات ال�سحة العامة ، وال�سيا�سات 

العامة والت�سريعات فـيما يتعلق بجميع ما �سبق ، وتوفـري املعلومات ب�ساأن كل من املذكورة 

اآنفا . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : قطري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املدينة التعليمية ، �سارع اللقطة ، �س.ب: 5825 ، الدوحة ، قطر 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/8/6 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82421 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�س ، حتديدا ال�سراويل ، ال�سورتات ، مالب�س التعرق ، املالب�س املكونة من قطعة واحدة 

)اوفرول( , التي �سريت�س , بلوز التعرق , البلوز , اجلاكيتات , ال�سرت , املعاطف , مالب�س 

املطر , الأحذية , املالب�س الداخلية , مالب�س النوم , املالب�س املريحة الف�سفا�سة , مالب�س 

ال�سباحــة , القفــازات , اجلــوارب , اجلــوارب الن�سائيــــة , الأحزمــة , الو�ساحـــات , القبعـــات , 

ربطات العنق , ال�سبا�سب , التنانري , الف�ساتني , و املالب�س ال�سوفـية .
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با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جاب ) اى تى ام ( , انك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 -  94105 كاليفورنيا   , فران�سي�سكو  �سان   , �سرتيت  فول�ستوم   2  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/8/13 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82434   

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سابــــون ، العطـــور , الزيـــوت العطريـــة , م�ســادات رائحــة العرق والتعــرق , م�ستح�ســـرات 

 , ال�سعـــر  غ�ســـول   , ال�سعــر  تلويــن  م�ستح�ســرات   , ال�سعــر  اأ�سباغ   , بال�سعــر  العنايــة 

م�ستح�سرات متويــج ال�سعــــر , ال�سامبــــو , م�ستح�ســرات تكييـــف ال�سعــر, ر�ســو�س ال�سعـــر, 

 , مــو�س ال�سعــر   , بال�سعــر  اخلــا�س  اللك   , ال�سعـر  ت�سفـيـف  , م�ستح�سرات  ال�سعـر  بــودرة 

مـــواد تلميــع ال�ســـعــر , جــــــل ال�سعــــر , مواد ترطيــب ال�سعــر , ال�سائـــل اخلـــا�س بال�سعـــر , 

, كريــــم  , تونيـــك ال�سعـــر  , زيـــوت ال�سعـــر  , مــواد جتفـيـــــف ال�سعـــر  مـــواد حمايـــة ال�سعـــر 

ال�سعــــر , امل�ستح�ســـرات اخلا�ســـة بال�ستحمـــام و/اأو الــــد�س , م�ستح�ســـرات التواليـــت غيـــر 

الطبيـــة , م�ستح�ســرات العنايــة بالب�ســرة , الكوزمتيك . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : الربتو كلفر انرتنا�سونال ، انك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 2525 ارميتاج ، افـينيو ، ميلروز بارك ، الينوي 60160 -  الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/8/14 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112

-65-



اجلريدة الر�سمية العدد )1056(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82435 

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سابون ، العطور, الزيوت العطرية , م�سادات رائحة العرق والتعرق , م�ستح�سرات العناية 

بال�سعر , اأ�سباغ ال�سعر, م�ستح�سرات تلوين ال�سعر, غ�سول ال�سعر , م�ستح�سرات متويج 

ال�سعر, ال�سامبو , م�ستح�سرات تكييف ال�سعر, ر�سو�س ال�سعر, بودرة ال�سعر, م�ستح�سرات 

 , ال�سعر  ال�سعر , جل  ال�سعــر, مواد تلمــيع  , اللك اخلــا�س بال�ســعر, مــو�س  ال�سعــر  ت�سفـيــف 

مواد ترطيب ال�سعر , ال�سائل اخلا�س بال�سعر, مواد حماية ال�سعر , مواد جتفـيف ال�سعر , 

زيوت ال�سعر , تونيك ال�سعر, كرمي ال�سعر , امل�ستح�سرات اخلا�سة بال�ستحمام و/اأو الد�س , 

م�ستح�سرات التواليت غري الطبية , م�ستح�سرات العناية بالب�سرة , الكوزمتيك .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : الربتو كلفر انرتنا�سونال ،انك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 2525 ارميتاج ، افـينيو ،ميلروز بارك ، الينوي 60160 - الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/8/14 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82446 

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�سادات اإفراز العرق ومزيالت الروائح الكريهة املعدة لال�ستعمال ال�سخ�سي .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذا جيليت كومباين 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : وان جيليـــت بـــارك ، بو�سطـن ام ايــه 02127 , الوليــات املتحــدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/8/14 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82451 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مقهى .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الوليد احلديثة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س. ب : 98  ر.ب : 611 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/8/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82584 

فـي الفئة 9 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الرئي�سي(  )الكمبيوتر  املركزي  الكمبيوتر  وتنفـيذ  وتركيب  لت�سميم  الكمبيوتر  برامج 

وبرامـــج امل�ستخــــدم / اخلـــادم لدمــج الوظائـــف املاليــة والت�سنيـــع واملبيعـات لرجال الأعمال 

واإدارة عالقات العمالء ومهام الدعم لالأعمال التجارية ، برامج التاأمني ، برامج التنقل ، 

برامج التحليالت ، الربامج ذات امل�سدر املفتوح ، الربامج امل�ستندة اإىل جمموعة النظراء ، الربامج 

امل�سرفـية وال�ستهالكية وبرامج اخلدمات ، برامج ال�سحن واخلدمات اللوج�ستية ، وال�سحة 

الربامج   ، ال�سناعية  املعدات  ، برامج  الب�سري  املال  راأ�س  اإدارة  ، برامج  العامة  وبرامج اخلدمة 

ال�سمعيـــة / الب�سريــة والرتجمــة وت�سغيـــل الفـيديـــو ، و�سائـــل النقـــل العــام وبرنامــج اإدارة 

الأجرة ، برامج اإدارة و�سائل الإعالم ، ت�سويق الربجميات الرقمية ، برامج حتليل اإنفاق 

ال�سوق ، برامج الجتماعات التفاعلية ، وبرامج اإدارة وا�ست�سافة املواقع الإلكرتونية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأك�سنتيور جلوبال �سريفـي�سيز ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإيرلندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3 جراند كنال بالزا ، ابر جراند كنال �سرتيت ، دوبلن 4 - اإيرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/8/20 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82585 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

, والن�ســــرات الإخباريــــة واملجــــالت والتقاريـــــر وال�ســـحف والكتيبــــات  الكتيبـــات والكتــــب 

واملن�سـورات واملجـــالت والأدلـــة املطبوعــة فــي جمـــال اإدارة الأعمــال وتكنولوجيــا املعلومـــات 

ومعاجلــة املعلومــات املحو�سبــة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأك�سنتيور جلوبال �سريفـي�سيز ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإيرلندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3 جراند كنال بالزا ، ابر جراند كنال �سرتيت ، دوبلن 4 - اإيرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/8/20 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82586 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 ، وال�ست�سارات  الأعمال  عمليات  واإدارة   ، الأعمال  ا�ست�سارات   ، الأعمال  اإدارة  ا�ست�سارات 

وخدمات ا�ست�سارات الأعمال التجارية والت�سويق ، وخدمات امل�سرتيات ، مبا فـي ذلك �سراء 

 ، الت�سويق وال�ست�سارات  ، العمليات التجارية واإدارة  لالآخرين  اأجهزة وبرامج الكمبيوتر 

وخدمات التوريد ، مبا فـي ذلك �سراء اأجهزة وبرامج الكمبيوتر لأطراف اأخــرى ، وتوفـــري 

اإدارة  املعلومات فـي جمالت  ، وتوفـري  الإدارية  ال�ست�سارات  املعلومات فـي جمال الأعمال 

ا�ست�سارات   ، ال�ست�سارية  والندماجات  الأعمال  اقتناء   ، والت�سويق  التجارية  والأعمال   ، الأعمال 

اأجهزة  ، مبا فـي ذلك �سراء  املعلومات  فـي جمالت ت�سميم نظم  امل�ساريع  الأعمال واإدارة 

ت�سميم  جمالت  فـي  امل�ساريع  واإدارة  الأعمال  ا�ست�سارات   ، لالآخرين  الكمبيوتر  وبرامج 

نظـــم املعلومــات ، مبــا فــي ذلــك �ســـراء اأجهـــزة وبرامــج الكمبيوتـــر لالآخريــن ، ا�ست�ســـارات 
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وتقييم   ، املايل  والتحليل  ال�سوق  حتليل  ذلك  فـي  ، مبا  التحليل  ، وخدمات  الأعمال  اكت�ساب 

، وخدمات  ال�سوق والدرا�سات ال�ستق�سائية  ، واإجراء الأعمال التجارية واأبحاث  الأعمال 

املعلومات التجارية فـي جمال اإدارة التغيري ، واإدارة العمليات ، الإدارة ال�سرتاتيجية لالأعمال 

اندماج  فـي  والت�ساور   ، الأعمال  واإدارة  وتخطيط   ، الأعمال  وتكنولوجيا   ، التخطيط  وخدمات 

الأعمال ، ال�سبكات التجارية ، واإجراء البحوث وامل�سوح التجاري ، الإ�سراف على الأعمال ، و امل�ساعدة 

 ، املوظفـني  �سوؤون  اإدارة  ا�ست�سارات   ، والتحليل  القت�سادي  التنبوؤ   ، وال�سناعية  التجارية  الإدارية 

واإعداد تقارير الأعمال ، ترتيب وتنظيم املعار�س التجارية واملوؤمترات فـي جمال الأعمال 

امل�ساريع  التجارية واإدارة الأعمال وتوفـري املعلومات فـي جمال ا�ست�سارات الأعمال واإدارة 

بالت�ســـال مـــع اإدارة الأعمـــال ، ا�ست�ســـارات الأعمـــال التجاريـــة والإداريـــة خـــالل ال�ستحواذ 

على ال�سركـــات ، حتليـــالت ال�ســـوق ، وتقييـــم وتثميـــن امل�ساريـع ، مبــا فـي ذلـــك حتليـــــالت 

