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                 وزارة العــــــــــــــــدل

قرار جلنة قبول املحامني رقم 2012/8/31 باإعالن حل �سركة مدنية للمحاماة .    

قرار جلنة قبول املحامني رقم 2012/8/52 باإعالن تعديل بع�س مواد عقد تاأ�سيـ�س 

�سركة مدنية للمحاماة . 

قرار جلنة قبول املحامني رقم 2012/8/53 باإعالن تعديل بع�س مواد عقد تاأ�سيـ�س 

�سركة مدنية للمحاماة .  

رقم 

ال�سفحة

 ال�سبت 21 ربيع الأول 1434هـ                                                    املـوافـــــق 2 فربايــــــر 2013م

5

15

27

29

34



رقم 

ال�سفحة

وزارة القــوى العاملــة

اإعـــالنات ب�ســـاأن طلــب ت�سجيـــل نقابـــات عماليـــة .

وزارة التجارة وال�سناعة

دائرة امللكيـــة الفكريــــة

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

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

جملـــ�س املناق�ســـــات

اإعالن عن طرح املناق�ستني رقمي 1 و 2013/2 . 

 البنك املركزي العماين

اإعالن ب�ساأن القيمة الإجمالية للنقد املتداول فـي ال�سلطنة اإىل نهاية �سهر دي�سمرب 2012م .

اإعالن ب�ساأن امليزانية العمومية ربع ال�سنوية للفرتة املنتهية فـي 2012/12/31م .

اإعالنــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــــة

�سيـف بن حمــد الدرعــي

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحراء املرادي �س.م.م .

ابن حيان حما�سبون قانونيون 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تطوير البنية التحتية �س.م.ع.م .

37

38

113

125

127

128

129

129



مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )999(

مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2013/6

باإن�سـاء �سنـدوق الرفـد واإ�سـدار نظامـه 

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى قانون ال�سمان الجتماعي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/87 ،

الجتماعية  التنمية  وزارة  اخت�سا�سات  بتحديد   2003/32 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى 

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

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

هيكلها التنظيمي ، 

وعلى املر�ســـوم ال�سلطانـــي رقـــم 2012/68 بتحديـــد اخت�سا�ســات وزارة الزراعـــة والثــــروة 

ال�سمكية واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

وبـــناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

ين�ساأ مبوجب هذا املر�سوم �سندوق ي�سمى "�سندوق الرفد" يتمتع بال�سخ�سية العتبارية 

وال�ستقالل املايل والإداري .

املــادة الثانيــــة 

يكون مقر �سندوق الرفد حمافظة م�سقط ، ويجوز اإن�ساء فروع اأو مكاتب له بال�سلطنة 

بقرار من جمل�س اإدارته .

املــادة الثالثــــة 

يعمل فـي �ساأن �سندوق الرفد بالأحكام الواردة فـي النظام املرفق .
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

املــادة الرابعــــة 

يوؤول اإىل �سندوق الرفد الأ�سول واملخ�س�سات واحلقوق واللتزامات وال�سجالت اخلا�سة 

التنمية  وزارة  من  الرزق  موارد  وم�سروعات   ، العاملة  القوى  وزارة  من  �سند  بربنامج 

الجتماعية ، وامل�سروعات الزراعية للمراأة الريفية من وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .

ويكون اإعمال مقت�سى الأيلولة وفقا لالآلية التي يتم التفاق عليها بني الوزير املخت�س 

ورئي�س جمل�س اإدارة ال�سندوق .

املــادة اخلام�سـة 

ينقل اإىل �سندوق الرفد من وزارات القوى العاملة والتنمية الجتماعية والزراعة والرثوة 

اأعمال تتعلق بربنامج �سند  اأو  اأو مهاما  ال�سمكية املوظفون الذين يبا�سرون اخت�سا�سات 

وم�سروعات موارد الرزق  وامل�سروعات الزراعية للمراأة الريفية بذات درجاتهم وخم�س�ساتهم 

املالية ، وذلك بالتن�سيق بني الوزير املخت�س ورئي�س جمل�س اإدارة ال�سندوق .

املــادة ال�ساد�سـة 

ي�سدر رئي�س جمل�س اإدارة �سندوق الرفد اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا املر�سوم 

والنظام املرفق ، بعد موافقة جمل�س اإدارة ال�سندوق ، واإىل اأن ت�سدر تلك اللوائح والقرارات 

الإداري  اجلهاز  وحدات  على  املطبقة  والنظم  القوانني  وموظفيه  ال�سندوق  على  ت�سري 

للدولة .

املــادة ال�سابعـة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق اأو يتعار�س مع اأحكامهما .

املــادة الثامنـة 

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

�سـدر فـي : 16 من ربيع الأول �سنة 1434هـ

املـوافــــق : 28 من ينايـــــــــــــر �سنة 2013م
 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

نظام �سندوق الرفد

الف�سل الأول

تعاريــــف

املـــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املحدد قرين كل منها ، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

1 - ال�سنــــــــــــــــــــدوق : �سندوق الرفد .

2 - املجلـــــــــــــــــــــــــ�س : جمل�س اإدارة ال�سندوق .

3 - رئيـــــ�س املجلـــــ�س : رئي�س جمل�س اإدارة ال�سندوق .

4 - الرئي�س التنفيذي : الرئي�س التنفيذي لل�سندوق .

الف�سل الثاين

اأهــداف ال�سنـــدوق

املـــادة ) 2 ( 

يهدف ال�سندوق اإىل تقدمي القرو�س مل�ساريع الفئات الآتية :

اأ - اخلا�سعون لقانون ال�سمان الجتماعي .

ب - ال�سباب الباحث عن عمل .

ج - املهنيون ، واحلرفيون فـي جمال ال�سناعات احلرفية .

د - املراأة الريفية .

هـ - اأي فئات اأخرى ي�سدر بها قرار من املجل�س .

املـــادة ) 3 ( 

 ، ال�سماح وال�سمانات والتاأمينات اخلا�سة بها  القرو�س وحتديد فرتة  يكون منح و�سداد 

للفئات املن�سو�س عليها فـي املـــادة )2( من هذا النظام وفقا للمعايري وال�سوابط وال�سروط 

والإجراءات التي ي�سدر بها قرار من املجل�س .
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

املـــادة ) 4 ( 

يحـــدد املجل�س العائد الذي يتقا�ساه ال�سندوق على القــرو�س التــي يقدمهــا مبا ل يجــاوز 

)2%( �سنويا .

املـــادة ) 5 ( 

ا�ستثناء من حكم املادة )4( من هذا النظام تعفى الفئات اخلا�سعة لقانون ال�سمان الجتماعي 

من عائد القرو�س املقدمة لها من ال�سندوق .

الف�سل الثالث

اإدارة ال�سنــدوق

املـــادة ) 6 ( 

يكون لل�سندوق جمل�س اإدارة ي�سكل على النحو الآتي :

1 - وزير التجارة وال�سناعة                                                                                  رئي�سا

2 - وكيل وزارة املالية                                                                                             ع�سوا

3 - وكيل وزارة التنمية الجتماعية                                                                      ع�سوا

4 - وكيل وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية للرثوة ال�سمكية                                 ع�سوا

5 - وكيل وزارة القوى العاملة للعمل                                                                   ع�سوا

6 - نائب رئي�س الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية                                              ع�سوا

7 - ثالثة من ذوي اخلربة والكفاءة ي�سدر بتعيينهم قرار من رئي�س املجل�س .

ويختار املجل�س من بني اأع�سائه نائبا لرئي�س املجل�س يحل حمله فـي حال غيابه اأو قيام 

مانع يحول دون ممار�سته لخت�سا�ساته .

املـــادة ) 7 ( 

يكون للمجل�س جميع ال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سندوق والعمل على حتقيق اأهدافه ، 

وله على الأخ�س ما ياأتي :

و�سع ال�سيا�سات العامة لل�سندوق ومتابعة تنفيذها .  - 1
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

قبـــول الهبـــات والو�سايـــا والتربعـــات وفقـــا للنظم والقواعــــد التي يقررهــا ومبــــا   - 2

ل يتعار�س مع اأهداف ال�سندوق .

3 - املوافقة على القرتا�س وفقا للقواعد التي ي�سدرها لهذا الغر�س .

تت�سمن  اأن  على  القرو�س  لتقدمي  املنظمة  والإجراءات  والقواعد  اللوائح  اإقرار   - 4

ب�سفة خا�سة ما ياأتي :

اأ - ال�سروط والإجراءات الالزمة للح�سول على القر�س .

ب - القواعد املنظمة ملتابعة الفئات امل�ستفيدة من القرو�س .

ج - اللتزامات املفرو�سة على امل�ستفيد من القر�س .

د - احلقوق واللتزامات املتبادلة بني كل من ال�سندوق وامل�ستفيد من القر�س .

اأموال ال�سندوق فـي الودائع امل�سرفية وغريها  اإقرار اللوائح املنظمة ل�ستثمار   - 5

من املجالت التي يتم التفاق عليها مع وزارة املالية . 

6 - اعتماد الهيكل التنظيمي لل�سندوق .

7 - اعتماد امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي لل�سندوق .

اعتمــاد التقريـــر ال�سنــوي اخلـــا�س بن�ســاط ال�سنــدوق ورفعه اإىل جمل�س ال�ســوؤون   - 8

املالية وموارد الطاقة .

املـــادة ) 8 ( 

يعقد املجل�س اجتماعا عاديا اأربع مرات على الأقل فـي ال�سنة بدعوة من رئي�س املجل�س ، 

كما يجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك ، ول يكون الجتماع �سحيحا 

اإل بح�سور خم�سة اأع�ساء على الأقل ، على اأن يكون من بينهم رئي�س املجل�س اأو نائبه . 

وي�سدر املجل�س قراراته باأغلبية اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين ، وفـي حالة الت�ساوي يرجح 

اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع .

املـــادة ) 9 ( 

للمجل�س اأن يفو�س بع�س اخت�سا�ساته اأو �سالحياته اإىل رئي�س املجل�س .
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

املـــادة ) 10 ( 

يكون لل�سندوق رئي�س تنفيذي ي�سدر بتعيينه وحتديد خم�س�ساته املالية قرار من املجل�س .

املـــادة ) 11 ( 

ميثل الرئي�س التنفيذي ال�سندوق فـي عالقته بالغري واأمام الق�ساء .

املـــادة ) 12 ( 

يتوىل الرئي�س التنفيذي ت�سيري الأمور املالية والإدارية لل�سندوق والإ�سراف على موظفيه ، 

وتكون له فـي هذا ال�ساأن ال�سالحيات املقررة لرئي�س الوحدة املن�سو�س عليها فـي القوانني 

املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري للدولة .

املـــادة ) 13 ( 

ت�سري على ال�سندوق القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري 

للدولة ، وتطبق على موظفيه اأحكام قانون اخلدمة املدنية .

املـــادة ) 14 ( 

دون الإخــالل باخت�سا�ساتـــه الأخـــرى املن�ســو�س عليها فـــي هــذا النظام يختـــ�س الرئيـــ�س 

التنفيذي بالآتي :

اإعداد م�سروع اخلطة ال�سنوية لل�سندوق وعر�سها على املجل�س .  - 1

على  وعر�سهما  لل�سندوق  ال�سنويني  اخلتامي  واحل�ساب  امليزانية  م�سروع  اإعداد   - 2

املجل�س .

اإعداد م�سروع الهيكل التنظيمي لل�سندوق وعر�سه على املجل�س .  - 3

فـي  عليها  املن�سو�س  وال�سروط  والإجراءات  والقواعد  اللوائح  م�سروعات  اإعداد   - 4

هذا النظام وعر�سها على املجل�س .

تنفيذ قرارات وتوجيهات املجل�س .  - 5

اإعداد تقارير دورية وتقرير �سنوي عن ن�ساط ال�سندوق ورفعها للمجل�س .  - 6
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املـــادة ) 15 ( 

نيابة  النظام  هذا  لأحكام  وفقا  تقدم  التي  القرو�س  اإدارة  العماين  التنمية  بنك  يتوىل 

عن ال�سندوق ، مبا فـي ذلك �سرف قيمتها ومتابعة ال�سداد واتخاذ الإجراءات القانونية 

الالزمة فـي حالة اإخالل املقرت�س بالتزامه ب�سداد اأ�سل القر�س والعائد فـي املوعد املحدد .

الف�سل الرابع 

النظـام املالــي لل�سنــدوق

املـــادة ) 16 ( 

يكون لل�سندوق ميزانية �سنوية م�ستقلة ، وتبداأ ال�سنة املالية له فـي الأول من يناير وتنتهي 

فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب من كل عام عدا ال�سنة املالية الأوىل ، فتبداأ من تاريخ 

العمل بهذا النظام وحتى احلادي والثالثني من دي�سمرب من العام التايل .

املـــادة ) 17 ( 

يكون راأ�س مال ال�سندوق ) =/70.000.000 ر .ع( �سبعني مليون ريال عماين من اخلزانة 

العامة للدولة .

املـــادة ) 18 ( 

تتكون موارد ال�سندوق مما ياأتي :

1 - الدعــــــــم ال�سنــــوي املخ�ســــ�س لل�سنــــدوق فـي امليزانيـــة العامـــة للدولــــة ومقــــداره 

) =/7.000.000 ر .ع ( �سبعة ماليني ريال عماين .

2 - عائد القرو�س التي يقدمها ال�سندوق وفقا لهذا النظام .

3 - عائد ا�ستثمار اأموال ال�سندوق .

4 - الهبات والو�سايا والتربعات التي يقرر املجل�س قبولها .

5 - املوارد الأخرى التي يحددها املجل�س بالتفاق مع وزارة املالية .

املـــادة ) 19 ( 

تعتبــر اأمـــوال ال�سنـــدوق الثابتـــة واملنقولة وعائـــد ما يقدمـــه مـــن قـــرو�س وعائـــد ا�ستثمــار 

اأمواله اأموال عامة .
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املـــادة ) 20 ( 

يكون لل�سندوق حت�سيل املبالغ امل�ستحقة له وفقا لأحكام نظام حت�سيل ال�سرائب والر�سوم 

وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 94/32 .

املـــادة ) 21 ( 

مــع عــدم الإخالل باأحكـــام املر�ســـوم ال�سلطانــي رقــم 2003/67 بتطبيــق قانـــون اجلمــارك 

املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ، يعفى ال�سندوق من جميع ال�سرائب 

والر�سوم .

املـــادة ) 22 ( 

يكون لل�سنــدوق مراقـب ح�سابــات مرخــ�س لــه مبزاولة مهنة املحا�سبــة واملراجعــة ، ي�ســدر 

بتعيينه وحتديد اأتعابه قرار من املجل�س .
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وزارة ال�ضــ�ؤون الريا�ضيــة

قرار وزاري

رقم 2012/339

باإ�سدار لئحة تنظيم ميادين الرماية بالأ�سلحة التقليدية

ا�سـتنـادا اإىل املر�ســـوم ال�سلطـاين رقم  2004/112 باإن�ســاء وزارة ال�ســـ�ؤون الريـا�سية وحتــــديد 

اخت�ســا�ساتهـــا ،

باملر�ســــوم  ال�ســـــــادر  الريا�ســـي  املجـــــال  فـي  العاملـــــــة  اخلا�ســـــــة  الهيئـــــــــات  قــانـــون  واإىل 

ال�سلطـــاين رقم 2007/81 ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2008/171 بت�سكيل اللجنة العمانية للرماية التقليدية ،

واإلـــــى موافقــــــــــــة وزارة املاليـــــــــــة بخطابهـــــــــــا رقـــــــــــم ماليـــــــــــة - ت )5109( م ت د/2011/4/7م 

بتاريخ  2011/5/18م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يـعمل فـي �ساأن تنظيم ميادين الرماية بالأ�سلحة التقليدية باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

على ذوي ال�ساأن توفيق اأو�ساعهم القانونية مبا يتفق واأحكام الالئحة املرفقة خالل �ستة 

اأ�سهر من تاريخ العمل بها . 

املــادة الثالـثــــة 

يلـغــــى القـــرار الـــوزاري رقــم 2008/171 امل�ســــار اإليـه  ، كمـــا يلغـــى كل ما يخــالـــف الالئحــــة 

املرفقة اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الرابعــة

يـنـ�سـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية ، ويعمــل به من اليــوم التـايل لتـاريخ ن�سـره .

�ســدر فـي : 30 من �ســــوال 1433هـ

املـوافــــــق : 17من �سبتمرب 2012م     

                                                                        �سعد بن حممد بن �سعيد املر�سوف ال�سعدي

                                                                  وزيـــــــــــــر ال�ســــــ�ؤون الـــريـــــــــا�ســـــــيــــــة
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لئحة تنظيم ميادين الرماية بالأ�سلحة التقليدية

الف�سل الأول

تعريفات واأحكام عامة

املـــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحـة ، يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل 

منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر : 

الوزارة : 

وزارة ال�س�ؤون الريا�سية . 

الوزير : 

وزير ال�س�ؤون الريا�سية . 

اجلهة املعنية : 

دائرة الهيئات اخلا�سة بالوزارة اأو دوائر ال�سوؤون الريا�سية باملحافظات . 

اللجنة : 

اللجنة العمانية للرماية بالأ�سلحة التقليدية . 

اللجان الفرعية : 

اللجان امل�سكلة فـي املحافظات با�ستـثـنـاء حمافظة م�سقط . 

مقــدم الطلب :

كل �سخ�ض طبيعي اأو معنوي يتقدم بطلب اإن�ساء ميدان للرماية اأو اإقامة م�سابقة للرماية 

بالأ�سلحة التقليدية . 

الرتخي�ص : 

املوافقة الكتابية ال�سادرة من الوزارة لإن�ساء ميدان الرماية . 

ال�سالح التقليدي : 

�سالح ناري غري اآيل يعمل بالزند كـال�سمع ، والكند ، وال�سكتون ، واخلمي�سي ، وما �سابهها 

من الأ�سلحة غري �سريعة الطلقات . 

ميدان الرماية : 

املكان املرخ�ض من الوزارة ملمار�سة الرماية بالأ�سلحة التقليدية . 

امل�سابقة : 

م�سابقة الرماية بالأ�سلحة التقليدية . 
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املـــادة ) 2 (

وفقا  الالئحة  هذه  اأحكام  تنفيذ  اإطار  فـي  ال�سادرة  القرارات  من  التظلم  ال�ساأن  لذوي 

لالأو�ساع املن�سو�ض عليها فـي قانون حمكمة الق�ســـاء الإداري . 

الف�سل الثاين

ت�سكيل اللجان واخت�سا�ساتها

املـــادة ) 3 (

ت�سكل اللجنة من �سبعة اأع�ساء ممثلني عن وزارات الدفاع والداخلية وال�سوؤون الريا�سية 

والإ�سكان ، �سرطة عمان ال�سلطانية ، حمافظة م�سقط ، الحتاد العماين للرماية ، وذلك 

اللجنة  رئي�ض  الت�سكيل  قرار  ويحدد   ، اجلهات  تلك  مع  التن�سيق  بعد  الوزير  من  بقرار 

 ، اأو من يحل حمله  العام لالحتاد  ال�سر  اأمني  للرماية  العماين  ، وميثل الحتاد  ونائبه 

ويجب األ تقل درجة ممثلي اجلهات الأخرى عن درجة مدير عام فيما عدا اجلهات الأمنية 

والع�سكرية فيجب األ تقل عن رتبة عقيد . 

يعد  ول  اللجنة  �سر  اأمانة  باأعمال  القيام  بالوزارة  اخلا�سة  الهيئات  دائرة  مدير  ويتوىل 

ع�سوا فيها . 

املـــادة ) 4 (

تخت�ض اللجنة بالآتي : 

1 - اإ�سدار �سوابط واأ�س�ض ممار�سة ريا�سة الرماية بالأ�سلحة التقليدية . 

والذخرية  التقليدية  الأ�سلحة  املنا�سبة حل�سر  الآليات  الأ�س�ض وحتديد  اإ�سدار   -  2

وغريها من الأمور الفنية والأمنية املتعلقة بريا�سة الرماية بالأ�سلحة التقليدية . 

3 - اإ�سدار القرارات وال�سوابط املنظمة لعملها . 

4 - املوافقة على املوقع املقرتح لإن�ساء ميدان الرماية . 

التن�سيق مع اجلهات  امل�سابقات والإ�سراف عليها وذلك بعد  اإقامة  املوافقة على   - 5

املخت�سة . 

6 - املوافقة على امل�ساركة فـي امل�سابقات اخلارجية . 

7 - ما يعهد به الوزير للجنة من اخت�سا�سات اأخرى . 
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وتقوم اللجنة برفع تقارير دورية عن اأعمالها اإىل الوزير . 

وللجنة ال�ستعانة مبن تراه منا�سبا من ذوي اخلربة ملمار�سة اخت�سا�ساتها . 

املـــادة ) 5 (

جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها ، ويكون الجتماع �سحيحا بح�سور خم�سة اأع�ساء على 

، وت�سدر قراراتها وتو�سياتها بالأغلبية املطلقة لعدد  اأو نائبه  الأقل من بينهم الرئي�ض 

الأع�ساء احلا�سرين ، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�ض الجتماع ، وللجنة 

اتخاذ قراراتها بطريقة التمرير كلما دعت احلاجة اإىل ذلك . 

ويحل نائب الرئي�ض حمل الرئي�ض فـي حالة غيابه اأو وجود مانع لديه يحول دون رئا�سته 

لالجتماع . 

املـــادة ) 6 (

ت�سكل اللجان الفرعية من خم�سة اأع�ساء ممثلني عن وزارات الدفاع والداخلية وال�سوؤون 

الريا�سية والإ�سكان ، �سرطة عمان ال�سلطانية ، وذلك بقرار من رئي�ض اللجنة بعد التن�سيق 

تقل  األ  ، ويجب  ونائبه  الفرعية  اللجنة  رئي�ض  الت�سكيل  ، ويحدد قرار  تلك اجلهات  مع 

درجة ممثلي اجلهات الأخرى عن درجة مدير دائرة فيما عدا اجلهات الأمنية والع�سكرية 

فيجب األ تقل عن رتبة رائد . 

القيام  باملحافظة  الريا�سية  ال�سوؤون  دائرة  فـي  الريا�سية  الأن�سطة  ق�سم  رئي�ض  ويتوىل 

باأعمال اأمانة �سر اللجنة الفرعية ول يعد ع�سوا فيها . 

املـــادة ) 7 (

جتتمع اللجنة الفرعية بدعوة من رئي�سها ، ويكون الجتماع �سحيحا بح�سور اأربعة من 

اأع�سائها من بينهم الرئي�ض اأو نائبه ، وت�سدر تو�سياتها بالأغلبية املطلقة لعدد الأع�ساء 

احلا�سرين ، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�ض الجتماع . 

ويحل نائب الرئي�ض حمل الرئي�ض فـي حالة غيابه اأو وجود مانع لديه يحول دون رئا�سته 

لالجتماع .        

املـــادة ) 8 (

تخت�ض اللجان الفرعية بالآتي : 

اإىل  اإن�ساء ميادين الرمايــة واإقامـة امل�سابقــات عليهـــا واإحالتهــا  1 - درا�ســــــة طلبـــات 

اللجنـة م�سفوعة بتو�سياتها . 
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اللجنة م�سفوعة  اإىل  واإحالتها  امل�سابقات اخلارجية  فـي  امل�ساركة  درا�سة طلبات   -  2

بتو�سياتها . 

3 - اإبداء الراأي فـي املنازعات التي تن�ساأ ب�سبب اإن�ساء ميادين الرماية اأو اإقامة امل�سابقات 

عليها .  

4 - درا�سة اأي موا�سيع حتال اإليها من اللجنة . 

وتقوم اللجنة الفرعية برفع تقارير دورية عن اأعمالها ومهامها اإىل اللجنة . 

وللجان الفرعية ال�ستعانة مبن تراه منا�سبا من ذوي اخلربة ملمار�سة اخت�سا�ساتها . 

املـــادة ) 9 (

ميادين  اإن�ساء  طلبات  تلقي  الأحوال  بح�سب  الفرعية  اللجنة  اأو  اللجنة  �سر  اأمني  يتوىل 

الرماية واإقامة امل�سابقات ، واتخاذ اإجراءات الدعوة حل�سور الجتماعات وحترير املحا�سر 

وما ي�سدر عن اللجنة اأو اللجنة الفرعية من قرارات اأو تو�سيات ، وكافة الأعمال الإدارية 

املتعلقة بعملهما ، وتوقع املحا�سر من جميع الأع�ساء احلا�سرين ومن اأمني ال�سر . 

الف�سل الثالث

اإن�ساء ميدان الرماية

املـــادة ) 10 (

لل�سروط  وفقا  بذلك  ترخي�ض  على  احل�سول  بعد  اإل  للرماية  ميدان  اإن�ساء  يجوز  ل 

وال�سوابط املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة . 

ول يجـــوز اإجـــراء اأي تعديــــالت اأو اإ�سافــــات فـي ميـــدان الرمايــــة بعـــد �ســـدور الرتخيـــــ�ض 

اإل مبوافقة كتابية م�سبقة من الوزارة . 

املـــادة ) 11 (

ي�سرتط فـي طالب الرتخي�ض باإن�ساء ميدان الرماية الآتي : 

اأول : بالن�سبة لل�سخ�ض الطبيعي : 

1 - اأن يكون عماين اجلن�سية . 

2 - األ يقل عمره عن )25( خم�ض وع�سرين �سنة ميالدية . 

3 - اأن يكون حممود ال�سرية ح�سن ال�سمعة . 
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4 - األ يكـــون قد �ســدر �سده حكم نهائي بعقوبة جنايـــة اأو جرميــة خملـــة بال�ســرف 

اأو الأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره . 

5 - اأن يرفق بالطلب مايثبت تخ�سي�ض قطعة الأر�ض املطلوب اإن�ساء ميدان الرماية 

اإيجار با�سم  اأو عقد  اأو عقد انتفاع  اأو �سند ملكيتها   ، عليها من اجلهة املخت�سة 

�ساحب الطلب . 

ثانيا : بالن�سبة لل�سخ�ض املعنوي : 

- اأن يكون م�سهـــرا من اجلهـــات احلكوميـــة املخت�ســـة وم�ستوفيـــا لكافـــة اأو�ساعــــه 

القانونية اإذا كان ناد اأو جمعية ، ومقيدا بال�سجل التجاري ومنت�سبا اإىل غرفة 

جتارة و�سناعة عمان اإذا كان �سركة اأو موؤ�س�سة جتارية . 

- اأن يكون من بني اأغرا�سه مزاولة ن�ساط ممار�سة الرماية بالأ�سلحة التقليدية . 

املـــادة ) 12 (

املبينة  اأن يكون م�ستوفيا للموا�سفات  ي�سرتط فـي املوقع املقرتح لإن�ساء ميدان الرماية 

بامللحق رقم )1( املرفق . 