والتحليــــل  التنبـــوؤ   ، ، دعــــم الإدارة  ، ومراقـبـــة الأعمـــال )امل�ساعــــدة الإداريـــــة(  التكلفـــــة  �سعــر 

القت�ســـادي ، ا�ست�سارات املوارد الب�سريـــة ، اإعداد تقارير الأعمال  , تنظيـم وعقد املعار�س فـي 

جمال الأعمال التجارية واإدارة الأعمال لأغرا�س اقت�سادية واإعالنية ، وتوفـري املعلومات 

برامج  ، مبا فـي ذلك تنظيم وعقد  ، واخلدمات اخلريية  ا�ست�سارات الأعمـــال  فـي جمال 

اخلريية  ا�ست�سارات الأعمال للمنظمات  ، وتقدمي خدمات  املتطوعني وم�ساريع خدمة املجتمع 

والأفراد ، واملوؤ�س�سات التعليمية واملنظمات ، ومنظمات الإغاثة وغريها من املنظمات غري 

الهادفة للربح دون مقابل ، خدمات الأعمال مبا فـي ذلك م�ساعدة الآخرين فـي تاأ�سي�س 

املنظمات اخلريية ، وتقدمي اخلدمات ال�ست�سارية ذات ال�سلة بالتن�سيق الإداري للمنظمات 

التي تقدم اخلدمات اخلرييـــــة ، ا�ست�ســــارات الأعمـــــال فـــي جمــــالت اإدارة امل�ساريـــــع ، واإدارة 

املوارد الب�سريـــــة ، واإدارة خدمــة العمالء وال�سركات وا�سرتاتيجيات الندماج والتكامل و 

ا�سرتاتيجيات ما بعد الندماج ، و�سل�سلة التوريد واجلرد ، وال�ستعانة مب�سادر خارجية 

واإدارة   ، ، واإدارة عالقات العمالء  التنظيمي  التغيري  اإدارة   ، لوظائف الأعمال والعمليات 

فـي ذلك فهر�سة  ، مبا  ال�سجالت  اإدارة  فـي جمال  الأعمال  وا�ست�سارات   ، البيانات  قواعد 

املعلومات  واإدارة  والأمرا�س  الطبية  وال�سجالت  ال�سحية  الآخرين  ل�سجالت  الوثائق 

املختربية ، ال�ست�سارات فـي جمال اإدارة املعلومات املالية ، ومفهوم العالمات التجارية وخدمات 

تطوير العالمات التجارية للعمــالء مــن ال�ســركات ، اخلدمــات ال�ست�ساريـــة لت�سكيـــل وتطوير 
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العمليات  من  املرافق  اإدارة  ذلك  فـي  مبا   ، الأعمال  خدمات   ، اجلديدة  التجارية  امل�ساريع 

الفنية ، خدمات اإدارة عمليات الأعمال ، مبا فـي ذلك اإدارة اخلدمات اللوج�ستية ، اخلدمات 

اللوج�ستية العك�سية ، وخدمات �سال�سل التوريد ، وروؤية �سال�سل التوريد وخدمات التزامن 

اإدارة  وخدمات   ، لالآخرين  املنتجات  توزيع  وعمليات  والطلب  بالعــر�س  والتنبــوؤ  والتوريد 

واخلدمات   ، املتنقلة  الأعمال  تكامل  ، خدمات  برامج احلركة  ، خدمات  التوريد  �سال�سل 

ال�ست�سارية فـي جمال البتكــــار ، مبـــا فـــي ذلــك تقديــم امل�ســورة لالآخــرين فـــي جمـــالت 

وا�ستحقاقات   ، التاأمني  جمالت  فـي  ال�ست�سارية  اخلدمات  املنتجــــات  وتطويــــر  ت�سنيــع 

املوظفـني ، وتكامل النظم ، وال�ستدامة ، و�سناعة الطاقة ، والربجميات والتنقل ، واإدارة 

، و�سناعــة  خماطـــر الأعمــــال ، والف�ســـاء ومقاولـــي الدفـــاع ، �سناعـــة الف�ســـاء والدفـــاع 

ال�سيارات ، واخلدمات امل�سرفـية ، واإدارة احلدود وحتديد الهوية ، ومواد البناء ال�سناعية وراأ�س 

املال والأ�ســواق ، واملواد الكيميائية ، والت�سالت ، وال�سلع ال�ستهالكية واخلدمـات واجلمــارك 

والدفـــاع احلكومـــي ، والإلكرتونيـــات ،  والتكنولوجيـــا ، والأنظمــــة الأهليــة ، واخلدمـــات 

املاليــــة ، والرعايــة ال�سحيــة ، ورعايــة الأطفــال ، واملعــدات ال�سناعيــة ، والبنيــة التحتيــة 

الإعالم  وو�سائل   ، والأدوية  الطبية  واملنتجات   ، احلياة  وعلوم   ، والتكنولوجيا   ، والنقل 

والرتفـيه ، واملعادن ، والتعدين ، واملنظمات غري الربحية ، وال�سالمة العامة ، واحللول 

واخلدمات   ، ، واملرافق  ال�سفر  ، و�سناعة  ، وال�سمان الجتماعي  التجزئة  اإيرادات  لإدارة 

ال�ست�سارية فـي جمال خدمات احلكومة الحتادية للوليات املتحدة ، وخدمات ال�ستعانة 

مب�سادر خارجية للعمليات التجارية فـي جمالت البنية التحتية ، والكمبيوتر وتطبيقات 

و�سال�سل   ، ال�سحيــة  والإدارة   ، واملحا�ســبة  والتمويــل  الئتمــان  وخدمـــات   ، الربجميـــات 

جمــالت  فــــي  املعلومــات  وتوفـيـــر   ، والهند�سة  والتاأمني  التجارية  وامل�سرتيات   ، التوريد 

البتكــار العمليـــة ، واإدارة الأعمــال وفـــر�س الأعمـال التجارية ، وخدمات ال�ستعانة مب�سادر 

خارجية ، واخلدمات ا�ست�ساريـــة فـــي جمــــالت �سبكـــة التكنولوجيـــا الذكيـــة ، والتحليـــالت ، 

وو�سائـــل الإعــالم الجتماعية الرقمية وحتليل ال�سوق وا�سرتاتيجيات الأعمال . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأك�سنتيور جلوبال �سريفـي�سيز ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإيرلندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3 جراند كنال بالزا ، ابر جراند كنال �سرتيت ، دوبلن 4 - اإيرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/8/20 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82587 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

التمويـــــــــل , ومتويــــــل راأ�س املـــــال ال�ستثمـــــاري , توفـيــــر املعلومـــــات فــــي جمـــــال التمويـــــل 

واملاليــــة , التحليـــــالت املاليـــــة , و تثميــــن و تقيــيــــم امل�ساريـــــع , مبــــا فـــي ذلــــك التقييـــــم 

وتوفـيــــــر   , ال�سركـــــــات  علــــى  ال�ستحـــــواذ  فــــي  املاليـــــــة  ال�ست�ســـــارات   , لل�سركــــــات  املالــــي 

 , املــال ال�ستثماري والتحليل والت�ساور  املعلومـــــات املاليــــــة , وتبادل النقديــة , ومتويــل راأ�س 

 , والأفراد   , اخلرييـــة  للجمعيـــات  النقديـــة  التربعـــات  تقديــم  مــن  اخلرييـــة  اخلدمــــات 

واملوؤ�س�سات التعليميــة , ومنظمــات الإغاثـــة وغيــرها مـــن املنظمـــات اخلرييــة غري الهادفـة 

للربــح , خدمات جمع التربعات اخلريية , مبا فـي ذلك تزويد الأفراد باملعلومات والفر�سة 

لتقدمي التربعات النقدية للـجمعيات اخلريية املف�سلة لديهم , خدمات جمع التربعات 

اخلريية , مبا فـي ذلك جمع واإدارة وتوزيع تلك الأموال , اخلدمات اخلريية , مبا فـي ذلك 

توفـري الدعم املايل للموؤ�س�سات واملنظمات التعليمية وغري الربحية اخلريية , الرعايات 

املالية الرتبوية والعلمية والفنية والثقافـية , والأحداث الريا�سية , ال�ست�سارات فـي جمال 

الإدارة املالية , ا�ست�سارات الأعمال فـي جمال جتهيز مطالبات التاأمني .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأك�سنتيور جلوبال �سريفـي�سيز ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإيرلندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3 جراند كنال بالزا ، ابر جراند كنال �سرتيت ، دوبلن 4 - اإيرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/8/20 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112

-71-



اجلريدة الر�سمية العدد )1056(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82588 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

تركيب وتنفـيذ و�سيانة واإ�سالح اخلدمات فـي جمال اأنظمة و�سبكات واأجهزة الكمبيوتر ، 

وتركيب جهاز الكمبيوتر ، والإ�سالح ، وال�سيانة فـيما يتعلق باأجهزة الكمبيوتر ، مبا فـي 

ذلك نظم و�سبكات الكمبيوتر .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأك�سنتيور جلوبال �سريفـي�سيز ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإيرلندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3 جراند كنال بالزا ، ابر جراند كنال �سرتيت ، دوبلن 4 - اإيرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/8/20 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل :�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82589 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

توفـري التدريب ، مبا فـي ذلك عقد الدورات والندوات وور�س العمل والدرو�س فـي جمال 

تطويــر برامــج الكمبيوتــر وا�ستخدامــها ، فــي جمــال ال�ستخــدام ، والأعمــال التجاريــة ، 

والأن�سطــة التجاريــة و توزيــع املــواد التعليميــة ذات ال�سلــة ، وتنظيــم واإقامــة املعار�س فــي 

جمال ال�سركات واإدارة الأعمال لالأغرا�س الثقافـية والتدري�س ، وتنظيم وعقد املوؤمترات 

فـي جمــال ال�سركــات واإدارة الأعمــال ، واخلدمــات التعليمــية ، مبــا فــي ذلــك تنظيــم دورات 

، والأعمال  تطوير وتنفـيذ برامج الكمبيوتر  ، ودرو�سا فـي جمالت  وندوات وور�س عمل 

، وتطوير  مواد املنهج الدرا�سي فـي ات�سال معها  ، والعمليات التجارية وتوزيع  التجارية 