املـــادة ) 13 (

يـقدم طلب اإن�ساء ميدان الرماية من ذوي ال�ساأن اإىل اجلهة املعنية على النموذج املعد لهذا 

الغر�ض مرفقا به امل�ستندات املبينة فـي املـــادة )11( من هذه الالئحة ، ويتم اإحالة الطلب 

اإىل اللجنة اأو اللجان الفرعية بح�سب الأحوال خالل اأ�سبوع من تاريخ ا�ستالمه . 

بتو�سياتها  م�سفوعة  اللجنة  اإىل  اإليها  املقدمة  الطلبات  باإحالة  الفرعية  اللجنة  وتقوم 

خالل )60( �ستني يوما من تاريخ ورودها اإليها . 

املـــادة ) 14 (

تقوم اللجنة بدرا�سة الطلبات املحالة اإليها خالل )60( �ستني يوما من تاريخ ورودها اإليها ، 

وفـي حال موافقتها مبدئيا على الطلب يتم اإخطار مقدم الطلب بذلك على اأن يقوم خالل 

)6( �ستة اأ�سهر من تاريخ اإخطاره بتلك املوافقة با�ستيفاء ال�سروط واملوا�سفات املن�سو�ض 

عليها فـي امللحق رقم )1( املرفق ، فاإذا انق�ست هذه الفرتة دون اإكمال ما طلب منه اعتربت 

املوافقة املبدئية لغية ، ما مل يكن التاأخري ل�سبب تقبله اللجنة . 
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قرارا  ذلك  يعترب  اإليها  امل�سار  يوما  ال�ستني  الطلب خالل )60(  فـي  اللجنة  تبت  واإذا مل 

بالرفـــ�ض . 

املـــادة ) 15(

ميدان  لإن�ساء  املقرتح  املوقع  مبعاينة  الأحوال  بح�سب  الفرعية  اللجنة  اأو  اللجنة  تقوم 

املرفق ت�سدر  بامللحق رقم )1(  املبينة  ال�سروط واملوا�سفات  ا�ستيفاء  ، وفـي حال  الرماية 

من  عمل  اأيام  ع�سرة   )10( خالل  الوزير  اإىل  برفعها  وتقوم   ، النهائية  موافقتها  اللجنة 

تاريخ تلك املوافقة . 

املـــادة ) 16(

 ، املرفق   )2( رقم  بامللحق  املبينة  الر�سوم  �سداد  بعد  الوزير  من  بقرار  الرتخي�ض  ي�سدر 

وي�سري الرتخي�ض ملدة )2( �سنتني قابلة للتجديد ملدة اأو ملدد مماثلة . 

 ويجدد الرتخي�ض بناء على طلب يقدم من ذوي ال�ساأن اإىل اجلهة املعنية قبل انتهاء مدته 

قدم  اإذا  امليعاد  هذا  بعد  التجديد  طلبات  قبول  وللجنة   ، الأقل  على  يوما  �ستني   )60( بـ 

املرخ�ض له اأ�سبابا مقبولة ، ويعترب م�سي هذا امليعاد دون البت فـي الطلب قرارا بتجديد 

الرتخي�ض . 

الف�سل الرابع

امل�سابقـــــــة

املـــادة ) 17(

ل يجوز اإقامة امل�سابقة اأو امل�ساركة فـي امل�سابقات اخلارجية اإل بعد احل�سول على موافقة 

كتابية من اللجنة و�سداد الر�سوم املبينة فـي امللحق رقم )2( املرفق . 

املـــادة ) 18 (

يقدم طلب اإقامة امل�سابقة من ذوي ال�ساأن اإىل اجلهة املعنية على النموذج املعد لهذا الغر�ض 

مو�سحا به الآتي : 

1 - التاريخ املقرتح لإقامة امل�سابقة وميدان الرماية الذي �ستقام فيه . 

2 - نوع ال�سالح التقليدي الذي �سيتم ا�ستخدامه فـي امل�سابقة . 

3 - الراعي الر�سمي للم�سابقة . 
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4 - موافقة اجلهات املعنية . 

5 - موافقة املالك اإن كان غري �ساحب الطلب . 

ويرفق بالنموذج نظام و�سروط امل�سابقة . 

املـــادة ) 19 (

تقــــوم اجلهـــة املعنيـــة بقيـــد الطلــب فـي ال�سجل املعد لهذا الغر�ض ، ثم اإحالتــه اإىل اللجنة 

اأو اللجنة الفرعية بح�سب الأحوال . 

وفـي حال ا�ستيفاء �سروط امل�سابقة تقوم اللجنة باإ�سدار قرار باملوافقة على اإقامة امل�سابقة . 

وللجنة من تلقاء نف�سها اأو بناء على طلب ذوي ال�ساأن تعديل ميعاد اإقامة امل�سابقة ويجب 

اأن يكون قرار اللجنة فـي هذا ال�ساأن م�سببا ، وفـي حال ما اإذا كان تعديل امليعاد بناء على 

طلب امل�سرح له باإقامة امل�سابقة يلتزم ب�سداد الر�سوم املبينة بامللحق رقم )2( املرفق . 

املـــادة ) 20 (

على املرخ�ض له بعد اإمتام امل�سابقة تقدمي تقرير مف�سل اإىل اللجنة . 

الف�سل اخلام�ص

اجلــــزاءات

املـــادة ) 21 (

دون الإخـــالل باأي عقوبــة اأ�ســد مقــررة ، توقع اللجنة جزاء اأو اأكرث من اجلزاءات التالية 

على كل من يخالف اأحكام هذه الالئحة : 

1 - الإنذار . 

2 - وقف الرتخي�ض ملدة ل تتجاوز )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ الإخطار بقرار الوقف . 

3 - اإلغاء امل�سابقة . 

املـــادة ) 22 (

يلغى الرتخي�ض بقرار من الوزير بناء على تو�سية اللجنة فـي اأي من احلالت الآتية : 

 اأ - اإذا ثبت اأنه �سدر بناء على بيانات غري �سحيحة عند تقدمي الطلب . 

ب - اإذا لــم يقــم املرخـــ�ض له باإزالــة اأ�سباب املخالفة خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريــخ 

اإخطاره بذلك . 

ج - عدم جتديد الرتخي�ض خالل املواعيد املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة . 
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ملحق رقم )1(

موا�سفات ميدان الرماية

ي�سرتط للرتخي�ض باإن�ساء ميدان للرماية اأن تتوافر فيه املوا�سفات الآتية : 

اأول : بالن�سبة مليدان الرماية املفتوح : 

1 - األ تقل م�ساحة املوقع املقرتح لإن�ساء ميدان الرماية عن )x 500 250( مرت مربع . 

2 - األ تقـــل امل�سافـــة الفا�سلة بني املوقع املقرتح لإقامة ميدان الرماية واأي من�ساآت 

اأو خمططات اأرا�ض عن )5( خم�سة كيلو مرتات على الأقل . 

3 - األ تقل امل�سافة الفا�سلة بني املوقع املقرتح لإقامة ميدان الرماية واأقرب خط 

للكهرباء اأو النفط اأو الغاز اأو �سبكات الت�سالت اأو املواقع الأثرية اأو املحميات 

الطبيعية اأو جماري الأودية اأو املقابر عن )2( اثنني كيلو مرت . 

4 - اأن يكون الطريق املوؤدي اإىل املوقع املقرتح مليدان الرماية ممهدا . 

اأمتار  �سبعة   )7( عن  ارتفاعه  يقل  ل  الرماية  اأهداف  خلف  رملي  �ساتر  وجود   -  5

وعر�سه عن )50( خم�سني مرتا . 

6 - األ يقل ارتفاع املكان الذي تتم الرماية منه عن مرت واحد وعر�سه عن )3( ثالثة 

اأمتار .

اأبعاد خمتلفة من الأهداف ل تقل عن )50(       ويكون فـي واجهة الأهداف وعلى 

خم�سني مرتا ول تزيد على )300( ثالثمائة مرت . 

7 - األ تقل امل�سافة الفا�سلة بني الرماة عن )1.5( مرت ون�سف وامل�سافة الفا�سلة بني 

الأهداف عن )1.5( مرت ون�سف . 

8 - اأن يتم رفع عدد )5( خم�سة اأعالم حتذيرية حمراء بواقع علم واحد فـي كل ركن 

من اأركان ميدان الرماية وو�سط ال�ساتر الرتابي . 

9 - اأن يكون الدخول واخلروج من ميدان الرماية من خالل بوابة واحدة . 

10 - اأن يكون ميدان الرماية حماطا ب�سياج اأمني )جدار ا�سمنتي اأو �سبك( من جميع 

الجتاهات . 

11 - اأن توجد به مظلة كا�سرتاحة للجمهور والرماة فـي الجتاه املقابل لالأهداف ، 

وتبعد م�سافة ل تقل عن )50( خم�سني مرتا عن اأقرب مكان تتم منه الرماية . 
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ثانيا : بالن�سبة مليدان الرماية املغلق : 

1 - اأن تكون امل�سافة الفا�سلة بني الأهداف والرماة ل تقل عن )10( ع�سرة اأمتار . 

2 - اأن تكون امل�سافة الفا�سلة بني الرماة ل تقل عن )1( مرت واحد وامل�سافة الفا�سلة 

بني الأهداف ل تقل عن )1( مرت واحد . 

3 - اأن تكون حارات الرمي وفق نوع ال�سالح امل�ستخدم . 

4 - اأن يكون املكان الواقع خلف الأهداف م�سمما ب�سورة ت�سمن امت�سا�ض الطلقات 

وعدم ارتدادها على الرماة اأو احل�سور . 

5 - اأن يتوافــــر مبيــــدان الرمايـــــة خمــــــزن حلفـــــظ الأ�سلحــــة م�ستوفيــــــا للتدابيــــــر 

وال�سرتاطات الأمنية التي ت�سعها اجلهات املخت�سة . 

6 - اأن يكــــون القائــــم على اإدارة ميـــــدان الرمايـــــة على درايـــة بالتعامل مع الأ�سلحة 

وطرق حفظها . 

الفعلية  امل�ساحة  الأهداف ح�سب  باأبعاد خمتلفة عن  الرماية  اأن تكون و�سعيات   -  7

مليدان الرماية . 

8 - اأن يتم توفري مدرب رماية ذي خربة كافية فـي التعامل مع الأ�سلحة وا�ستخداماتها . 

9 - اأن يتم توفري اأمني خمزن لالأ�سلحة يكون ملما بكيفية حفظ الأ�سلحة . 

ملحق رقم )2(

الر�ســـــوم

الر�سم بالريال العماينالنـــــــــــوعم

200ترخي�ض اإقامة ميدان الرماية 1

200جتديد ترخي�ض ميدان للرماية 2

50ت�سريح اإقامة امل�سابقة 3

50تعديل ت�سريح اإقامة امل�سابقة بناء على طلب ذوي ال�ساأن4
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وزارة العـــــــــدل

قــــرار جلنة قبول املحامني

رقم 2012/8/31

باإعالن حل �شركة مدنية للمحاماة 

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

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

املدنية للمحاماة ،

واإىل قرار جلنة قبول املحامني رقم 9/86 /2011 بتاأ�سي�س �سركة / طارق الكيومي ويعقوب 

اخلرو�سي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ) �سركة مدنية للمحاماة ( ،

واإىل خطاب ال�سركاء املوؤرخ فـي 2012/12/15م املت�سمن حل ال�سركة ،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2012/8 بتاريخ 2012/12/29م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة .

تـقـــرر 

املـــادة الأولـــــى 

حل �سركة/طارق الكيومي ويعقوب اخلرو�سي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ) �سركة 

مدنية للمحاماة ( من �سجل قيد ال�سركات .

املـــادة الثانيــــة 

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

�شـدر في :  15 /  2 / 1434هـ 

الموافــق : 29  / 12 / 2012م
عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                      وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة 

                                                                                   رئيــــــــ�س جلنــــــــــة قبــــــــــول املحاميــــــــــن
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حم�شر اجتماع جمعية ال�شركاء

اإنه فـي متام ال�ساعة الثانية ع�سرة من يوم ال�سبت املوافق 2012/12/8م ، مت عقد اجتماع 

جمعيـــة ال�سركـــاء ب�سركـــة طـــارق الكيومـــي ويعقـــوب اخلرو�ســـي للمحامـــاة وال�ست�ســـارات 

القانونية ، وذلك بح�سور جميع ال�سركاء وهم :

1 - طـــــارق بــــن خليفـــة بـــن �سيــــف الكيومـــي .

2 - يعقوب بن خمي�س بن مبارك اخلرو�سي .

وبح�سور املحامني :

1 - رجب ال�سيد عبد اللطيف قا�سم              حمام مبحكمة ال�ستئناف  .

2 -  جميــــل بـــــن درويــــ�س امل�سيفـــري              حمام مبحكمة ال�ستئناف .

للنظر فـي جدول الأعمال املعرو�س واملتمثل فـي :

مناق�سـة مو�سـوع حـل �سركــة طـارق الكيومي ويعقوب اخلرو�سي للمحامـاة وال�ست�سـارات 

القانونية وتوزيع الأرباح واخل�سائر ونقل اأعمال وق�سايا ال�سركة اإىل مكتب اآخر ل�ستكمال 

ما تبقى فيها من اأعمال .

القــــــــرار

وافق املجتمعون على حل �سركـة طارق الكيومي ويعقوب اخلرو�سي للمحاماة وال�ست�سارات 

القانونية اعتبارا من تاريخ 2012/12/8م ، وقد بلغت اأرباح املكتب مبلغ )1000ر.ع ( األف 

ريال عماين ، مت التفاق على توزيعها منا�سفة بني ال�سركاء بن�سبة 50٪ لكل �سريك ، ومل 

ت�سجل اأية خ�سائر على ال�سركة حتى تاريخ احلل .