املــواد التعليميــة لالآخريــن فــي جمــالت التنميــة وتنفـيــذ برامــج الكمبيوتــر ، وا�ستخدام 

برامج الكمبيوتر ، والأعمال التجارية ، والعمليات التجارية .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأك�سنتيور جلوبال �سريفـي�سيز ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإيرلندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3 جراند كنال بالزا ، ابر جراند كنال �سرتيت ، دوبلن 4 - اإيرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/8/20 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82590 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

وتوفـري   ، الكمبيوتر  برامج  جمال  فـي  والرتميم  وال�سيانة  والتنفـيذ  الرتكيب  خدمات 

فـي  ال�ست�سارات   ، الكمبيوتر  واأنظمة  واأجهزة  املعلومات  تكنولوجيا  فـي جمال  املعلومات 

اأجهزة واأنظمة الكمبيوتر وفـي جمال ت�سميم نظام حا�سوبي ، ال�ست�سارات املهنية فـي جمال 

من اأجهزة الكمبيوتر والنظم احلا�سوبية وت�سميم نظام الكمبيوتر ، خدمات احلو�سبة ، 

مبا فـي ذلك ت�سميم نظام الكمبيوتر والتطوير لأطراف ثالثة ، خدمات احلو�سبة ، مبا 

 ، الأعمال  ا�ست�سارات  التجهيز فـي جمالت  لأغرا�س  للبيانات  ا�ستئجار وقت و�سول  فـي ذلك 

تكنولوجيا  جمال  فـي  ال�ست�سارة   ، الكمبيوتر  واأنظمة  واأجهزة  املعلومات  وتكنولوجيا 

املعلومات ، ت�سميم الربجميات لأطراف ثالثة ، وت�سميم املوقع ، خدمات الرتكيب والتنفـيذ 

وال�سيانة والرتميم بالت�سال مع برامج الكمبيوتر ، تخطيط امل�ساريع التقنية ، وتطوير 

املواد التعليمية ل�سالح اأطراف اأخرى فـي جمال تطوير برجميات الكمبيوتر وا�ستخدامها 

فـي  املعلومات  وتوفـري   ، الو�ساطة  وخدمات   ، التجارية  والأن�سطة  الأعمال  جمال  فـي 

فـي  ، مبا  الكمبيوتر  واأنظمة وخدمات  الكمبيوتر  واأجهزة  املعلومات  تكنولوجيا  جمالت 

ذلك ت�سميم اأنظمة الكمبيوتر لالآخرين ، وخدمات اأجهزة الكمبيوتر ، مبا فـي ذلك توفـري 

قواعد البيانات فـي جمالت ا�ست�سارات الأعمال ،  وتكنولوجيا املعلومات ، اأجهزة واأنظمة 

الكمبيوتر ، وخدمات ا�ست�سارات تكنولوجيا املعلومات ، وت�سميم مواقع الكمبيوتر ، واخلدمات 

جمالت  فـي  الفنية  ال�ست�سارات  وخدمات   ، ال�سحابية  احلو�سبة  جمال  فـي  ال�ست�سارية 

العمارة ومراكز البيانات ، وحلول احلو�سبة ال�سحابية العامة واخلا�سة ، وتقييم وتنفـيذ 

تكنولوجيا الإنرتنت واخلدمات ، احلو�سبة ال�سحابية التي تربز الربامج ل�ستخدامها فـي 

اإدارة قواعد البيانات ، وتوفـري اأنظمة الكمبيوتر الفرتا�سية وبيئات الكمبيوتر الظاهرية 

من خالل احلو�سبة ال�سحابية , خدمات الدعم التقني ، مبا فـي ذلك خدمات اإدارة البنية 

واخلا�سة  العامة  احلو�سبة  �سحابة  واإدارة  والإدارة  والر�سد  بعد  عن  املوقع  فـي  التحتية 

التطبيقات ، وخدمات الكمبيوتر ، مبا فـي ذلك دمج بيئات  وتكنولوجيا املعلومات ونظم 

احلو�سبة ال�سحابية اخلا�سة والعامة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأك�سنتيور جلوبال �سريفـي�سيز ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإيرلندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 3 جراند كنال بالزا ، ابر جراند كنال �سرتيت ، دوبلن 4 - اإيرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/8/20 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82602 

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات:

الروائـــــح  مزيــــالت   ، الأ�سا�سيــــة  والزيــوت  العطــــور   ، تنظــيــف  م�ستح�ســــرات   ، �سابــــون 

 ، العالجية  غري  التجميل  م�ستح�سرات    ، بال�سعر  العناية  م�ستح�سرات    ، التعــرق  وم�ســـادات 

والكرميــــات  والزيـــوت  بالب�ســــرة  للعنـــاية  م�ستح�ســـرات   ، والــد�س  احلمـــام  م�ستح�ســـرات 

 ، احلالقــــة  وبعـــد  قبـــل  م�ستح�ســـرات   ، احلالقـــة  م�ستح�ســـرات   ، للب�ســـرة  وامل�ستح�ســـرات 

 ، ال�سمــ�س  اأ�سعة  ال�سمرار وم�ستح�سرات احلماية من  ، م�ستح�سرات  الـــ�سعر  اإزالة  م�ستح�سرات 

، م�ستح�ســــرات  الفازليـــن   ، املاكيــــاج  واإزالـــــــة  املاكيــــاج  م�ستح�ســـرات   ، التجميـــل  م�ستح�سرات 

الرعايـــة بال�سفــاه ، بودرة التلك ، الـــقطن وال�سوف ، عيدان القطن ، م�ستح�سرات التجميل ، 

والأن�سجـــة اأو املناديـــل ، قطع التنظيــــــف املبللـــة اأو امل�سربـــة ، والأن�سجـــة اأو مناديـــل ، اأقنعـــة 

اجلمـــال ، وحــزم الوجــه وال�سابــون للعـــالج . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : يونليفر بي ال �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بورت �سناليت ويرال مري�سي�سايد اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/8/21 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82631 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

�سندويت�سات و�سطائر ال�سمك الواردة جميعا بالفئة 30 . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ماكدونالدز كوربوري�سن 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ون ماكدونالدز بالزا ، اوك بروك ، ايللينوي 60523 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/8/22 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82633 

فـي الفئة 9 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الطاقة  وتوزيع  نقل  فـي  ل�ستخدامها  احلرارة  درجات  عر�س  واأجهزة  احلرارة  موازين 

الكهربائية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : كواليرتول كومباين ال ال �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1385 فايــربورت رود ، فايربــورت ، نيويــورك 14450 - الوليــات 

املتحــدة الأمريكيــة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/8/22 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82638 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

بيع م�ستلزمات الأفراح .  

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : احلوقاين لالإبداع �س م م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 1010 ر.ب : 111 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82652 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمــات املقاهــي والكافترييــا والكانتيــن وخدمــات التزويــد بالطعــام وال�ســراب وخدمــات 

مطاعم خدمية الذاتية وخدمات املطاعم وخدمات املطاعم ذاتية اخلدمة وخدمات بارات 

الوجبات اخلفيفة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : موزاييك�س هولدينجز ليمتد ذ.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املنطقة احلرة - جبل علي , الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/8/26 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82741 

فـي الفئة 5 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية , مواد احلمية لال�ستخدام الطبي , طعام الأطفال , امل�ستح�سرات 

ال�سحيــة والبيطريــة , مواد للت�سميــد , مــواد لدعامــة الأ�سنــان , �سمـع خا�س لالأ�سنان , 

مطهرات , م�ستح�سرات لإبادة الكائنات ال�سارة , م�سادات الفطريات , مبيدات احل�سرات .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : مو�سنز اك�سرتات�سز برايفـيت ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : هندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اند�سرتيال اي�ستيت ، باليد ، كانيور دي�سرتيكت ، كريل ، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/8/29 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82743 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت للمالب�س وملحقاتها والألعاب والكتب ، وتطبيقات 

برامج الهواتف وو�سائط ال�سوت والفـيديو .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جيم - مارك ، اإنك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 500 هـــوارد �سرتيـــت ، �ســـان فران�سي�سكـــو ، كاليفورنيــا 94105 ، 

الوليــات املتحـــدة الأمريكيـــة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/8/29 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82763 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

القهــــــوة وال�ســـــاي والكاكـــــاو ،  والبــــن ال�سطناعـــــي ،  الأرز ، التابيوكــــــا وال�ساغــــــو ، دقيــــق 

وم�ستح�ســرات احلبـــوب ، اخلبـز ، املعجنــات واحللويــات ، املثلجــات ، العــ�سل ، العــ�سل الأ�ســود ، 

اخلمــرية ، م�سحوق اخلبز ، امللح ، اخلردل ، اخلل وال�سل�سات )توابل ( ، التوابل ، الثلج . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : لورد لتجارة املواد الغذائية 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اأبوظبــــي ، �ســــــارع ال�سعــــــادة ، نـــــادي اأبوظبـــي الريا�ســـي ، مكتــــب 

رقــم 107 ،  الإمــارات العربيــة املتحــدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/9/2 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82775 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

وال�سراب  بالطعام  والتزويد  والكافيرتيات  واملقاهي  وامل�سروبات  الأطعمة  خدمات تقدمي 

واملطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة ومطاعم اخلدمة الذاتية ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة مرية لالأطعمة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 65128 الريا�ض 11572 اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/9/3 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : علي بن خمي�س العلوي

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82790 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

احلليب ومنتجات احلليب ، احلليب املخ�س�س لل�سرب ، احلليب الرائب )اللنب( ، احلليب 

املكثف غري املحلى / املحلى ، الزبدة ، الكرمية ، اللنب ، الروائب ، اجلنب ، م�سروبات احلليب 

اللحوم  ، منتجات  اللحوم   ، البي�س   ، ، م�سحوق احلليب للغذاء  املخلوطة غري الكحولية 

وال�سجق ، معلبات النقانق ، معلبات اللحوم وال�سجق ، هالم اللحوم ، منتجات مرق اللحوم ، 

معلبات خمتلطة من اللحوم واخل�سروات ، م�ستخرجات اللحوم ، منتجات اللحوم طويلة 

، املعلبات ،  اأ�سا�سا من اللحوم ، الأ�سماك ، الدواجن والطرائد  الأمد ، الوجبات اجلاهزة 