كمـا تـم التفـاق علـى نقـل اأعمــال وق�سـايـا ال�سركـة اإلـى مكتـب طـارق الكيومـي للمحامـاة 

وال�ست�سارات القانونية وفقا للك�سف املرفق اعتبارا من التاريخ املحدد .

وقـد اأغلـق الجتمـاع عقـب موافقـة ال�سـركاء وتـم اإثبـات ما تقدم فـي تاريخه .

ال�شركـــــــاء :

- طـــارق بـــن خليفـــة بـــن �سيـــف الكيومــي                      التوقيع

- يعقوب بن خمي�س بن مبارك اخلرو�سي                    التوقيع

املحامـــــون :

- املحامـي/ رجب ال�سيد عبد اللطيف قا�سم                  التوقيع

- املحامــــي/ جميـــــل بـــن درويـــ�س امل�سيفـــري                 التوقيع 
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قــــرار جلنة قبول املحامني

رقم 2012/8/52

باإعالن تعديل بع�س مواد عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة 

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

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

املدنية للمحاماة ،

ال�سروط  ب�ساأن   99/70 الوزاري رقم  القرار  2002/176 بتعديل  الوزاري رقم  القرار  واإىل 

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

واإىل قــرار جلنــة قبــول املحامني رقـــم 2009/9/69 بتعديــل عقـــد تاأ�سيــ�س �سركة / د . را�ســــد 

وحممد املرت�سى و�سركاوؤهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ) �سركة مدنية للمحاماة ( ،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2012/8 بتاريخ 2012/12/29م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرافقة على عقد تاأ�سي�س �سركة / د . را�ســــد وحممد املرت�سى و�سركاوؤهم 

للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ) �سركة مدنية للمحاماة ( . 

املــادة الثانيــــة

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

�شـدر فـي : 15/   2 / 1434هـ 

الموافــق : 29/ 12 / 2012م
عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                  وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة

                                                                                    رئيــــــــ�س جلنـــــــــــة قبــــــــــــول املحاميــــــــــن
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حم�شر اجتماع وقرار ال�شركاء 

فـي مكتب د.را�شد وحممد املرت�شى 

و�شركاوؤهم للمحاماة وال�شت�شارات القانونية

فـي  ال�سركــــاء  جمـيع  اجتمـــع  2012م  دي�سمبــــر   5 املوافـــــق  الأربعـــاء  اليـــوم  هـــذا  فـي  اإنـــه 

بن  خالد  الدكتور/  تنازل  ملناق�سة  وذلك  و�سركاوؤهم  املرت�سى  وحممد  را�سد   . د  �سركـــة 

البلو�سي  را�سد بن حمد  الدكتور/  اإىل كل من  ال�سركة  فـي  ال�سعيدي عن ح�س�سه  �سامل 

واملحامي/ حممد املرت�سى حامد عبداللـه . 

اأول : وبعد املناق�سة تقرر الآتي :

عددها  البالغ  ح�س�سه  جميع  عن  ال�سعيدي  �سامل  بن  خالد  الدكتور/  تنازل   - 1

4650 ح�سة اإىل الدكتور/ را�سد بن حمد البلو�سي واملحامي/ حممد املرت�سى 

حامد عبداللـه واملحامي/ جمال بن �سيف العامري بن�سبة الأن�سبه امل�سار اإليها 

فـي )ثانيا( اأدناه . 

خروج الدكتور/ خالد بن �سامل ال�سعيدي من ال�سركة .   - 2

تعديل عقد التاأ�سي�س مبا يتما�سى وهذا التغيري واإيداعه دائرة قبول املحامني   - 3

ل�ستكمال باقي الإجراءات . 

ثانيا : تعدل املادة )6( من العقد لتقراأ كالتايل :

األف  اإىل خم�سة ع�سر  األف ريال عماين( مق�سم  ال�سركة )خم�سة ع�سر  راأ�س مال 

ح�سة بقيمة ا�سمية قدرها ريال للح�سة الواحدة توزع بني ال�سركاء الثالثة وفقا 

للجدول اأدناه :

عدد احل�ش�سالن�شبةال�شــــــــــــــمم

46٫56975 %د . را�ســــــد بن حمـــــد البلو�ســــــي1

46٫56975 %حممد املرت�سى حامد عبداللـه2

71050 %جمـــــــــال بن �سيـــــــــف العامــــــــري3
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ثالثا: تبقى بقية مواد عقد التاأ�سي�س كما هي دون تعديل . 

واإقرارا ملا تقدم قام ال�سركاء بالتوقيع على حم�سر الجتماع والقرارات املتخذة فيه . 

توقيع ال�شركاء:

ال�شم : د . خالد بن �شامل ال�شعيــدي     التوقيع : . . . . . . . . . . . . . . . . 

ال�شم: د . را�شـــد بن حمـد البلو�شـي     التوقيع : . . . . . . . . . . . . . . . . 

ال�شم : حممـــــد املرت�شــــــى حامـــــد     التوقيع : . . . . . . . . . . . . . . . . 

ال�شم : جمـــــال بن �شيــف العامـــري     التوقيع : . . . . . . . . . . . . . . . . 
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عقد معدل لعقد تاأ�شي�س �شركة د . را�شد وحممد املرت�شى و�شركاوؤهم 

للمحاماة وال�شت�شارات القانونية - �شركة مدنية للمحاماة

ا�ستنادا ملح�سر اجتماع ال�سركاء املوؤرخ 5 دي�سمرب 2012م وخروج د . خالد بن �سامل ال�سعيدي 

التاأ�سي�س وذلك وفقا  وبنود عقد  تعديل مواد  ال�سركاء على  اتفق  ال�سركة عليه فقد  من 

لالآتي :

اأول : تعديل املادة )3( من عقد التاأ�سي�س لتقراأ كالآتي :

املـــادة ) 3 ( 

 تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتني :

العنوانحمل الإقامةاجلن�شيةال�شــــــــــمم

العذيبة / بو�سرالعذيبةعمايند . را�ســـــد بن حمـــــد البلو�ســـــــي1

الغربة / بو�سرالغربة�سوداينحممد املرت�سى حامد عبداللـه2

بو�سر اخلويرعماينجمـــــــــال بن �سيـــــــف العامـــــــــري3

ثانيا: تعدل املادة )6( من العقد لتقراأ كالتايل :

األف  ع�سر  اإىل خم�سة  ريال عماين( مق�سم  األف  ع�سر  ال�سركة )خم�سة  مال  راأ�س 

ح�سة بقيمة ا�سمية قدرها ريال للح�سة الواحدة توزع بني ال�سركاء الثالثة وفقا 

للجدول اأدناه :

عدد احل�ش�سالن�شبةال�شــــــــــــــمم

46٫56975 %د . را�ســــــد بن حمـــــد البلو�ســــــي1

46٫56975 %حممد املرت�سى حامد عبداللـه2

71050 %جمـــــــــال بن �سيـــــــــف العامــــــــري3
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ثالثا:  تعديل املادة )8( من عقد التاأ�سي�س لتقراأ كالآتي :

املـــادة ) 8 ( 

يتوىل اإدارة ال�سركة د . را�سد بن حمد البلو�سي وحممد املرت�سى حامد عبداللـه ولهما حق 

اإدارة ال�سركة والتوقيع عنها فـي كافة �سوؤون ال�سركة الإدارية واملالية وحق متثيل ال�سركة 

اأمام اجلهات والدوائر احلكومية والق�سائية وغريها . 

رابعا:  جميع باقي بنود عقد التاأ�سي�س تظل كما هي دون اأي تغيري . 

توقيع ال�شركاء:

ال�شم: د . را�شـــد بن حمـد البلو�شـي     التوقيع : . . . . . . . . . . . . . . . . 

ال�شم : حممـــــد املرت�شــــــى حامـــــد     التوقيع : . . . . . . . . . . . . . . . . 

ال�شم : جمـــــال بن �شيــف العامـــري     التوقيع : . . . . . . . . . . . . . . . . 
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قــــرار جلنة قبول املحامني

رقم 2012/8/53

باإعالن تعديل بع�س مواد عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة 

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

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

املدنية للمحاماة ،

واإىل قــرار جلنــة قبــول املحامني رقـــم 2012/3/30 بتعديــل عقـــد تاأ�سيــ�س �سركة / �سامل 

ال�سنيدي وعلي الكا�سبي و�سركاه )�سركة مدنية للمحاماة ( ،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2012/8 بتاريخ 2012/12/29م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرافقة على عقد تاأ�سي�س �سركة / علي الكا�سبي و�سركاه )�سركة مدنية 

للمحاماة ( . 

املــادة الثانيــــة

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

�شـدر فـي : 15/  2  / 1434هـ 

الموافــق : 29/ 12 / 2012م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                   وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة

                                                                                    رئيــــــــ�س جلنـــــــــــة قبــــــــــــول املحاميــــــــــن

-34-



اجلريدة الر�سمية العدد )999(

اتفاقية تعديل عقد تاأ�شي�س �شركة علي الكا�شبي و�شركاه للمحاماة 

وال�شت�شارات القانونية )�شركة مدنية للمحاماة( ، بخروج �شريك

هذه  حررت   ، دي�سمرب2012م  من   10 املوافق  1434هـ  حمرم  من   26 الثنني  يوم  فـي  اإنه 

التفاقية بني كل من : 

1 - علــــي بن �سالـــــم بن حمـــــد الكا�سبـــــي                                     الطرف الأول  

2 - قيــــ�س بن �سالــم بن عامــر الرا�ســدي                                     الطرف الثاين

3 - اأبو احل�سن حممد مالك اأبو احل�سن                                     الطرف الثالث

4 - عـز الديـــن حممــد عثمـــان ال�سريـــف                                     الطرف الرابع 

5 -  ب�ســـــــرى اإبراهيــــــــم حممــــــــد النيـــــــل                                     الطرف اخلام�س 

6 - علـــــــــــي حممــــــــد احللــــــــــو �سليمــــــــــــان                                     الطرف ال�ساد�س 

7 - حمــــمد �سبحـــي م�سطفـــى خليفــــــي                                      الطرف ال�سابع 

اأقر الأطراف جميعا باأهليتهم للتعاقد والت�سرف واتفقوا على الآتي : 

متهيـــــــــــــد

حيث اإن الأطراف جميعا هم املالكون ل�سركة علي الكا�سبي و�سركاه للمحاماة وال�ست�سارات 

تاأ�سي�س  الثاين وذلك مبوجب عقد  الطرف  للمحاماة( ما عدا  القانونية )�سركة مدنية 

�سبع   )7( احل�س�س  عدد   ، �سلفا  عنه  واملعلن  املحامني  قبول  جلنة  لدى  امل�سجل  ال�سركة 

عماين  ريال  األفا   ) ر.ع   2000( قيمتهما  ح�ستني  الأول  الطرف  ميتلك  حيث  ح�س�س 

والطرف الثالث ح�سة واحدة قيمتها )1000 ر.ع ( األف ريال عماين والطرف الرابع ح�سة 

واحـــدة قيمتهــــا )1000 ر.ع ( األــــف ريــــال عمانـــي والطــرف اخلام�س ح�ســـة واحـــدة قيمتهـــــا 

األف   ) ال�ساد�س ح�سة واحدة قيمتها )1000 ر.ع  األف ريال عماين والطرف   ) )1000 ر.ع 

ريال عماين والطرف ال�سابع ح�سة واحدة قيمتها )1000 ر.ع ( األف ريال عماين ، وحيث اإن 

الطرف الأول يرغب فـي اخلروج من ال�سركة وبيع ح�ستيه والبالغ قيمتهما )2000 ر.ع ( األفا 

ريال عماين املنوه عنها �سلفا للفا�سل/ قي�س بن �سامل بن عامر الرا�سدي الطرف الثاين 
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األفا ريال عماين ليمتلك الفا�سل/ قي�س الرا�سدي ح�ستني فـي هذه  مقابل مبلغ وقدره 

ال�سركة قيمتهما )2000 ر.ع ( األفا ريال عماين وبناء على رغبة الطرف الأول باخلروج من 

ال�سركة وموافقة جميع ال�سركاء على ذلك فقد اتفقوا على ما يلي : 

اأول       : يعترب هذا التمهيد جزءا ل يتجزاأ من اتفاقية التعديل . 

 ) ر.ع   2000( بقيمة  ال�سركة  فـي  كاملة  بيع ح�سته  على  الأول  الطرف  يوافق  ثانيـــــا : 

األفي ريال عماين للفا�سل / قي�س بن �سامل بن عامر الرا�سدي الطرف الثاين . 

اأخرى  حقوق  واأي  املباعة  احل�سة  ثمن  من  بريئة  الأول  الطرف  ذمة  ت�سبح   : ثالثــــا 

مرتتبة عليها فـي احلا�سر وامل�ستقبل . 

رابعـــــا : وافق الأطراف جميعا على خروج الطرف الأول من ال�سركة واأن ذمته اأ�سبحت 

بريئـــة من اأي حقـــوق قـــد تكون لل�سركة قبلــه واأن ال�سركة ل تطالبـــه بــــاأي �سيء 

ول ت�ستحق منه اأي �سيء حال اأو م�ستقبال  . 

وال�ست�سارات  للمحاماة  و�سركاه  الرا�سدي  قي�س  لي�سبح/  ال�سركة  ا�سم  يعدل   : خام�شا 

القانونية ) �سركة مدنية للمحاماة ( . 

�شاد�شـا : حـــررت هــــذه التفاقيـــة من ت�ســع ن�سخ بيد كل طرف ن�سخة ون�سختان ت�سلمـــان 

اإىل جلنة قبول املحامني بوزارة العدل مب�سقط وذلك للت�سديق عليها ون�سرها . 