، زيوت  ، كومبوت  والكومبوت  املربى   ، الهالم   ، املجففة واملطبوخة  الفواكه واخل�سروات 

الطعام والدهون . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هوخفالد فودز جي ام بي ات�س 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأملاين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بانهو ف�سرتا�سة 37 - 43 ، 54424 ثالفاجن - اأملانيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/9/4 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82792 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الأرز ومنتجات الأرز . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كي ار بي ال ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 5190 ، لهوري غيت ، دلهي - 006110 ، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/9/4 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82829 

فـي الفئة 9 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

قطع احلا�سوب ، برجميات احلا�سوب التي متكن امل�ستخدمني من حتديد لعبي الألعاب 

ولعب الألعاب عرب �سبكات الت�سالت ، برجميات احلا�سوب لإر�سال الربيد الإلكرتوين ، 

لالإر�سال  احلا�سوب  برجميات   ، الإلكرتونية  الر�سائل  لإر�سال  احلا�سوب  برجميات 

الإلكرتوين للبيانات وال�سور والوثائق عرب �سبكة حوا�سيب عاملية ، برجميات احلا�سوب 

بني  الر�سائل  لإر�سال  اإلكرتونية  اإعالنية  ولوحات  الإنرتنت  عرب  درد�سة  غرف  لتوفري 

فـي  للبحث  امل�ستخدمة  احلا�سوب  برجميات   ، العامة  امل�سلحة  جمال  فـي  امل�ستخدمني 

اأداء  لتح�سني  امل�ستخدمة  احلا�سوب  برجميات   ، البيانات  وتنظيم  وفهر�سة  وا�سرتجاع 

املعلومات  وا�سرتجاع  عن  للبحث  احلا�سوب  برجميات   ، احلا�سوبية  ال�سبكات  ووظائف 

ومواقع الإنرتنت وامل�سادر الأخرى على �سبكات احلا�سوب ، برجميات احلا�سوب لتوفري 

برجميات   ، احلا�سوب  �سبكات  على  املتوفرة  وامل�سادر  الإنرتنت  ومواقع  للمعلومات  دليل 

احلا�سوب لتوفري دخول لعدد من امل�ستخدمني ل�سبكات احلوا�سيب لن�سر ت�سكيلة وا�سعة 

تفاعلية  ترفيهية  منتجات  على  املحتوية  احلا�سوب  برجميات   ، املعلومات  من  وخمتلفة 

واللعب من  العر�س وال�ستماع  اأن يعدلوا ح�سب رغبتهم جتربة  امل�ستخدمني من  متكن 

خالل اختيار و�سبط طريقة عر�س واأداء ال�سوت وال�سورة واملكونات ال�سمعية الب�سرية 

الفيديو  ومقاطع  الإلكرتونية  والألعاب  املو�سيقى  جمالت  فـي  امل�ستخدمني  قبل  من 
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و�سناعة الرتفيه ، م�ستلزمات احلا�سوب والأجهزة امللحقة بها ، حتديدا �سماعات الراأ�س ، 

وو�سائد الفاأرات ، برجميات التنزيل ، ت�سجيالت ال�سوت وال�سورة القابلة للتنزيل ، التي 

والفيديو  ال�سوت  ت�سجيالت   ، التعليمية  واملواد  املو�سيقية  والعرو�س  املو�سيقى  تت�سمن 

القابلة للتنزيل التي تعر�س املو�سيقى والعرو�س املو�سيقية واملواد التعليمية ، الت�سجيالت 

ال�سوتية واملو�سيقية القابلة للتنزيل . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ياهو اإنك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 701 فري�ست افينيو ، �سانيفيل ، كاليفورنيا 94089 - الوليات 

                                     املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/9/9 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82852 

فـي الفئة 9 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأو  تكثيف  اأو  حتويل  اأو  فتح  اأو  تو�سيل  واأدوات  اأجهزة   ، ومتديداتها  الكهربائية  الأدوات 

تنظيم اأو التحكم فـي الطاقة الكهربائية ، �سناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بجميع اأنواعها ، 

مانعات �سواعق ، حمددات فولت ، علب تو�سيل ، لوحات مفاتيح الكهرباء مبا فيها لوحات 

التحكم العددية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية لل�سناعات الكهربائية �س م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 1827 ر.ب : 130 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/9/10 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : علي بن خمي�س العلوي 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 3746 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82867 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�س واجلوارب واملالب�س الداخلية واجلوارب الن�سائية واألب�سة القدم واأغطية الراأ�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : امانري�سورت�س ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هوجن كوجن 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الطابق الثالث ، كايلي تاور ، 16 �ستانلي �سرتيت ، �سنرتال هوجن 

                                     كونغ 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/9/11 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82925 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد ، خال�سات اللحم ، فواكه وخ�سروات حمفوظة 

وجممدة وجمففة ومطهوة ، هالم )جيلي( ، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت 

والدهون املعدة لالأكل ، املعلبات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مزرعة فقيه للدواجن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 9112 جدة 21413 - ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/9/16 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82964 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، تنظيم الأعمال ، الأعمال املكتبية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فيكتورباز �سيكريت �ستورز براند ماجنمينت انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فور ليمتد بارك واي ، رينولدزبريغ ، اأوهايو 43068 الوليات 

                                     املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/9/18 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82965 

فـي الفئة 5 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�ســــرات ال�سيدلنيــــة امل�ستخدمــــة لأمـــرا�س وا�سطرابـــات اجلهـــاز التنف�سي الواردة 

جميعا فـي الفئة 5 . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جلوبال فارما ذ م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 72168 جممـــــع دبـــــي لال�ستثمـــــار ، املرحلـــــة الأولــــى دبــي - 

                                     الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/9/18 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82966 

فـي الفئة 5 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الدموية  والأوعية  القلب  وا�سطرابات  لأمرا�س  امل�ستخدمــــة  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات 

الواردة جميعا بالفئة 5 . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جلوبال فارما ذ م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 72168 جممــــع دبي لال�ستثمــــــار ، املرحلـــــة الأولـــى دبـــــي - 

                                     الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/9/18 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82989 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات توفري الطعام وال�سراب ، خدمات املطاعم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة احلمي�سي للمواد الغذائية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 26671 ، 13127 - �سفت ، الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/9/19 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83014 

فـي الفئة 45 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، البحوث  وخدمات  وال�سريبية  القانونية  امل�سورة  ذلك  فـي  مبا   ، القانونية  اخلدمات 

ومتثيل الآخرين فـي امل�سائل القانونية وال�سريبية ، توفري اخلدمات القانونية ذات ال�سلة 

خدمات   ، بالهجرة  يتعلق  فيما  ال�ست�سارية  واخلدمات  والن�سائح  املعلومات   ، بالهجرة 

وخدمات   ، والن�سر  التاأليف  وحقوق  الفكرية  امللكية  اإدارة  ذلك  فـي  مبا   ، الفكرية  امللكية 

قبل  املقدمة من  والجتماعية  ال�سخ�سية  ، واخلدمات  والأفراد  املمتلكات  الأمن حلماية 

الآخرين لتلبية احتياجات الأفراد ، مبا فـي ذلك جميع اخلدمات املذكورة اأعاله املقدمة 

اإلكرتونيا اأو عن طريق قاعدة بيانات الكمبيوتر اأو عن طريق �سبكة الإنرتنت ، املعلومات 

والن�سائح واخلدمات ال�ست�سارية اخلدمات املتعلقة باخلدمات املذكورة ، وتوفري املعلومات 

)غري املدرجة فـي فئات اأخرى( التي تتعلق بامل�سائل القانونية وبامللكية الفكرية ، وتقدم 

عن طريق قاعدة بيانات الكمبيوتر من خالل �سفحات �سبكة الإنرتنت ، البحوث القانونية 

، ترخي�س برامج الكمبيوتر خدمات املعلومات والن�سائح واخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة 

وال�سريبية  القانونية  امل�سورة  ذلك  فـي  مبا   ، القانونية  اخلدمات   ، املذكورة  باخلدمات 

وخدمات البحوث ، ومتثيل الآخرين فـي امل�سائل القانونية وال�سريبية ، توفري اخلدمات 

املعلومات والن�سائح واخلدمات ال�ست�سارية فيما يتعلق   ، بالهجرة  ال�سلة  القانونية ذات 

التاأليف  وحقوق  الفكرية  امللكية  اإدارة  ذلك  فـي  مبا   ، الفكرية  امللكية  خدمات   ، بالهجرة 

والن�سر ، وخدمات الأمن حلماية املمتلكات والأفراد ، واخلدمات ال�سخ�سية والجتماعية 

املقدمة من قبل الآخرين لتلبية احتياجات الأفراد ، مبا فـي ذلك جميع اخلدمات املذكورة 

اأعاله املقدمة اإلكرتونيا اأو عن طريق قاعدة بيانات الكمبيوتر اأو عن طريق �سبكة الإنرتنت ، 

املعلومات والن�سائح واخلدمات ال�ست�سارية اخلدمات املتعلقة باخلدمات املذكورة ، وتوفري 

املعلومات )غري املدرجة فـي فئات اأخرى( التي تتعلق بامل�سائل القانونية وبامللكية الفكرية ، 

وتقدم عن طريق قاعدة بيانات الكمبيوتر من خالل �سفحات �سبكة الإنرتنت ، البحوث 

القانونية ، ترخي�س برامج الكمبيوتر خدمات املعلومات والن�سائح واخلدمات ال�ست�سارية 

املتعلقة باخلدمات املذكورة . اخلدمات القانونية ، مبا فـي ذلك امل�سورة القانونية وال�سريبية 

وخدمات البحوث ، ومتثيل الآخرين فـي امل�سائل القانونية وال�سريبية ، توفري اخلدمات 

املعلومات والن�سائح واخلدمات ال�ست�سارية فيما يتعلق   ، بالهجرة  ال�سلة  القانونية ذات 

التاأليف  وحقوق  الفكرية  امللكية  اإدارة  ذلك  فـي  مبا   ، الفكرية  امللكية  خدمات   ، بالهجرة 