توقيع الأطراف : 

التوقيع ............ال�شم  : علــي بن �شالــم بن حمد الكا�شبـي

التوقيع ............ال�شم  : قي�س بن �شامل بن عامر الرا�شدي

التوقيع ............ال�شم  : اأبـــــو احل�شـــــن حممـــــــد مالــــــك

التوقيع ............ال�شم  : عز الدين حممد عثمـان ال�شريف 

التوقيع ............ال�شم  :ب�شـــرى اإبراهيـــم حممـــد النيــــل 

التوقيع ............ال�شم  : علــــــي حممــــد احللــــــو �شليمـــان 

التوقيع ............ال�شم  : حممد �شبحــي م�شطفى خليفــــي
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وزارة القـوى العاملـة

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

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

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

للرعاية  العامة  املديرية  اإىل  تقدموا  الفح�ص  خلدمات  املتطورة  التكنلوجيا  �شركة  عمال  اأن 

العمالية بالوزارة بطلب ت�شجيــل نقابة عمالية ، ولكل مت�شرر احلق فـي االعرتا�ص على هذا 

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

بالوزارة لهذا الغر�ص ، وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

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

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

اأن عمال �شركة اأيه بي بي �ص.م.م تقدموا اإىل املديرية العامة للرعاية العمالية بالوزارة 

بطلب ت�شجيــل نقابة عمالية ، ولكل مت�شرر احلق فـي االعرتا�ص على هذا الطلب ، على 

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

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

دائرة امللكية الفكريــة

اإعـــــــالن

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 52652 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

جتارة اأثاث مكتبي ومنزيل ، اأ�سباغ ، مواد بناء ، اأدوات كهربائية والكرتونيات .

با�صـــــــــــــم : �سركة كيمجي رامدا�س 

اجلن�صيــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : جتارة 

العنـــــــوان : �س.ب : 19 الرمز الربيدي 113 م�سقط 

تاريخ تقدمي الطلب : 27 / 07 / 2008

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 55304 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي . 

با�صـــــــــــــم : ال�سركة ال�سناعية والتجارية لل�سابون والكيماوت - �سيرتا 

اجلن�صيــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــوان : ال�سناعية الثانية - ال�سارع الأول ال�سناعي - ملك خا�س - �س.ب : 23005 

ال�سارقة - الإمارات العربية املتحدة . 

تاريخ تقدمي الطلب : 03 / 01 / 2009 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 55305 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي .

با�صـــــــــــــم : ال�سركة ال�سناعية والتجارية لل�سابون والكيماوت -�سيرتا 

اجلن�صيــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــوان : ال�سناعية الثانية - ال�سارع الأول ال�سناعي - ملك خا�س - �س.ب : 23005 

ال�سارقة - الإمارات العربية املتحدة . 

تاريخ تقدمي الطلب : 03 / 01 / 2009 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 55702 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

فـي  امل�سنفة  غري  املواد  هذه  من  امل�سنوعة  وال�سناف  )الكرتون(  املقوى  والورق  الورق 

فئات اأخرى ، املطبوعات ومواد جتليد الكتب ، ال�سور الفوتوغرافـية ، القرطا�سية ، املواد 

 ، ، الأدوات اخلا�سة بالفنانني  املنزلية  اأو لالغرا�س  امل�ستعملة فـي القرطا�سية  الال�سقة 

فر�س التلوين والدهان ، الآلت الكاتبة وم�ستلزمات املكاتب )عدا الأثاث( ، املواد الر�سادية 

والتعليمية )عدا الأجهزة( ، مواد بال�ستيكية للتغليف )غري امل�سنفة �سمن فئات اأخرى( ، 

ورق اللعب ، حروف الطباعة ، الكال�سيهات .

با�صـــــــــــــم : ميرتو انرتنا�سونال ا�س . ا 

اجلن�صيــــة : لوك�سمبورج 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــوان : 11، بوليفرد رويال ل - 2449 لوك�سمبريج ، لوك�سمبريج 

تاريخ تقدمي الطلب : 26 / 01 / 2009 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 58079 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

�سرائح الأ�سماك املجمدة والأ�سماك املجمدة الكاملة وا�سابع ال�سمك املجمدة املقلية م�سبقا، 

�سرائح الأ�سماك املجمدة املقلية م�سبقا ، همبورغر ال�سمك املجمد م�سبقا وفتات ال�سمك 

املجمد املقلي م�سبقا . 

با�صـــــــــــــم : اندو�سرتيا برازيلريا دي بي�سادو�س امازونيكو�س ا�س ايه 

اجلن�صيــــة : برازيلي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــوان : افـينيدا اتيليو فونتانا 471 -00078890 �سوريزو ام تي الربازيل 

تاريخ تقدمي الطلب : 08 / 07 / 2009 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 59059 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

املنكهات عدا الزيوت العطريه واحللويات واحل�سوات اخلا�سه بها غري الطبيه وال�سوكولته 

والآي�س كرمي واملثلجات املائيه واحللويات املجمدة والكاندي واخلالئط اجلافه املعدة لعمل 

املعدة  بنكهة خليط الربواين واخلالئط  الفواكه  املدوره والب�سكويت  الفطائر والفطائر 

املعجنات  وح�سوات  واملعجنات  املجمدة  واخلالئط  واملجمدات  والكيك  اخلبازه  لغرا�س 

الغذاء  واألواح  كغذاء  جميعا  وامل�ستخدمه  احلبوب  وم�ستح�سرات  واحلبوب  والدقيق 

املنتجه للحبوب والغرانول والتوابل  اأ�سا�سها احلبوب والنباتات  التي  والغذيه اخلفـيفه 

بالغذيه  املركزه اخلا�سه  وال�سربة  والنقع  التخليل  وماء  والبهارات  وال�سل�سات  واخلل 

بودرة  وخليط  ال�ساي  اأ�سا�سها  والتي  لل�سرب  اجلاهزه  الأخرى  وال�سربة  املثلج  وال�ساي 

ال�ساي املثلج والقهوه املثلجه وال�سربه الأخرى اجلاهزه لل�سرب والتي اأ�سا�سها القهوة .

با�صــــــــــــــم : �سنكي�ست غروورز انك 

اجلن�صيـــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنــــــــوان : 14130 ريفر �سايد درايف �سريمان اوك�س ، كاليفورنيا 91423 الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 13 / 09 / 2009 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 59568 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

 اأحزمة حتتوي على جيوب لو�سع النقود فـيها )مالب�س( واأحذية جلدية واأحذية مطاطية 

واأحذية مطاطية برقبة طويلة ونعال لالأحذية وجزمة لل�سيد واأحذية كرة ال�سلة واأحذية 

واأربطة  الرجبي  واأحذية  اجلبال  لت�سلق  واأحذية  لالأحذية  وكعوب  منخف�س  كعب  ذات 

لل�ستاء  واأحذية  فقط  للكاحل  ت�سل  واأحذية  للحمام  وخف  للحمام  و�سندل  لالأحذية 

وخف  للتزلج  واأحذية  و�سنادل  لل�ساطئ  واأحذية  الفـينيل  واأحذية  للمالكمة  واأحذية 

ونعالت داخلية ونعالت لالأحذية الريا�سية واجلزء الأعلى من احلذاء وكعب الأحذية اأو 

اجلوارب وو�سائل مانعة لالنزلق فـي الأحذية واأطراف م�ستدقة لألب�سة القدم وجتهيزات 

حديدية لالأحذية واأحذية كرة القاعدة واأحذية اأو �سنادل ت�سنع من نبات ع�سبي واأغطية 

واأحذية  القوى  األعاب  فـي  ت�ستخدم  واأحذية خفـيفة  للمطر  واأحذية  الأحذية  تلب�س فوق 

للعمل واأحذية ت�سنع رقبتها من مادة خمتلفة واأحذية للجمباز )ل�ستخدامها فـي األعاب 

اجلمباز فقط( واأحذية لكرة القدم واأحذية ذات رباطات واأحذية للهوكي واأحذية لكرة اليد 

ومالب�س لراكبي الدراجات وبذلت تلب�س فـي التزلج على املاء ومالب�س تلب�س فـي املتنزهات 

الريا�سية واألب�سة لالأيروبيك ومالب�س للجودو ومالب�س للجمباز )ل�ستخدامها فـي األعاب 

اجلمباز فقط( ومالب�س للتايكوندو وبنطلونات ق�سرية لقيادة الدراجات واأحذية ريا�سية 

وجاكتات  للمطر  وجاكتات  للمالب�س  موحدة  واأزياء  تنكرية  ومالب�س  الدراجات  لقيادة 

طويلة ومالب�س للخدم وعباءات وبنطلونات ق�سرية وجاكتات ق�سرية ورداء يثبت عليه 

حزام و�ساري وبذلت تلب�س فـي رحالت ال�سيد واأثواب خارجية ف�سفا�سة تلب�س لوقاية 

املالب�س من الت�ساخ وتنانري وبذلت رجالية لالأعمال ومالب�س للتنزه )با�ستثناء مالب�س 

املتنزهات الريا�سية( ومالب�س اأطفال وبناطيل وبدلت لل�سهر ومالب�س تلب�س من الأكتاف 

واحدة ومالب�س  يتكون من قطعة  وف�ستان  اجلاكتات  فوق  تلب�س  القدمني ومالب�س  اإىل 

لالأطفال ومالب�س للم�ساء وجاكتات ومالب�س للعمل وبلوزة من الرتيكو ومالب�س ورقية 

ومعاطف  متنوعة  وبدلت  يدين  دون  من  ورداء  اأزرق  جينز  وبناطيل  القدا�س  وبدلت 

قطعتني  من  وف�ستان  )التوكا(  ف�سفا�س  روماين  وثوب  للرجال  �سهرة  وبدلت  خفـيفة 

الباردة  ومعاطف  اأهل الإ�سكيمو ومت�سلقي اجلبال  واأردية كهنوتية ومعطف فرو يرتديه 

ن�سائية طويلة وعباءات وم�سدات ومالب�س للنوم وقم�سان ريا�سية ملونة ذات اأكمام ق�سرية 

قطعة  من  تتكون  ف�سفا�سة  خارجية  واأثواب  ومبذل  ف�سفا�سة  طويلة  ن�سائية  واأثواب 

اأو البهلونات وطرحات واأرواب للحمام  واحدة يرتديها الأطفال للعب واأثواب الراق�سني 

و�سدر الف�ستان وقم�سان �سيقة وحمالت لل�سدر وقم�سان ن�سائية وقبعات ل�ستخدامها 
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فـي الد�س والقطع الأمامية من القم�سان وياقات القمي�س ) اأجزاء الثوب تطوق العنق 

والكتفـني ( ومالب�س داخلية ومالب�س داخلية حتتية ومالب�س داخلية تلب�س حتت القم�سان 

ومالب�س داخلية تلب�س حتت البناطيل وقبعات للحمام وبدلت للحمام ومالب�س لل�سباحة 

الن�ساء وقم�سان داخلية للن�ساء و�سرتات وكنزات ف�سفا�سة  اأكمام ترتديها  وقم�سان بال 

و�سراويل  ريا�سية  وقم�سان  الرجال  يرتديها  ف�سفا�سة  وبناطيل  الريا�سيون  يرتديها 

اأردية �سيقة  حتتية وقم�سان رجالية تلب�س مع البدل الر�سمية واأزياء موحدة للريا�سة 

و�سدريات  �سوفـية  وقم�سان  للنوم  ومالب�س  )مالب�س(  وياقات  القدم  من  عادة  تلب�س 

و�سرتات من ال�سوف ومواد بال�ستيكية حلماية الياقات واأطراف الياقات وقمي�سول )لبا�س 

ن�سوي حتتاين ( وم�سدات ومالب�س داخلية توافقية وقم�سان �سيقة بدون اأكمام وقم�سان 

مالب�س حتتية وبدلت ريا�سية ومالب�س للنوم )بيجاما( و�سراويل منزلية وتنانري حتتية 

وقم�سان للعب البولو والبلوفر )كنزة �سوفـية( وتي �سريت وربطات للعنق وجوارب ما�سة 

للعرق وجوارب �سوفـية لتدفئة ال�ساق وك�سوة لل�ساق واملوفة )غطاء اأنبوبي طويل مك�سو 

بالفراء لتدفئة اليدين( مالب�س وكامتات �سوت و�سبات للراأ�س واأغطية �سوفـية لالأذن 

وقفازات لل�ستاء وقفازات راحي )بال اأ�سابع( ونقاب واأو�سحة )اأطواق زينة للرقبة من فرو 

اأو غريه( واأغطية �سوفـية للقدم ل تدفاأ كهربائيا و�سالت ومعاطف للكتف ونقابات جمع 

واأو�سحة  الي�سرى(  الذراع  على  يو�سع  القدا�س  ثياب  من  )جزء  والذراعة  )خمار(  نقاب 

وجوارب واأجزاء من الكعوب للجوارب ونعالت وجوارب واأغطية للجوارب ومناديل للزينة 

ومئزر وجوارب ريا�سية وحفا�سات لالأطفال م�سنوعة من الن�سيج وجيوب للمالب�س وثياب 

�سيقة وبلرين  )و�ساح ن�سوي طويل الأطراف( وتاجات وقبعات تلب�س فـي الليل وقبعات 

ومظالت �سم�سية لل�سيارة والبرييه )قبعة م�ستديرة تلب�س فـي الريا�سة والعطالت وفـي 

الأغرا�س الع�سكرية( وزوايا ال�سطب قبعات واأغطية )مالب�س( وعمامات وقبعات رجالية 

طويلة ومالب�س م�سادة للماء . 