والن�سر ، وخدمات الأمن حلماية املمتلكات والأفراد ، واخلدمات ال�سخ�سية والجتماعية 

املقدمة من قبل الآخرين لتلبية احتياجات الأفراد ، مبا فـي ذلك جميع اخلدمات املذكورة 
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اأعاله املقدمة اإلكرتونيا اأو عن طريق قاعدة بيانات الكمبيوتر اأو عن طريق �سبكة الإنرتنت ، 

املعلومات والن�سائح واخلدمات ال�ست�سارية اخلدمات املتعلقة باخلدمات املذكورة ، وتوفري 

املعلومات )غري املدرجة فـي فئات اأخرى( التي تتعلق بامل�سائل القانونية وبامللكية الفكرية ، 

وتقدم عن طريق قاعدة بيانات الكمبيوتر من خالل �سفحات �سبكة الإنرتنت ، البحوث 

القانونية ، ترخي�س برامج الكمبيوتر خدمات املعلومات والن�سائح واخلدمات ال�ست�سارية 

املتعلقة باخلدمات املذكورة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ايغن ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : باهامي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : وان مونتاغ بالي�س ، اي�ست باي �سرتيت نا�سو ، باهاما�س 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/9/22 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83081 

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

�سائل تنظيف الزجاج الأمامي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اك�سون موبيل كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 5959 ل�س كولينا�س بوليفارد ايرفنج تك�سا�س 2298 - 75039 - 

                                     الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/9/26 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83185 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات جلب املنفعة لالآخرين للب�سائع على خمتلف اأنواعها ماعدا خدمات نقلها لتمكني 

امل�ستهلكني من معاينة هذه الب�سائع و�سرائها عن طريق بيعها بالتجزئة اأو عرب حمالت 

البيع باجلملة اأو عرب تلبية الطلبات الربيدية وو�سائل الإعالن الإلكرتونية على �سبيل 

املثال مواقع الإنرتنت وبرامج الت�سوق املتلفزة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ريتيل ورلد ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 325 ، وترفرنت درايف ، مبنى عمر هودج الطابق الثاين ، ويكهامز  كي ، 

                                     رودتاون تورتول ، جزر العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/1 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83203 

فـي الفئة 5 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املطهرات ، املطهرات للنظافة اأو لأغرا�س �سحية ، امل�ستح�سرات ال�سحية ، م�ستح�سرات 

تدمري القوار�س واحل�سرات واحليوانات ال�سارة ، مبيدات الفطريات ، مبيدات اجلراثيم ، 

 ، ال�سارة  الأع�ساب  قاتل   ، احل�سرية  املبيدات   ، الطحالب  مبيد   ، الطفيليات   ، البكترييا 

املواد   ، ، م�ستح�سرات تعطري الهواء  ، )بخالف ال�ستخدام ال�سخ�سي(  مزيالت الروائح 

الطاردة للح�سرات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يونليفر بي ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد ، اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/2 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83421 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اخلدمات العقارية ، وهي اإدارة العقارات ، تاأجري العقارات ال�سكنية والتجارية ، وخدمات 

يتعلق  ما  واإدارة  ال�ست�سارات   ، التاأجري  وخدمات   ، املالية  والو�ساطة  والتقييم  التمويل 

من  املدعومة  املالية  والأوراق  العقاري  القطاع  فـي  وامل�سالح  العقارات  فـي  بال�ستثمار 

حمفظة  طرح  �سكل  على  املالية  اخلدمات   ، بالعقارات  ال�سلة  ذات  الأ�سول  اأو  العقارات 

تتكون من الأوراق املالية املدعومة من العقارات اأو الأ�سول العقارية ذات ال�سلة ، والبحوث 

املتعلقة بالتاريخ املايل للعقارات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جونز لجن ل�سال اآي بي ، اإنك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 2711 �سنرت فيل رود ، �سويت 400 وليمينجتون ، ديالوير 19808 - 

                                     الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/8 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83425 

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات التبيي�س وغريها من املواد لال�ستخدام فـي الغ�سيل ، عوامل م�ساعدة ل�سطف 

 ، البقع  لإزالة  ، عوامل م�ساعدة  الغ�سيل  ن�ساأ   ، الن�سيج  وملينات   ، املائدة  واأدوات  الغ�سيل 

م�ستح�سرات التنظيف والتلميع ، والفرك واجللخ ، ال�سابون والزيوت الأ�سا�سية والعطور 

لال�ستخدام فـي الغ�سيل . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هنكل ايه جي & كو كي جي اي ايه 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأملاين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : هنكل�سرتا�سه 40589/67 دو�سلدروف - اأملانيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/8 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83448 

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

العطور والعطور الطبيعية ومنتجات العطور والزيوت العطرية وم�ستح�سرات التجميل 

وغ�سول ال�سعر وال�سامبو وال�سابون واملنظفات )عدا تلك املعدة لالأغرا�س الطبية( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جيفاودان ا�س ، ايه 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 5 ت�سيمني دي ل بارفيومريي 1214 فرينري ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/8 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83483 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

توفري التدريب ، الرتفيه والأن�سطة الريا�سية والثقافية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيب�سيكو ، انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 700 اندر�سون هيل رود ، مدينة بريت�سيز ، ولية نيويورك 10577 ، 

                                     الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/13 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83491 

فـي الفئة 5 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية وامل�ستح�سرات ال�سحية املعدة لالأغرا�س الطبية ومواد احلمية 

وجميعها املتعلقة باأمرا�س الكلى . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دافيتا هيلث كري بارترنز ، انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 2000 16 �سرتيت دنفر ، كولورادو 80202 ، اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/13 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83492 

فـي الفئة 38 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات الت�سالت وخ�سو�سا خدمات الإر�سال الإلكرتوين للر�سائل والبيانات . 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1 تويوتا - ت�سو ، تويوتا - �سي ، ات�سي - كني ، اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/13 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83495 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املرورية  املرورية واحلركة  والأزمات  الطرق  املتعلقة بحالت  باملعلومات  التزويد  خدمات 

للمركبات وخدمات التزويد مبواقع املركبات . 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1 تويوتا - ت�سو ، تويوتا - �سي ، ات�سي - كني ، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/13 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83501 

فـي الفئة 5 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

، م�ستح�سرات لعالج نظام  الدم  ، م�ستح�سرات عالج فرط �سحميات  ال�سغط  خاف�سات 

القلب والأوعية الدموية ، امل�ستح�سرات ال�سيدلنية لعالج مر�س ال�سكري ، امل�ستح�سرات 

ال�سيدلنية لعالج الورم ، امل�ستح�سرات ال�سيدلنية للجهاز الع�سبي املركزي ، منتجات 

�سيدلنية لالأمرا�س اجللدية ، امل�ستح�سرات ال�سيدلنية الكيميائية ، امل�سادات احليوية ، 

امل�ستح�سرات امل�سادة لل�سرطان ، م�سادات التخرث ، مكافحة العدوى عن طريق اجللد ، 

عوامل نق�س �سكر الدم ، امل�ستح�سرات ال�سيدلنية لأجهزة التنف�س ، العقاقري لأغرا�س 

طبية ، ال�سيدلة ، الأدوية لال�ستعمال الآدمي ، امل�ستح�سرات البيطرية ، مبيدات الفطريات ، 

مبيدات الأع�ساب ، املبيدات احل�سرية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال جي ليف �ساين�سز ال تي دي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كوري جنوبي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 58 �ساميونان - رو ، جوجننو - جو ، �سيوؤول ، كوريا اجلنوبية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/20 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83516 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الربامج التلفزيونية الرتفيهية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فا�سيون وان تيليفيجني اإل اإل �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 820 مرييديان افينيو ، �سويت 100 ، ميامي بيت�س ، فلوريدا 33139 ،  

                                     الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/21 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83519 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

القرطا�سية ، اأطقم املكاتب ، اأدوات الكتابة ، الأقالم ، اأقالم الر�سا�س ، فتاحات الر�سائل ، 

 ، الر�سائل  اأدراج   ، املكاتب  اأدراج   ، ، حامالت لالأقالم واأقالم الر�سا�س  حوامل البطاقات 

رفوف الر�سائل ، حمافظ الوثائق ، من�سات املكاتب ، األبومات ال�سور الفوتوغرافية ، كتب 

ال�سور الفوتوغرافية ، اليوميات ، �سحون الأكواب ، التقوميات ، امل�سابك الورقية ، ثقالت 

الورق ، ورق الن�سا�س للمكاتب . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بنتلي موتورز ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بيمز لين كرو ، �س�ساير 31 بي ال - اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/21 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83521 

فـي الفئة 24 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املن�سوجات ومنتجات املن�سوجات ، اأغطية الو�سادات ، ن�سيج مربع النق�س ، اأغطية ال�سرير ، 

الأحلفة امل�سنوعة من الري�س ، الأغطية امل�سنوعة من اأحلفة الري�س ، فرا�سي ال�سرير ، 

البطانيات ، اأغطية املائدة ، �سرا�سف املائدة ، ، ح�سائر املائدة ، ح�سائر امل�سروبات ، فرا�سي 

املائدة ، ترتيبات املوائد ، ترتيبات املكان . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بنتلي موتورز ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بيمز لين كرو ، �س�ساير �سي دبليو 31 بي ال - اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/21 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83532 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سجائر والتبغ ومنتجات التبغ والولعات واأعواد الثقاب واأدوات املدخنني .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دنهيل توباكو اوف لندن ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : غلوبي هاو�س 4 ، تيمبل بلي�س لندن دبليو �سي 2 ار بي جي ، اململكة 

                                     املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/22 

مالحظـــــــــــــــــــــــــة : مينح الطلــب حــق الأولويـــة : رقــم الطلـــب : 00003003500 ، تاريـــخ 

                                     الطلب : 2013/4/25 ، البلد الأجنبي : اململكة املتحدة 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83534 

فـي الفئة 24 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

لوجني )�سلع الن�سيج( ، املالب�س ، مالب�س ال�سرير ، اأغطية ال�سرير ، اأغطية الطاولت ، 

اأقم�سة ، اللبادات ، مالب�س اجلري�سي املحاكاة )ن�سيج( ، الأقم�سة املحاكاة ، اأقم�سة الكتان ، 

 ، املن�سوجات  من  منا�سف   ، )مالب�س(  احلرير   ، نامو�سيات   ، الداخلية  املالب�س  اأقم�سة 

الفئات  فـي  تدرج  مل   ، املن�سوجات  ومنتجات  املن�سوجات   ، ال�سوفية  املالب�س   ، املخمليات 

الأخرى . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هالل واأخوان 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بنجالدي�سي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بروج اأمانة �ساة ، �سيكري�سر )بايورهات( ، نر�سنغدي و87 ، ا�سالمفور ، 

                                    داكا ، بنجالدي�س 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/22 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83568 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

القهوة واملنتجات املتعلقة بالقهوة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فيدرا�سيون نا�سيونال دو كافتريوز دي كولومبيا 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كولومبي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : كايل73 ، رقم - 8 - 13 بوغتا ، كولومبيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/24

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83572 

فـي الفئة 5 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، ال�سيتوكيــــــن  املثبطــــة لربوتيــــن  الأدويـــة  ، وهي حتديـــــدا  ال�سيدلنيـــــة  امل�ستح�ســـــرات 

لعالج  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات   ، املناعي  اجلهاز  تنظم  التي  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات 

الأمرا�س واللتهابات املزمنة والتهاب الفقار الروماتويدي وال�سدفية والتهاب املفا�سل 

ال�سدفـي وال�سرطان . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سلجني كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 86 موري�س افنيو ، �ساميت ، نيوجري�سي 07901 ، الوليات املتحدة 

                                     الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/24 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83607 

فـي الفئة 21 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الأدوات والعبوات املنزلية واخلا�سة باملطبخ )غري امل�سنوعة اأو املطلية باملعادن النفي�سة( ، 

الكهربائية  غري  الأجهزة   ، وال�سراب  الطعام  بتح�سري  اخلا�سة  الكهربائية  غري  الأدوات 

املخ�س�سة لتح�سري الطعام وال�سراب ، حاوي كب�سولت القهوة ، القطع واملكونات اخلا�سة 

�سمن  الواردة  غري  واخلزف  البور�سلني   ، الزجاجية  الأواين   ، املذكورة  املنتجات  بجميع 

الفئات الأخرى . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سو�سيتيه دي برودوي ن�ستلة ا�س . اأ 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1800 مدينة فيفاي - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83608 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، املثلجة  القهوة   ، القهوة  اأ�سا�سها  التي  وامل�سروبات  وامل�ستح�سرات  القهوة  القهوة وبدائل 

بدائل القهوة ، م�ستخرجات بدائل القهوة ، امل�ستح�سرات وامل�سروبات امل�سنوعة من بدائل 

اأ�سا�سها  التي  وامل�سروبات  وامل�ستح�سرات  ال�ساي  وبدائل  ال�ساي   ، الربية  الهندبا   ، القهوة 

التي  وامل�ستح�سرات  الكاكاو   ، ال�سعري  اأ�سا�سها  التي  امل�ستح�سرات   ، املثلج  ال�ساي   ، ال�ساي 

اأ�سا�سها الكاكاو ، ال�سوكولتة ومنتجات ال�سوكولتة وامل�ستح�سرات وامل�سروبات التي اأ�سا�سها 

 ، الطبيعية  املحليات   ، امل�سغ  ، علكة  ال�سكر   ، وال�سكاكر  ، احللويات واحللوى  ال�سوكولتة 

ورقائق  والكعك  والكيك  الب�سكويت   ، والفطائر  واخلمرية  واخلبز   ، املخابز  منتجات 

الب�سكويت والكاراميل والبودنغ والآي�س كرمي ، الثلج وال�سربت واحللويات املثلجة والكيك 

املثلج والآي�س كرمي والتحلية املثلجة واللنب املثلج ، عوامل الل�سق امل�ستخدمة لعمل الآي�س 

املثلجات  املثلج و/اأو  املثلجة و/اأو الكيك  ال�سربت و/اأو التحلية  املثلجات و/اأو  كرمي و/اأو 

اخلفيفة و/اأو احللويات املثلجة ، و/اأو اللنب املثلج ، حبوب الإفطار والألواح املحتوية على 

حبوب الإفطار ورقائق الذرة وقطع احلبوب واحلبوب اجلاهزة لالأكل ، امل�ستح�سرات املعدة 

من احلبوب . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سو�سيتيه دي برودوي ن�ستلة ا�س . اأ 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1800 مدينة فيفاي - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1056(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83609 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات البيع بالتجزئة املتعلقة ببيع ال�ساي من خالل حمالت وعن طريق الإنرتنت . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سو�سيتيه دي برودوي ن�ستلة ا�س . اأ 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1800 مدينة فيفاي - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83675 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املطبوعات القرطا�سية ، الورق وورق الكرتون املقوى مواد تعليمية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ماكدونالدز كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ون ماكدونالدز ، اوك بروك ، ايللينوي 60523 ، الوليات املتحدة 

                                     الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/30 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1056(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83676 

فـي الفئة 28 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الدمى والألعاب ومواد اللعب . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ماكدونالدز كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ون ماكدونالدز ، اوك بروك ، ايللينوي 60523 ، الوليات املتحدة 

                                     الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/30 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83677 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الفواكه   ، الدواجن  ، والأ�سماك ومنتجات  اللحوم ، حلم اخلنزير  الأطعمة املح�سرة من 

واخل�سار املطبوخة واملحفوظة ، والبي�س ، واجلنب ، واحلليب ومنتجات احلليب واملخلالت 

واحللويات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ماكدونالدز كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ون ماكدونالدز ، اوك بروك ، ايللينوي 60523 ، الوليات املتحدة 

                                     الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/30 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1056(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83678 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

، والكوكيز  ، والكعك  ، واخلبز  ، الب�سكويت  ، ال�سندوي�سات  ال�سندوي�سات ال�ساحلة لالأكل 

واملعجنات  ال�سوفان  ودقيق   ، واخلردل   ، وال�ساي   ، القهوة  وبدائل  والقهوة  وال�سوكولتة 

وال�سل�سات والتوابل وال�سكر . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ماكدونالدز كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ون ماكدونالدز ، اوك بروك ، ايللينوي 60523 ، الوليات املتحدة 

                                     الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/30 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83722 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سيارات واملركبات الكهربائية مبا فـي ذلك ال�سيارات الكهربائية ، والعربات وال�ساحنات 

الرتفيهية  واملركبات  واحلافالت  الأغرا�س  متعددة  الريا�سية  وال�سيارات  النقل  وعربات 

 ، ال�سوكية  والرافعات  وال�ساحنات  ال�سباقات  و�سيارات   ، الريا�سية  وال�سيارات   ،  )RV(

وجرارات ال�سحب )الرتاكتورات( ، والأجزاء الهيكلية وجتهيزات اجلرارات واأجهزة الإنذار 

�سد ال�سرقة للمركبات وقطع من املطاط الال�سق لإ�سالح الأنابيب اأو الإطارات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : نو . 2تاكارات�سو - كو ، يوكوهاما - �سي ، كاناجاوا - كن - اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/11/3 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1056(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84088 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

تنظيم الرحالت ال�سياحية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : النافورة اجلديدة للتجارة �س م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 1384 ر.ب : 133 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/11/11 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84104 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية ، م�سروبات الفواكه ، وع�سائر 

الفاكهة ، الع�سائر واملركزات ، وم�ستح�سرات اأخرى ل�سنع امل�سروبات ، م�سروبات الطاقة ، 

امل�سروبات الريا�سية وامل�سروبات الآيزوتونية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيب�سيكو ، اإنك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 700 اندر�سون هيل رود ، مدينة بريت�سيز ، ولية نيويورك 10577 - 

                                     الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/11/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1056(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84115 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مقاولت البناء والت�سييد . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة احتاد عمان العربية للتجارة واملقاولت والنقل 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 288 ر.ب : 215 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/11/13 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84120 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 تنظيم املوؤمترات والندوات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اآفاق الإبداع املتميز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 1798 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/11/13 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84214 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اإطارات ال�سيارات والأنابيب الداخلية لإطارات ال�سيارات والعجالت للمركبات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تويو تاير اند ربر كو ، ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 18 - 17 ايدبوري - 1 ت�سوم ني�سي - كو ، او�ساكا - اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/11/20 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84231 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

فلفل حلو ، حلوى لوز ، بذور يان�سون ، م�ستح�سرات عطرية للمائدة ، م�سحوق التخمري 

)�سعري  �سعري   ، الطبخ(  لغايات  ال�سودا  كربونات  )ثاين  اخلبز  �سودا   ، باودر  بيكينغ 

)م�سروبات  م�سروبات   ، فول  وجبة   ، �سعري  وجبة   ، مق�سور(  )�سعري  �سعري   ، م�سحوق( 

)م�سروبات  م�سروبات   ، الكاكاو(  اأ�سا�سها  )م�سروبات  م�سروبات   ، ال�سوكولتة(  اأ�سا�سها 

اأ�سا�سها القهوة( ، م�سروبات )منكهات م�سروبات( غري الزيوت الأ�سا�سية للم�سروبات ، ثاين 

كربونات ال�سودا لغايات الطبخ )�سودا اخلبيز( ، عنا�سر اإل�ساق لالآي�س كرمي )مثلجات 

 ، ، كعك )زينات كعك �ساحلة لالأكل(  ، كعك  ، م�سحوق كعك  ، ب�سكويت  �ساحلة لالأكل( 

�سل�سة )توابل( ، قرفة )بهارات( ، قرنفل )بهارات( ، م�سروبات كاكاو مع احلليب ، قهوة ، 

م�سروبات قهوة مع احلليب ، منكهات قهوة )منكهات( ، حلويات ، كعك حملى �سغري م�سطح ، 

ملح الطهي ، ق�سارات ذرة ، دقيق ذرة ، كو�سكو�س )�سميد( ، مفرقعات معها �سعارات اأو قطع 

حلوى ، اآي�س كرمي ، كاري )بهار( ، خليط كا�سرتد من حليب وبي�س ، مرق توابل لل�سلطة ، 