با�صـــــــــــــم : انت�س ات از نوت ذي �سيم جي ام بي ات�س 

اجلن�صيــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــوان : بارير �سرتا�سي 98 ، �سي ات�س 6302 زيوريخ ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 19 / 10 / 2009 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 60732 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

. )HMG - VOA( م�ستح�سرات منع الختزال امل�ستخدمة فـي ارتفاع الكولي�سرتول

با�صـــــــــــــم : رانباك�سي لبوراتوريز ليمتد 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــوان : بلوت رقم 90 ، �سكتور - 32 جورجاون - 122001 ، هاريانا ، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 28 / 12 / 2009 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 60733 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

على  القدرة  عدم  ادارة  فـي  وامل�ستخدم  اخلام�س  النوع  الفو�سفوري�سرت�س  م�ستح�سرات 

. )CGMP( النت�ساب

با�صـــــــــــــم : رانباك�سي لبوراتوريز ليمتد 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــوان : بلوت رقم 90 ، �سكتور - 32 جورجاون - 122001 ، هاريانا ، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 28 / 12 / 2009 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 60734 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

اأو  اأ�سا�سا فـي قرحة الثني ع�سر  م�ستح�سرات مثبطات م�سخة الربوتون التي ت�ستخدم 

تاآكلها اأو مر�س اجلزر املعدي املرئيي التقرحي ومر�س ارجتاع املرئ .

با�صـــــــــــــم : رانباك�سي لبوراتوريز ليمتد 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــوان : بلوت رقم 90 ، �سكتور - 32 جورجاون - 122001 ، هاريانا ، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 28 / 12 / 2009 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 60735 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

م�ستح�سرات عالج حب ال�سباب املتو�سطة وال�سديدة .

با�صـــــــــــــم : رانباك�سي لبوراتوريز ليمتد 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــوان : بلوت رقم 90 ، �سكتور - 32 جورجاون - 122001 ، هاريانا ، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 28 / 12 / 2009 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 60736 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

امل�سادات احليوية الوا�سعة الطيف الكاربابننم امل�ستخدمة عن طريق احلقن .

با�صـــــــــــــم : رانباك�سي لبوراتوريز ليمتد 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــوان : بلوت رقم 90 ، �سكتور - 32 جورجاون - 122001 ، هاريانا ، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 28 / 12 / 2009 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 61392 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

جتارة قطع غيار ال�سفن والقوارب بيع قطع غيار )عدا قطع غيار املركبات( . 

با�صـــــــــــــم : �سركة ال�سرق الو�سط فوجي كيمجيز �س م م 

اجلن�صيــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : جتارة 

العنـــــــوان : �س ب : 19 الرمز الربيدي : 100 

تاريخ تقدمي الطلب : 13 / 02 / 2010
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 66791 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

اللحوم والأ�سماك والطيور الداجنة وحيوانات وطيور ال�سيد ، م�ستخرجات اللحوم ، الفواكة 

)فاكهة  الكومبوت   ، املربيات   ، الهالميات   ، واملطهية  واملجففة  املحفوظة  واخل�سروات 

مطبوخة بال�سكر( البي�س واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت وال�سحوم ال�ساحلة لالكل ، 

الوجبات اجلاهزة ، احل�ساء ورقائق البطاطا ، الواردة جميعا بالفئة 29 .

با�صـــــــــــــم : لوجنلف تريدجن )يوكبه( ليميتد . 

اجلن�صيــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــوان : برن�س األربت هاو�س 2 كنج �سمل تريا�س ، لندن ان دبليو8 - 6 بي ان اململكة 

املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 02 / 2011 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 66793 

فـي الفئة 31 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ساتني ، والغابات ، والفواكة واخل�سروات الطازجة ، البذور، 

البرية )املالت( الأطعمة  ، �سعري  الغذائية للحيوانات  املواد   ، النباتات والأزهار الطبيعية 

وامل�سروبات للحيوانات الواردة جميعا بالفئة 31 .

با�صـــــــــــــم : لوجنلف تريدجن )يوكبه( ليميتد . 

اجلن�صيــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــوان : برن�س األربت هاو�س 2 كنج �سمل تريا�س ، لندن ان دبليو8 - 6 بي ان اململكة 

املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 02 / 2011 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 66794 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

املياه املعدنية والغازية ، امل�سروبات الغري الكحولية ، م�سروبات الفواكه وع�سري الفواكه ، 

ال�سراب املركز وامل�ستح�سرات الأخرى التي ت�ستعمل ل�سنع امل�سروبات ، امل�سروبات اخلالية 

الواردة جميعا   ، الكحول  والنبيذ اخلايل من  الكحول  اخلالية من  ، اجلعة  الكحول  من 

بالفئة32 .

با�صـــــــــــــم : لوجنلف تريدجن )يوكبه( ليميتد . 

اجلن�صيــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

اململكة  ان  دبليو8-6بي  ان  لندن   ، �سمل تريا�س  كنج   2 األربت هاو�س  برن�س   : العنـــــــوان 

املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 02 / 2011 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70441 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات الت�سلية والرتفـيه ، اإنتاج وجتهيز وعر�س وتوزيع وتاأجري برامج التلفاز والراديو، 

خدمات اإنتاج وجتهيز وعر�س وتوزيع وتاأجري الأفالم واأفالم الر�سوم املتحركة والت�سجيالت 

ال�سوتية وت�سجيالت الفـيديو عرب و�سائل الإعالم التفاعلية ومن �سمنها الإنرتنت اأو عرب 

غريها ، اإنتاج اأفالم و�سور الت�سلية والرتفـيه احلية ، اإنتاج اأفالم و�سور الت�سلية التلفزيونية، 

برامج التلفاز املو�سيقية ، تنظيم واإنتاج وعر�س املباريات واملناف�سات وامل�سابقات والألعاب 

واملعار�س والأحداث الريا�سية والعرو�س وعرو�س ال�سوارع والأحداث املعرو�سة والأعمال 

جزءا  اجلمهور  يكون  التي  والأحداث  احلية  واحلفالت  والأعمال  واحلفالت  امل�سرحية 

كذلك   ، والتعليم  والرتفـيه  الت�سلية   ، التفاعلية  الألعاب  تنظيم   ، فـيها  وم�ساركا  منها 

جميع اخلدمات ال�سابقة عن طريق عر�سها عرب �سبكة حا�سوب عاملية وغريها من �سبكات 

الت�سال )التفاعلية( مبا فـي ذلك الإنرتنت ، توفـري مداخل اإخبارية عرب الإنرتنت والتي 

، توفـري مواقع  اإخبارية فـي جمالت الأحداث احلالية  تعر�س روابط لق�س�س ومقالت 

اإنرتنت فـي جمال الت�سلية والرتفـيه . 
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با�صـــــــــــــم : فـياكوم انرتنا �سيونال . انك . 

اجلن�صيــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــوان : 1515 برودواى ، مدينة نيويورك ، ا نواي 10036 – 5794 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 28 / 09 / 2011 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 71134 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

 الأ�سماك فـي ال�سنف رقم 29 .

با�صـــــــــــــم : �سركة الأ�سماك العمانية �س م ع ع 

اجلن�صيــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــوان : �س ب : 2900 الرمز الربيدي : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 13 / 11 / 2011
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 71217 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

منتجات الألبان واحلليب املجفف )البودرة( والأجبان والآي�س كرمي الواردة بالفئة 29 .

با�صـــــــــــــم : �سركة الواحة اللوج�ستية �س م م 

اجلن�صيــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــوان : �س ب : 87 الرمز الربيدي : 124 

تاريخ تقدمي الطلب : 21 / 11 / 2011

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 71218 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

منتجات الألبان واحلليب املجفف )البودرة( والأجبان والآي�س كرمي الواردة بالفئة 29 .

با�صـــــــــــــم : �سركة الواحة اللوج�ستية �س م م 

اجلن�صيــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــوان : �س ب : 87 الرمز الربيدي : 124 

تاريخ تقدمي الطلب : 21 / 11 / 2011
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 71219 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

منتجات الألبان واحلليب املجفف والآي�س كرمي .

با�ســـــــــــــم : �سركة الواحة اللوج�ستية �س م م 

اجلن�سيــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــوان : �ص ب : 87 الرمز الربيدي : 124 

تاريخ تقدمي الطلب : 21 / 11 / 2011

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76964 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات البيع بالتجزئة واجلملة بال�سنف رقم 35 . 

با�ســـــــــــــــم : �سركة البهجة الدائمة للتجارة 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : جتارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب : 1031 الرمز الربيدي : 211 �ساللة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/24 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72824 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

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

العناية بال�سعر ، اأ�سباغ ال�سعر ، م�ستح�سرات تلوين ال�سعر ، غ�سول ال�سعر ، م�ستح�سرات 

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

م�ستح�سرات ت�سفـيف ال�سعر ، اللك اخلا�س بال�سعر ، مو�س ال�سعر ، مواد تلميع ال�سعر ، جل 

ال�سعر ، 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�صـــــــــــــم : بونليفر بي ال �سي 

اجلن�صيــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــوان : بورت �سناليت ويرال مري�سي�سايد اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 20 / 02 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72893 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

األب�سة القدم جلميع الأعمار من الطفال والرجال والن�ساء .

با�صـــــــــــــم : فالين�سيا �سوز ال ال �سي 

اجلن�صيــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــوان : �س ب 28224 دبي الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 25 / 02 / 2012 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72894 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات الدعاية والإعالن وادارة العمال .

با�صـــــــــــــم : فالين�سيا �سوز ال ال �سي 

اجلن�صيــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــوان : �س ب 28224 دبي الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 25 / 02 / 2012 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــوان : 2366 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72896 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

األب�سة القدم جلميع الأعمار من الطفال والرجال والن�ساء .

با�صـــــــــــــم : فالين�سيا �سوز ال ال �سي 

اجلن�صيــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــوان : �س ب 28224 دبي الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 25 / 02 / 2012 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72897 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات الدعاية والإعالن وادارة العمال .

با�صـــــــــــــم : فالين�سيا �سوز ال ال �سي 

اجلن�صيــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــوان : �س ب 28224 دبي الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 25 / 02 / 2012 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73110 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

جتهيزات ومعدات ولوازم ال�سباكة الواردة جميعا بالفئة11 .

با�صـــــــــــــم : ما�سكو كوربوري�سن اوف انديانا 

اجلن�صيــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــوان : 55 اي�ست ال�سارع 111 انديانابولي�س انديانا 46280 الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 04 / 03 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73120 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

مواد واأدوات ولوازم التغليف واللف والرتزمي كاملة والواقعة فـي هذه الفئة مبا فـي ذلك 

الكيا�س البال�ستيكية واملغلفات البال�ستيكية .

با�صـــــــــــــم : ذاغالد بروداكت�س كومبني 

اجلن�صيــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــوان : 1221 برودواي . اأوكالند - كاليفورنيا 94612 - الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 06 / 03 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73143 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

طائرات ، معدات دعم اأر�سي ت�سمل مدرجات الإقالع وبا�سات التنقل داخل مدرجات املطار، 

ال�سيارات ، القاطرات " تراكتور " ، العربات "الرتويل" . 

با�صـــــــــــــم : انرت جلوب افـيي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة

ميهراويل   1 فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  جلوبال  �سي  تور   2 ليفـيل   : العنـــــــوان 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 03 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73144 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

اخللفـي  ال�ستار  فـي   ، الركاب  مواقف  وفـي   ، واملجالت  اجلرائد  فـي  املطبوعة  الإعالنات 

للم�سرح واخللفـيات ، القرطا�سية مبا فـيها بطاقات الزيارة ، تروي�سات الر�سائل ، بطاقات 

الهوية ، املغلفات ، ا�ستفتاءات وا�ستبيانات احلقائب والأمتعة ، مناذج بي . اي . ار . ، كتب 

واأدوات  ، معدات  الإ�سطوانات  اأغطية   ، والت�سذيب  التحميل  ، �سفحات  الوقود  وكوبونات 

 ، ، بطاقات احلقائب  ، ت�سريح دخول الطائرة  الن�سرات   ، املل�سقات   ، املنظم حديثا  العامل 

ال�سهادات ، مناذج ال�ستف�سارات ، بطاقات حقائب الطاقم ، اأقالم ، ما�سك الكروت ، احلقائب 

الورقية . 

با�صـــــــــــــم : انرت جلوب افـيي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة

ميهراويل   1 فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  جلوبال  �سي  تور   2 ليفـيل   : العنـــــــوان 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 03 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73145 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

تغليف  ذلك  فـي  )مبا  التغليف   ، النقل  وا�سطة  خالل  من  اأو  الأر�سي   ، اجلوي  النقل 

، تقدمي خدمات ذو  ال�سفر  ، ترتيبات  اإىل تخزينها  املاأكولت( ا�سافة  املاأكولت ومنتجات 

�سلة بالطريان واملالحة اجلوية . 

با�صـــــــــــــم : انرت جلوب افـي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

ميهراويل   1 فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  جلوبال  �سي  تور   2 ليفـيل   : العنـــــــوان 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 03 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73146 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

مواقع اإلكرتونية .

با�صـــــــــــــم : انرت جلوب افـيي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة

ميهراويل   1 فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  جلوبال  �سي  تور   2 ليفـيل   : العنـــــــوان 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 03 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73147 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

طائرات معدات دعم اأر�سي ت�سمل مدرجات القالع وبا�سات التنقل داخل مدرجات املطار ، 

ال�سيارات ، القاطرات)تراكتور( ، العربات )الرتويل(.