اأطعمة ن�سوية ، منكهات غري الزيوت العطرية ، منكهات غري الزيوت العطرية  معاجني 
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للكعك ، منكهات غري الزيوت العطرية ، منكهات غري الزيوت العطرية للم�سروبات ، منكهات 

غري الزيوت العطرية للكعك ، دقيق املائدة ، منتجات الدقيق املطحون ، هالميات الفاكهة 

، ع�سل ،  ال�سكر  اأ�سربة ذهبية من ق�سب   ، املائدة  ، جلوكوز  ، زجنبيل )توابل(  )حلويات( 

بوظة ، بوظة )عنا�سر رابطة للبوظة( ، ثلج لالإنعا�س ، جيلي )جيلي الفاكهة( )حلويات( ، 

هالم )ع�سل ملكات النحل( لال�ستهالك الب�سري )لي�س لالأغرا�س الطبية( ، معكرونة ، 

مع  حمم�سة  غري  حبوب  خليط   ، مايونيز   ، امل�ستنبت  ال�سعري  مالت  �سكر   ، الذرة  دقيق 

فواكه ، معكرونة على �سكل ع�سائب ، جوز الطيب ، ق�سارات ، �سوفان )�سوفان م�سحوق( ، 

فطائر حمالة ، با�ستا )نوع من املعكرونة( ، حلوى الفول ال�سوداين ، بيتزا ، ف�سار ، دقيق 

بطاطا للمائدة ، م�سحوق )م�سحوق الكعك( ، مقبالت )توابل( ، اأرز ، ر�سك الب�سكويت ، 

زعفران )توابل( ، دقيق ن�ساأ ال�ساغو ، �سلطة )مرق توابل لل�سلطات( ، ملح )ملح الطهي( ، 

ملح حلفظ املواد الغذائية ، �سل�سة )�سل�سة الطماطم( ، �سل�سات )توابل( ، مواد ل�سق 

النقانق ، توابل ، �سميد ، دقيق ال�سويا ، �سل�سة ال�سويا ، معكرونة رفيعة طويلة ، بهارات ، 

لفائف من اخل�سروات والروبيان ، ثمار الفاكهة النجمية ال�سكل ، �سكر ، حلويات �سكرية ، 

، م�سروبات  �ساي )مثلج(   ، �ساي   ، ، م�سهيات حلوة )حلوى(  حمليات )حمليات طبيعية( 

اأ�سا�سها ال�ساي ، عنا�سر تكثيف طهي املواد الغذائية ، �سل�سة طماطم ، كعك م�سطح مدور 

من دقيق الذرة ، فانيليا )نكهة( ، فانيلني )بديل الفانيال( ، �سعريية )ع�سائب �سعريية( ، 

خل ، كعك الوفل من حليب وبي�س ودقيق ، دقيق القمح ، ق�سطة خمفوقة )م�ستح�سرات 

لتما�سك الق�سطة املخفوقة( ، خمرية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأمريكان كيت�سن )ديالوير( ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س/اأو كوربوري�ســـــن �سريفـــــــز كومبانــــــي ، 2711 ، �سنتــــــر فايـــــل رود ، 

                                     �سويت 400 ، ويلمنغتون ديالوير 19808

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/11/21 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84235 

فـي الفئة 7 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ساعد ومكونات امل�ساعد حتديدا اآلت امل�ساعد . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأوتي�س اليفاتور كومبني 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 10 فارم ، �سربينغز ، فارمنغتون ، كونكتيكت 06032 ، الوليات 

                                     املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/11/21 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84260 

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات العناية بال�سعر والب�سرة غري الطبية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جون�سون اآند جون�سون 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ون جون�سون اآند جون�سون بالزا ، نيوبرون�سويك ، نيوجري�سي 

                                     08933 الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/11/25 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84267 

فـي الفئة 5 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية وهي حتديدا امل�سكنات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مونديفارا ما ايه جي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سانت البان . راينويج ، 74 ، �سي ات�س4020 با�سل - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/11/26 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84315 

فـي الفئة 4 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

، وقود )مبا فـي ذلك  ، مزلقات ، مركبات ترطيب وتثبيت الغبار  زيوت و�سحوم �سناعية 

الزيوت املعدنية اخلا�سة باإدارة املحركات( مواد اإ�ساءة �سموع وفتائل لالإ�ساءة وجميع اأنواع 

الفحم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأحمد حممد �سالح باع�سن و�سركاه 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة  

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

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/2 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84369 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الإذاعي   ، الكابلي  التلفزيون   ، التلفزيوين  البث  فـي جمال  والرتويج  والإعالن  الدعاية 

والبث املبا�سر ، خدمات وكالت الإعالن الرتويجي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة تلفزيون امل�ستقبل �س م ل 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لبناين

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سنائع - �سارع �سبريز - البيت الأبي�س - بريوت لبنان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/5 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84641 

فـي الفئة 19 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اإنتاج خر�سانة جاهزة اخللط ، الأعمدة اخلر�سانية ، �سناعة اأ�سناف اخلر�سانية اأو الإ�سمنت 

مثل الأنابيب واملوا�سد ، اأعمدة غري معدنية خلطوط الطاقة الكهربائية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سرق الأو�سط لالأعمدة الأوروبية �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 3586 - ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/15 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84719 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

�سبكات  اإن�ساء  مقاولت   ، والتلفون  والكهرباء  املياه  وحمطات  �سبكات  اإن�ساء  مقاولت 

وحمطات ال�سرف ال�سحي ، مقاولت البناء والت�سييد )اإن�ساءات عامة للمباين ال�سكنية 

اإن�ساء طرق )ت�سمل ال�سوارع واجل�سور والأنفاق( وم�ستلزمات  وغري ال�سكنية( ، مقاولت 

ومعدات متعلقة بحقول النفط والغاز . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عمان والإمارات للمقاولت �س م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 656 ر.ب : 113 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/19 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84815 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سوتية  الت�سجيالت  وتوزيع  املو�سيقية  املجموعات  عرب  املقدمة  الرتفيهية  اخلدمات 

وخدمات اإنتاج الفيديو واملو�سيقى واخلدمات الرتفيهية املقدمة عرب املطربني وخدمات 

تقدمي العرو�س والعرو�س املو�سيقية وخدمات ترتيب عرو�س الأزياء وخدمات العرو�س 

الراق�سة وخدمات توجيه اأداء الرق�سات وخدمات العرو�س املو�سيقية احلية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بريتي�س اأمرييكان توباكو )براندز(ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : جلوب هاو�س ، 4 تيمبل بال�س لندن دبليو �سي 2 ار ، 2 بي جي ، 

                                     اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/25 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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جملــــ�س املناق�صــــــات

   م�شـروع اإن�شـاء مبنى وزارة التنمية االجتماعية

 مبدينــة العرفـان بواليـة بو�شــر مبحافظــة م�شقـــط 

يعلن جمل�س املناق�شات عن طرح املناق�شة رقم 2014/11  ب�شاأن م�شروع اإن�شاء مبنى وزارة 

التنمية االجتماعية مبدينة العرفان بوالية بو�شر مبحافظة م�شقط .

ميكن لل�شركات املتخ�ش�شة فـي اأعمال املباين وامل�شجلة لدى جمل�س املناق�شات بالدرجـة 

املمتازة احل�شول على م�شتندات ال�شروط واملوا�شفات من مبنى املجل�س باخلوير اعتبارا 

2014/5/22م ، مقابــــــل )=/3.000 ر.ع(  مـــن تاريــــخ ن�شــر هــــــذا االإعـــــــالن وحتــــى تاريـــخ 

ثالثة اآالف ريال عماين .

على كل �شركة ترغب اال�شرتاك فـي هذه املناق�شة اأن ترفق مع عطائها تاأمينا موؤقتا فـي 

يقل  ال  ال�شلطنة  فـي  العاملـة  البنوك  اأحـد  من  م�شدق  �شيك  اأو  م�شرفـي  �شمان  �شورة 

عن )1%( من قيمة العطاء معنونا با�شم معايل رئي�س جمل�س املناق�شات و�شاري املفعول 

ملدة )90( يوما من تاريخ تقدمي العطاءات وكل عطاء ال ي�شتوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب 

�شوف لن ينظر فيه .

تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج االأ�شلي املعد لذلك وعلى جدول الفئات 

املرافـــق لـــه فـي مظاريــف خمتومــة بال�شمـع االأحمــر معنونــة با�شــم معالــي رئيــ�س جملــ�س 

املناق�شــات مكتــوب عليهــا مــن اخلــارج )املناقــ�شة رقــم 2014/11 ب�شاأن م�شروع اإن�شاء مبنى 

وزارة التنمية االجتماعية مبدينة العرفان بوالية بو�شر مبحافظة م�شقط( ، واأال يكتــب 

علــى املظـــروف ا�شــم �شاحــب العطــــاء اأو مــا ي�شيــر اإليــه .

ال�شاعة  من  ابتداء  باخلوير  املجل�س  مببنى  املناق�شـات  ب�شندوق  العطـاءات  و�شـع  يجـب 

ال�شابعة والن�شف حتى ال�شاعـة العا�شـرة من �شباح يـوم االإثنني املوافق 2014/6/9م ، هذا 

و�شوف لن يتم قبول اأي عطاء يرد اإىل املجل�س بعد املوعـد االآنف الذكـر ، كما يجب ح�شور 

باأنه  ، علما  املظاريف  اإجراءات فتح  املناق�شة عند  فـي  تقدم عطاءها  التي  لل�شركة  ممثل 

�شيتم بث هذه االإجراءات مبا�شرة على موقع جمل�س املناق�شات فـي �شبكة املعلومات العاملية 

)االإنرتنت()http://www.tenderboard.gov.om( ابتداء من ال�شاعة احلادية ع�شرة 

�شباحا .

تعمني  ن�شبة  اأكرب  على  عطاوؤها  ي�شتمل  التي  لل�شركات  االإ�شناد  فـي  االأف�شلية  �شتعطى 

ون�شبة �شراء ممكنة من املنتجات الوطنية .

جمل�س املناق�شات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�شات
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مكتب بيكــر تلي �أم كي �أم )عمـــان(

�إعــــــالن 

عن بدء �أعمال �لت�شفية للعيادة �لوطنية لطب �لأع�شاب �ش.م.م 

يعلن مكتب بيكر تلي اأم كي اأم )عمان( اأنه يقــوم بت�شفيــة العيادة الوطنية لطب الأع�شاب 

�ش.م.م ، وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شجــل التجاري بالرقم 1597981 ، وفقا لتفاق ال�شركــاء 

املوؤرخ  2011/11/15م ، وللم�شفـــي وحده حــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمــام الغري ، 

وعلى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي فـي كافــة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان 

التايل :

روي - بناية م�شندم - جناح )ب( - فوق مكتب طري�ن �خلليج

�شكة رقم 3106 - مبنى رقم 255 - �لطابق �لثاين - مكتب رقم 201

�ش.ب :994 ر.ب : 100 م�شقط

هاتف : 24797441 - 24787148 - 24787144 فاك�ش : 24796660 

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  الإعالن  هذا  امل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا الإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .
�مل�شفــــــــــي

�إعــــــالن 

عن بدء �أعمال �لت�شفية ل�شركة �ل�شوت و�ملنظر �ش.م.م 

يعلن مكتب بيكر تلي اأم كي اأم )عمان( اأنه يقــوم بت�شفيــة �شركة ال�شوت واملنظر �ش.م.م ، 

ال�شركــــاء  ، وفقـــا لتفاق  بالرقـــــم 1610147  التجــــاري  ال�شجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�شجلـــــة 

املوؤرخ  2011/11/15م ، وللم�شفـــي وحده حــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمــام الغري ، 

وعلى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي فـي كافــة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان 

التايل :

روي - بناية م�شندم - جناح )ب( - فوق مكتب طري�ن �خلليج

�شكة رقم 3106 - مبنى رقم 255 - �لطابق �لثاين - مكتب رقم 201

�ش.ب :994 ر.ب : 100 م�شقط

هاتف : 24797441 - 24787148 -24787144 فاك�ش : 24796660 

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  الإعالن  هذا  امل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا الإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .
�مل�شفــــــــــي
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مكتــب �حلمد�نــي لتدقيــق �حل�شابـــات

�إعــــــالن 

عن بدء �أعمال �لت�شفية ل�شركة �شروح �لهند�شية �ملتحدة �ش.م.م 

يعلـــن مكتــب احلمدانــي لتدقيــق احل�شابــات اأنــه يقــــوم بت�شفيــــة �شركــة �شــروح الهند�شيـــة 

لقرار  وفقا   ،  1072896 بالرقم  التجاري  ال�شجــل  اأمانــة  لـدى  وامل�شجلة   ، �ش.م.م  املتحدة 

ال�شركــاء فـي اجتماعهم املوؤرخ  2014/2/17م ، وللم�شفـــي وحده حــق متثيــل ال�شركــة فـي 

الت�شفيــة اأمــام الغري ، وعلى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي فـي كافــة الأمور التي تتعلق باأعمال 

ال�شركة على العنوان التايل :

�خلوير - بالقرب من �ملحكمة - �لطابق �لثالث

�شكة رقم 4327 - مبنى رقم 2835 - �شقة رقم 310

�ش.ب :575 ر.ب : 130 

تليفاك�ش : 24475420 

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  الإعالن  هذا  امل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا الإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .
�مل�شفــــــــــي

مكتــب موري�شـــون م�شقـــط 

�إعــــــالن 

عن بدء �أعمال �لت�شفية ل�شركة �أبر كرومبي �أند كنت �ش.م.م 

 ، اأنـــد كنــت �ش.م.م  اأبـــر كرومبــي  اأنــه يقــــوم بت�شفيــــة �شركــة  يعلــن مكتــب موري�شــون م�شقــط 

وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل التجــاري بالرقــم 1039636 ، وفقــا لتفــاق ال�شركـــاء املــوؤرخ 

، وعلى  الغري  اأمــام  الت�شفيــة  فـي  ال�شركــة  ، وللم�شفـــي وحده حــق متثيــل  2013/4/27م 

اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي فـي كافــة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان التايل :

�ش.ب :2123 ر.ب : 112 روي 

هاتف رقم : 24799334 فاك�ش رقم : 24799193 

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  الإعالن  هذا  امل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا الإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .
�مل�شفــــــــــي
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مكتــب �لبيــان للتدقيـــق و�ملر�جعـــة

�إعــــــالن 

عن بدء �أعمال �لت�شفية ل�شركة ر�أ�ش �ل�شوت للتجارة و�ملقاولت �ش.م.م 

يعلــن مكتــب البيــان للتدقيــق واملراجعــة اأنــه يقــــوم بت�شفيــــة �شركــة راأ�ش ال�شـــوت للتجـــارة 

واملقاولت �ش.م.م ، وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شجــل التجاري بالرقم 9011544 ، وفقا لقرار 

فـي  ال�شركــة  حــق متثيــل  وللم�شفـــي وحده   ، 2014/2/2م  املوؤرخ  اجتماعهم  فـي  ال�شركــاء 

الت�شفيــة اأمــام الغري ، وعلى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي فـي كافــة الأمور التي تتعلق باأعمال 

ال�شركة على العنوان التايل :

مبنى بنك عمان �لعربي - فرع �شحم

�لطابق �لأول - مكتب رقم 1

�ش.ب :70 ر.ب : 319 ولية �شحم 

هاتف رقم : 26857088 فاك�ش رقم : 26857087 

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  الإعالن  هذا  امل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا الإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .
�مل�شفــــــــــي

حممد بن علي بن �شليمان �لغيالين

�إعــــــــــــالن 

عن بدء �أعمال �لت�شفية ل�شركة بارك ل�شناعة �لأنابيب و�لتجارة

بــــارك ل�شناعـــة  اأنـــه يقـــوم بت�شفيــــة �شركــــة  بــن علي بن �شليمــان الغيالنــي  يعلــن حممــد 

وفقــا   ،  1152286 بالرقـــم  التجـــاري  ال�شجــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�شجـــلة   ، والتجـــارة  الأنابيـــب 

لتفــــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 2014/2/4م ، وللم�شفــي وحــده حـــق متثيـــل ال�شركـــة فــي الت�شفيــة 

اأمــام الغيـر، وعلى اجلميــــــــع مراجعــــــة امل�شفـــــــي فــي كافــــة الأمـــــور التي تتعلــــــق باأعمــــــال 

ال�شركــــــة علــــــى العنوان التايل :

�خلويـــر - �شـــارع دوحــة �لأدب 

 �ش.ب : 637 ر.ب : 116

هاتف رقم : 24476173 - 24485295 فاك�ش رقم : 24486367

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  الإعالن  هذا  مبوجب  امل�شفي  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا الإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفي على العنوان 

امل�شار اإليه .
�مل�شفــــــــــي
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�أحمد بن خلفان بن �أحمد �ملزروعي

�إعــــــــــــالن 

عن بدء �أعمال �لت�شفية ل�شركة �ملغ�شلة �لع�شرية للتنظيف بالبخار

الع�شرية  املغ�شلة  �شركــــة  بت�شفيــــة  يقـــوم  اأنـــه  املزروعي  اأحمد  بن  خلفان  بن  اأحمد  يعلــن 

للتنظيف بالبخار ، وامل�شجـــلة لـــدى اأمانــــة ال�شجــل التجـــاري بالرقـــم 3139000 ، وللم�شفــي 

وحــده حـــق متثيـــل ال�شركـــة فــي الت�شفيــة اأمــام الغيـر ، وعلى اجلميــــــــع مراجعــــــة امل�شفـــــــي 

فــي كافــــة الأمـــــور التي تتعلــــــق باأعمــــــال ال�شركــــــة علــــــى العنوان التايل :

 وليـــة �شنــــا�ش 

 �ش.ب : 61 ر.ب : 324

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  الإعالن  هذا  مبوجب  امل�شفي  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا الإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفي على العنوان 

امل�شار اإليه .

�مل�شفــــــــــي 

  يون�ش بن �شامل بن نا�شر �لعنقودي

�إعــــــــــــالن 

عن بدء �أعمال �لت�شفية ل�شركة �خليط �ملا�شي للتجارة

يعلـــن يونـــ�ش بـــن �شالـــم بـــن نـــا�شر العنقـــــودي اأنـــــه يقـــــوم بت�شفيــــة �شركــــة اخليـــط املا�شـــي 

للتجـــــارة ، وامل�شجـــــلة لـــــدى اأمانــــــة ال�شجــــل التجـــــاري بالرقـــــم 1046787 ، وفقــــا لتفــــــاق 

ال�شركـــاء املـــوؤرخ 2014/4/5م ، وللم�شفــي وحــده حـــق متثيـــل ال�شركـــة فــي الت�شفيــة اأمــام 

باأعمــــــال  تتعلــــــق  التي  الأمـــــور  كافــــة  فــي  امل�شفـــــــي  مراجعــــــة  اجلميــــــــع  وعلى   ، الغيـر 

ال�شركــــــة علــــــى العنوان التايل :

وليـــة نــزوى - د�ر�ش 

�ش.ب :1122 ر.ب : 611 

هاتف رقم : 92707242

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  الإعالن  هذا  مبوجب  امل�شفي  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا الإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفي على العنوان 

امل�شار اإليه .

�مل�شفــــــــــي 
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مكتب حمد �لريامي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية 

�إعـــــــــالن

عــن �نتهاء �أعمــال �لت�شفيـــة ل�شركـــــة �ملــــدة �لوطنيــــة �ش.م.م

يعلن مكتب حمد الريــامي للمحامـاة وال�شت�شـــارات القانونية ب�شفتــه امل�شفـــي ل�شركـــة املـــدة 

الوطنيـة �ش.م.م ، وامل�شجـــلة لـــدى اأمانــة ال�شجــل التجــاري بالرقــم 1035020 ، عـــن انتهــاء 

اأعمـــال الت�شفيـــة وزوال الكيـــــــان القانونــــي لل�شركــــــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مـــن قانـــــــون 

ال�شركـــــات التجاريـــــة رقم 74/4 .

�مل�شفــــــــي
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