با�صـــــــــــــم : انرت جلوب افـيي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة

ميهراويل   1 فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  جلوبال  �سي  تور   2 ليفـيل   : العنـــــــوان 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 03 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73148 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

ال�ستار اخللفـي  ، وفـي  ، وفـي مواقف الركاب  الإعالنات املطبوعة فـي اجلرائد واملجالت 

للم�سرح واخللفـيات ، القرطا�سية مبا فـيها بطاقات الزيارة ، تروي�سات الر�سائل ، بطاقات 

الهوية ، املغلفات ، ا�ستفتاءات وا�ستبيانات احلقائب والأمتعة ، مناذج بي . اي . ار . ، كتب 

واأدوات  ، معدات  الإ�سطوانات  اأغطية   ، والت�سذيب  التحميل  ، �سفحات  الوقود  وكوبونات 

 ، ، بطاقات احلقائب  ، ت�سريح دخول الطائرة  الن�سرات   ، املل�سقات   ، املنظم حديثا  العامل 

ال�سهادات ، مناذج ال�ستف�سارات ، بطاقات حقائب الطاقم ، اأقالم ، ما�سك الكروت ، احلقائب 

الورقية . 

با�صـــــــــــــم : انرت جلوب افـيي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة

ميهراويل   1 فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  جلوبال  �سي  تور   2 ليفـيل   : العنـــــــوان 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 03 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73150 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

مواقع اإلكرتونية .

با�صـــــــــــــم : انرت جلوب افـي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

ميهراويل   1 فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  جلوبال  �سي  تور   2 ليفـيل   : العنـــــــوان 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 03 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

-57-



اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73151 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

طائرات ، معدات دعم اأر�سي ت�سمل مدرجات الإقالع وبا�سات التنقل داخل مدرجات املطار، 

ال�سيارات ، القاطرات "تراكتور"، العربات "الرتويل" . 

با�صـــــــــــــم : انرت جلوب افـي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

ميهراويل   1 فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  جلوبال  �سي  تور   2 ليفـيل   : العنـــــــوان 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 03 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73152 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

ال�ستار اخللفـي  ، وفـي  ، وفـي مواقف الركاب  الإعالنات املطبوعة فـي اجلرائد واملجالت 

للم�سرح واخللفـيات ، القرطا�سية مبا فـيها بطاقات الزيارة ، تروي�سات الر�سائل ، بطاقات 

الهوية ، املغلفات ، ا�ستفتاءات وا�ستبيانات احلقائب والأمتعة ، مناذج بي . اي . ار . ، كتب 

واأدوات  ، معدات  الإ�سطوانات  اأغطية   ، والت�سذيب  التحميل  ، �سفحات  الوقود  وكوبونات 

 ، ، بطاقات احلقائب  ، ت�سريح دخول الطائرة  الن�سرات   ، املل�سقات   ، املنظم حديثا  العامل 

ال�سهادات ، مناذج ال�ستف�سارات ، بطاقات حقائب الطاقم ، اأقالم ، ما�سك الكروت ، احلقائب 

الورقية . 

با�صـــــــــــــم : انرت جلوب افـي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

ميهراويل   1 فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  جلوبال  �سي  تور   2 ليفـيل   : العنـــــــوان 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 03 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73153 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

النقل اجلوي ، الأر�سي اأو من خالل وا�سطة النقل، التغليف )مبا فـي ذلك تغليف املاأكولت 

�سلة  ذو  خدمات  تقدمي  ال�سفر،  ترتيبات   ، تخزينها  اإىل  ا�سافة  املاأكولت(  ومنتجات 

بالطريان واملالحة اجلوي . 

با�صـــــــــــــم : انرت جلوب افـي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

ميهراويل   1 فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  جلوبال  �سي  تور   2 ليفـيل   : العنـــــــوان 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 03 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73154 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

مواقع اإلكرتونية .

با�صـــــــــــــم : انرت جلوب افـي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

ميهراويل   1 فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  جلوبال  �سي  تور   2 ليفـيل   : العنـــــــوان 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 03 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73155 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

طائرات ، معدات دعم اأر�سي ت�سمل مدرجات الإقالع وبا�سات التنقل داخل مدرجات املطار، 

ال�سيارات ، القاطرات "تراكتور"، العربات "الرتويل" . 

با�صـــــــــــــم : انرت جلوب افـي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

ميهراويل   1 فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  جلوبال  �سي  تور   2 ليفـيل   : العنـــــــوان 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 03 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73156 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

ال�ستار اخللفـي  ، وفـي  ، وفـي مواقف الركاب  الإعالنات املطبوعة فـي اجلرائد واملجالت 

للم�سرح واخللفـيات ، القرطا�سية مبا فـيها بطاقات الزيارة ، تروي�سات الر�سائل ، بطاقات 

الهوية ، املغلفات ، ا�ستفتاءات وا�ستبيانات احلقائب والأمتعة ، مناذج بي . اي . ار . ، كتب 

واأدوات  ، معدات  الإ�سطوانات  اأغطية   ، والت�سذيب  التحميل  ، �سفحات  الوقود  وكوبونات 

 ، ، بطاقات احلقائب  ، ت�سريح دخول الطائرة  الن�سرات   ، املل�سقات   ، املنظم حديثا  العامل 

ال�سهادات ، مناذج ال�ستف�سارات ، بطاقات حقائب الطاقم ، اأقالم ، ما�سك الكروت ، احلقائب 

الورقية . 

با�صـــــــــــــم : انرت جلوب افـي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

ميهراويل   1 فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  جلوبال  �سي  تور   2 ليفـيل   : العنـــــــوان 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 03 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73158 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

مواقع اإلكرتونية .

با�صـــــــــــــم : انرت جلوب افـي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

ميهراويل   1 فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  جلوبال  �سي  تور   2 ليفـيل   : العنـــــــوان 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 03 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73159 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

طائرات ، معدات دعم اأر�سي ت�سمل مدرجات الإقالع وبا�سات التنقل داخل مدرجات املطار، 

ال�سيارات ، القاطرات "تراكتور"، العربات "الرتويل" .

با�صـــــــــــــم : انرت جلوب افـي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

ميهراويل   1 فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  جلوبال  �سي  تور   2 ليفـيل   : العنـــــــوان 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 03 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

-61-



اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73160 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

اخللفـي  ال�ستار  فـي   ، الركاب  مواقف  وفـي   ، واملجالت  اجلرائد  فـي  املطبوعة  الإعالنات 

للم�سرح واخللفـيات ، القرطا�سية مبا فـيها بطاقات الزيارة ، تروي�سات الر�سائل ، بطاقات 

الهوية ، املغلفات ، ا�ستفتاءات وا�ستبيانات احلقائب والأمتعة ، مناذج بي . اي . ار . ، كتب 

واأدوات  ، معدات  الإ�سطوانات  اأغطية   ، والت�سذيب  التحميل  ، �سفحات  الوقود  وكوبونات 

 ، ، بطاقات احلقائب  ، ت�سريح دخول الطائرة  الن�سرات   ، املل�سقات   ، املنظم حديثا  العامل 

ال�سهادات ، مناذج ال�ستف�سارات ، بطاقات حقائب الطاقم ، اأقالم ، ما�سك الكروت ، احلقائب 

الورقية . 

با�صـــــــــــــم : انرت جلوب افـيي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة

ميهراويل   1 فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  جلوبال  �سي  تور   2 ليفـيل   : العنـــــــوان 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 03 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73162 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

مواقع اإلكرتونية .

با�صـــــــــــــم : انرت جلوب افـي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

ميهراويل   1 فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  جلوبال  �سي  تور   2 ليفـيل   : العنـــــــوان 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 03 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73163 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

طائرات ، معدات دعم اأر�سي ت�سمل مدرجات الإقالع وبا�سات التنقل داخل مدرجات املطار، 

ال�سيارات ، القاطرات "تراكتور"، العربات "الرتويل" .

با�صـــــــــــــم : انرت جلوب افـي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

ميهراويل   1 فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  جلوبال  �سي  تور   2 ليفـيل   : العنـــــــوان 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 03 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73164 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

ال�ستار اخللفـي  ، وفـي  ، وفـي مواقف الركاب  الإعالنات املطبوعة فـي اجلرائد واملجالت 

للم�سرح واخللفـيات ، القرطا�سية مبا فـيها بطاقات الزيارة ، تروي�سات الر�سائل ، بطاقات 

الهوية ، املغلفات ، ا�ستفتاءات وا�ستبيانات احلقائب والأمتعة ، مناذج بي . اي . ار . ، كتب 

واأدوات  ، معدات  الإ�سطوانات  اأغطية   ، والت�سذيب  التحميل  ، �سفحات  الوقود  وكوبونات 

 ، ، بطاقات احلقائب  ، ت�سريح دخول الطائرة  الن�سرات   ، املل�سقات   ، املنظم حديثا  العامل 

ال�سهادات ، مناذج ال�ستف�سارات ، بطاقات حقائب الطاقم ، اأقالم ، ما�سك الكروت ، احلقائب 

الورقية . 

با�صـــــــــــــم : انرت جلوب افـي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

ميهراويل   1 فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  جلوبال  �سي  تور   2 ليفـيل   : العنـــــــوان 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 03 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73165 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

تغليف  ذلك  فـي  )مبا  التغليف   ، النقل  وا�سطة  خالل  من  اأو  الأر�سي   ، اجلوي  النقل   

ذو  تقدمي خدمات  ال�سفر،  ترتيبات   ، تخزينها  اإىل  ا�سافة  املاأكولت(  ومنتجات  املاأكولت 

�سلة بالطريان واملالحة اجلوي . 

با�صـــــــــــــم : انرت جلوب افـي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

ميهراويل   1 فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  جلوبال  �سي  تور   2 ليفـيل   : العنـــــــوان 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 03 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73166 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

مواقع اإلكرتونية .

با�صـــــــــــــم : انرت جلوب افـي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�صيــــة : هندي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

ميهراويل   1 فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  جلوبال  �سي  تور   2 ليفـيل   : العنـــــــوان 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 07 / 03 / 2012 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73167 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

طائرات ، معدات دعم اأر�سي ت�سمل مدرجات الإقالع و با�سات التنقل داخل مدرجات املطار ، 

ال�سيارات ، القاطرات"تراكتور" ، العربات "الرتويل". 

با�ســـــــــــــــم : انرت جلوب افـي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�سيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

1 ميهراويل  فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  �سي جلوبال  تور   2 ليفـيل  العنـــــــــوان : 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/07 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73168 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الإعالنات املطبوعة فـي اجلرائد و املجالت ، وفـي مواقف الركاب ، وفـي ال�ستار اخللفـي 

للم�سرح و اخللفـيات ، القرطا�سية مبا فـيها بطاقات الزيارة ، تروي�سات الر�سائل ، بطاقات 

الهوية ، املغلفات ، ا�ستفتاءات و ا�ستبيانات احلقائب و الأمتعة ، مناذج بي. اي. ار. ، كتب 

و كوبونات الوقود ، �سفحات التحميل و الت�سذيب ، اأغطية الإ�سطوانات ، معدات و ادوات 

العامل املنظم حديثا ، املل�سقات ، الن�سرات ، ت�سريح دخول الطائرة ، بطاقات احلقائب ، 

ال�سهادات ، مناذج ال�ستف�سارات ، بطاقات حقائب الطاقم ، اأقالم ، ما�سك الكروت ، احلقائب 

الورقية . 

با�ســـــــــــــــم : انرت جلوب افـي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�سيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

1 ميهراويل  فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  �سي جلوبال  تور   2 ليفـيل  العنـــــــــوان : 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/07 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :73170 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مواقع الكرتونية .

با�ســـــــــــــــم : انرت جلوب افـي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�سيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

1 ميهراويل  فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  �سي جلوبال  تور   2 ليفـيل  العنـــــــــوان : 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/07 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73171 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

طائرات ، معدات دعم اأر�سي ت�سمل مدرجات الإقالع و با�سات التنقل داخل مدرجات املطار ، 

ال�سيارات ، القاطرات"تراكتور" العربات "الرتويل"

با�ســـــــــــــــم : انرت جلوب افـي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�سيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

1 ميهراويل  فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  �سي جلوبال  تور   2 ليفـيل  العنـــــــــوان : 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/07 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73172 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الإعالنات املطبوعة فـي اجلرائد و املجالت ، و فـي مواقف الركاب ، وفـي ال�ستار اخللفـي 

للم�سرح و اخللفـيات ،  القرطا�سية مبا فـيها بطاقات الزيارة ، تروي�سات الر�سائل ، بطاقات 

الهوية ، املغلفات ، ا�ستفتاءات و ا�ستبيانات احلقائب و الأمتعة ، مناذج بي. اي. ار. ، كتب 

و كوبونات الوقود ، �سفحات التحميل و الت�سذيب ، اأغطية الإ�سطوانات ، معدات و ادوات 

العامل املنظم حديثا ، املل�سقات ، الن�سرات ، ت�سريح دخول الطائرة ، بطاقات احلقائب ، 

ال�سهادات ، مناذج ال�ستف�سارات ، بطاقات حقائب الطاقم ، اأقالم ، ما�سك الكروت ، احلقائب 

الورقية. 

با�ســـــــــــــــم : انرت جلوب افـي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�سيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

1 ميهراويل  فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  �سي جلوبال  تور   2 ليفـيل  العنـــــــــوان : 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند  

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/07 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73174 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مواقع الكرتونية .

با�ســـــــــــــــم : انرت جلوب افـي�سون ليمتد )انديغو( 

اجلن�سيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

1 ميهراويل  فـيز  �سيتي  اف  ال  دي  بارك  بزن�س  �سي جلوبال  تور   2 ليفـيل  العنـــــــــوان : 

جورجوان روود هاريانا 122002 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/07 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73326 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الإعالن ، املعلومات التجارية ، ا�ست�سارات حول اإدارة وتنظيم املوؤ�س�سات التجارية ، امل�ساعدة 

 ، التجارية(  الأعمال  اإقامة  اأماكن  نقل  )خدمات  التجارية  الأعمال   ، الأعمال  اإدارة  فـي 

امل�ساعدة فـي اإدارة امل�سائل التجارية اأو ال�سناعية ، عر�س ال�سلع ، توزيع العينات ، املعار�س 

)تنظيم املعار�س( لالأغرا�س التجارية اأو لأغرا�س الدعاية ، وكالت ال�سترياد والت�سدير ، 

درا�سات الت�سويق ، تاأجري املاكينات واملعدات املكتبية ، تنظيم املعار�س لالأغرا�س التجارية 

املبيعات  ترويج   ، بالنقود  تعمل  التي  الآلية  البيع  ماكينات  تاأجري   ، الدعاية  لأغرا�س  اأو 

الإعالنات   ، املحالت  فـي  العر�س  واجهات  تزيني   ، العينات(  )توزيع  العينات   ، لالآخرين 

التجارية عن طريق التلفزيون ، املعار�س التجارية )تنظيم املعار�س التجارية( لالأغرا�س 

التجارية اأو لأغرا�س الدعاية . 

با�ســـــــــــــــم : �سركة خالد ربابعه و�سريكه 

اجلن�سيــــــة : اردين 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : �س ب 3254 عمان - 11953 ، اململكه الردنيه الها�سميه 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/17 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73331 

فـي الفئة 06 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مواد البناء املعدنية ، مواد الإن�ساء املعدنية، مواد الأ�سقف املعدنية، األواح الأ�سقف املعدنية ، 

األواح البناء املعدنية ، مواد الأر�سيات املعدنية ، األواح الأر�سيات املعدنية ، مواد اجلدران 

املعدنية ، مواد ال�سطوح املعدنية، لوحات البناء املعدنية ، الطوب املعدين للبناء ، الأقوا�س 

املعدنية للبناء ، اأجرا�س الأبواب غري الكهربائية ، مواد الأثاث املعدنية بكونها جزء من البناء ، 

األواح الرفوف املعدنية امل�ستخدمة مع الأثاث الواقع �سمن البناء ، املواد املعدنية لوحدات 

 ، املعدنية  الأبواب   ، املعدنية  البوابات  املعدنية،  القواطع   ، البناء  الواقعة �سمن  التخزين 

الأبواب القابلة للطي املعدنية ، الأبواب العازلة لالأ�سوات امل�سنوعة من املعدن ، الأبواب 

الأبواب  اإطارات   ، للمباين  املعدنية  الإطارات   ، املعدنية  الأبواب  األواح   ، املعدنية  ال�سحاب 

املعدنية ، اإطارات النوافذ املعدنية ، م�ستلزمات النوافذ املعدنية ، بكرات الأحزمة املعدنية ،

 ، ، ال�سكك املعدنية لأبواب ال�سحاب  م�ستلزمات الأبواب املعدنية ، بكرات الأبواب املعدنية 

مقاب�س الأبواب املعدنية ، املقاب�س املعدنية ، مقارع الأبواب املعدنية ، مغلقات الأبواب غري 
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الكهربائية ، �سكك اأبواب ال�سحاب ، موقفات الأبواب املعدنية ، موقفات البوابات املعدنية ، 

نواب�س الأبواب غري الكهربائية ، الأدراج املعدنية ، ركائز ال�سالمل )اأجزاء الأدراج( املعدنية ،

التهوية  لتجهيزات  املعدنية  القنوات  احلديدية،  الأ�سوار  ق�سبان   ، املعدنية  الدرابزين 

وتكييف الهواء ، ال�سكك املعدنية للبناء ، ال�سرائح املعدنية ، الف�سالت املعدنية ، مواد البناء 

املعدنية املقاومة لالن�سهار ، الأغلفة املعدنية لالإن�ساءات والبناء ، املثبتات املعدنية للنوافذ 

البابية ، م�ستلزمات البناء اأو الأثاث امل�سنوعة من النيكل والف�سة ، امل�ستلزمات املعدنية 

للبناء ، القطع املعدنية ال�سغرية ، امل�ستلزمات املعدنية لالأثاث ، م�سامري القطع ، امل�سامري ،

الأ�سافـني والأوتاد واحل�سوات املعدنية ، العزقات املعدنية ، ال�سواميل املعدنية ، الرباغي 

اللولبية  امل�سامري   ، املعدنية  ال�سدادات   ، ال�سغرية  امل�سامري   ، الرباغي  حلقات  املعدنية 

ال�سائعة  املعادن  امل�سنوعة من  امل�سابك   ، املعدنية  املرابط   ، املعدنية  الرب�سامات   ، املعدنية 

الأثاث  عجالت   ، املعدنية  الكرا�سي  عجالت   ، املعدنية  الأبواب  براغي   ، معدنية(  )قطع 

املعدنية  الأقفال   ، الأقفال   ، للمفاتيح  املعدن  امل�سنوعة من  ، احللقات  املفاتيح   ، املعدنية 

 ، لالأنابيب  املعدنية  احلائط  عالقات   ، املعدنية  املالب�س  عالقات   ، الكهربائية  با�ستثناء 

العالقات املعدنية لق�سبان تعليق املالب�س ، عالقات تعليق القبعات املعدنية ، حلقات الو�سل 

املعدنية ، حلقات الو�سل املعدنية للمقاب�س ، �سناديق حفظ النقود الآمنة ، العدد املجمعة 

 ، ، ال�سالمل املعدنية  للبناء املعدة م�سبقا امل�سنوعة من املعدن ، درجات ال�سالمل املعدنية 

الو�سالت املعدنية لالأنابيب ، الإطارات البارزة املعدنية )الأطواق( ، ال�سهاريج املعدنية ،

اخلــزانات املعدنيــة ، احلاويــات املعدنيــة )للتخزيــن ، النقــل(، حاويــات التغليــف املعدنيــة ،

حلاويات  املعدنية  والأغلفة  الأغطية   ، ال�سناعي  التغليف  حلاويات  املعدنية  املوقفات 

الأقرا�س   ، املعدنية  التحميل  من�سات   ، للحاويات  املعدنية  املغلقات   ، ال�سناعي  التغليف 

الدوارة لعمليات التحميل ، العوار�س امل�ستخدمة فـي عمليات التحميل ، البكرات املعدنية، 

النواب�س )القطع املعدنية( ، ال�سمامات املعدنية با�ستثناء قطع الآلت ، احلديد والفولذ، 

القابلة  املعدنية  الزراعية  البيوت  املعدنية،  اخلامات   ، و�سبائكها  احلديدية  غري  املعادن 

للنقل لال�ستخدام املنزيل . 

با�ســـــــــــــــم : دايكن كوربوري�سن 

اجلن�سيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 1- 1 نامي نانتو �ستي ، تويوما - اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/18 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73334 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات واملواد ال�سيدلنية ملعاجلة امرا�س واعتاللت الي�س.

 

با�ســـــــــــــــم : جالك�سو �سميثكالين تريدجن �سريفـي�سيز ليمتد 

اجلن�سيــــــة : ايرلندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 6900كروك ايربورت بيزن�س بارك ، كين�سال رود ، كورك - ايرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/18 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73336 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

، العربـــات ، �ساحنــات  ، املركبــات الكهربائيــة مبــا فـي ذلك ال�سيــارات الكهربائيــة  ال�سيــــارات 

املركبــات   ، احلافــالت   ، الريا�سيــة  املركبــات لال�ستخدامــات   ، املغلقــة  ال�ساحنــات   ، النقــل 

 ، ال�ساحنات   ، ال�سباق  �سيارات   ، الريا�سية  ال�سيارات   ، والرتفـيه  الت�سلية  لغايات  املخ�س�سة 

 ، وم�ستلزماتها  الهيكلية  القطع   ، )جرارات(  ال�سحب  جرارات   ، امل�سعبــة  الرافعات  �ساحنات 

لإ�سالح  الال�سقة  املطاطية  الرقع   ، للمركبات  ال�سرقات  �سد  الإنذار  اأجهزة   ، اجلرارات 

الإطارات الداخلية اأو العجالت .

 با�ســـــــــــــــم : ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد ( 

اجلن�سيــــــة : اليابان 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : تاكار ات�سو ، كاتاجاوا - كو ، يوكوهاما-�سي ، كاتاجاواكن - اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/18 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73337 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

، العربـــات ، �ساحنــات  ، املركبــات الكهربائيــة مبــا فـي ذلك ال�سيــارات الكهربائيــة  ال�سيــــارات 

املركبــات   ، احلافــالت   ، الريا�سيــة  املركبــات لال�ستخدامــات   ، املغلقــة  ال�ساحنــات   ، النقــل 

 ، ال�ساحنات   ، ال�سباق  �سيارات   ، الريا�سية  ال�سيارات   ، والرتفـيه  الت�سلية  لغايات  املخ�س�سة 

 ، وم�ستلزماتها  الهيكلية  القطع   ، )جرارات(  ال�سحب  جرارات   ، امل�سعبــة  الرافعات  �ساحنات 

لإ�سالح  الال�سقة  املطاطية  الرقع   ، للمركبات  ال�سرقات  �سد  الإنذار  اأجهزة   ، اجلرارات 

الإطارات الداخلية اأو العجالت .

با�ســـــــــــــــم : ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد ( 

اجلن�سيــــــة : اليابان 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : تاكار ات�سو ، كاتاجاوا - كو ، يوكوهاما-�سي ، كاتاجاواكن - اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/18 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73378 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية وحتديدا للوقاية من اأمرا�س القلب والوعية الدموية الواردة 

جميعا بالفئة5 .

با�ســـــــــــــــم : �سانوفـي 

اجلن�سيــــــة : فرن�سي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 54 رولبوتيه 75008 باري�س - فرن�سا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/21 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73379 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الأعمال  اإدارة  خدمات   ، والإعالن  الدعاية  وكالت  خدمات   ، والإعالن  الدعاية  خدمات 

التجارية ، خدمات امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال التجارية ، خدمات تثمني الأعمال التجارية ،

اإدارة  خدمات   ، التجارية  الأعمال  وتنظيم  باإدارة  املتعلقة  ال�ست�سارات  تقدمي  خدمات 

الأعمال التجارية للفنادق ، خدمات اإدارة م�ساريع الأعمال التجارية ، خدمات اإدارة الأعمال 

التجارية لالآخرين ، خدمات امل�ساعدة الإدارية التجارية اأو ال�سناعية ، خدمات الت�سويق ،

خدمات الدعاية وخدمات العالقات العامة ، خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع مل�سلحة 

املنا�سب ، خدمات  امل�ستهلكني من معاينة و�سراء هذه الب�سائع بال�سكل  الآخرين لتمكني 

القتناء لالآخرين ، خدمات الإدارة ال�سناعية ، خدمات تنظيم املعار�س والعرو�س التجارية 

لغايات جتارية اأو دعائية ، خدمات تاأجري امل�ساحات الإعالنية ، خدمات تاأجري وقت الدعاية 

، خدمات  الإعالم  بو�سائل  يتعلق  فـيما  الأ�سواق  اأبحاث  ، خدمات  الت�سالت  و�سائل  على 

ا�ستخدام امل�سادر اخلارجية )كونها م�ساعدة فـي العمل التجاري( ، خدمات بيع املمتلكات 

وتت�سمن   ، اخلدمات  هذه  بجميع  يتعلق  فـيما  املعلومات  تقدمي  ، خدمات  العلني  باملزاد 

خدمات تقدمي املعلومات حول هذه اخلدمات من خالل �سبكة احلا�سوب العاملية . 

با�ســـــــــــــــم : �سركة ال�سارقة القاب�سة 

اجلن�سيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 5557 رقم2106 �س.ب  �سقة   - البحرية  كورني�س  �سارع   ، ال�سارقه   - املجاز   : العنـــــــــوان 

ال�سارقه - المارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/21 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73381 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات الهند�سة الإن�سائية ، خدمات اإن�ساء املمتلكات ، خدمات اإن�ساء املباين واملنازل وال�سقق ، 

خدمات تطوير اأرا�سي الإن�ساءات ، خدمات اإن�ساء املالعب وال�ساحات الريا�سية ، خدمات 

خدمات   ، الإن�ساءات  اإدارة  خدمات   ، بالإن�ساءات  املتعلقة  واملعلومات  ال�ست�سارات  تقدمي 

 ، املمتلكات التجارية وال�سكنية  اإن�ساء  ، خدمات  املتعلقة بالإن�ساءات  الإ�سراف والتخطيط 

خدمات الت�سليح وال�سيانة والتجهيز ، خدمات تقدمي الن�سائح وال�ست�سارات واملعلومات 

املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله . 
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با�ســـــــــــــــم : �سركة ال�سارقة القاب�سة 

اجلن�سيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 5557 رقم2106 �س.ب  �سقة   - البحرية  كورني�س  �سارع   ، ال�سارقه   - املجاز   : العنـــــــــوان 

ال�سارقه - المارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/21 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73479 

فـي الفئة 06 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

املواد   ، للنقل  القابلة  املعدنية  الأبنية   ، املعدنية  البناء  ، مواد  ال�سائعة وخالئطها  املعادن 

معادن  من  امل�سنوعة  الكهربائية  غري  وال�سالك  الكابالت   ، احلديدية  لل�سكك  املعدنية 

 ، املعدنية  اخلردوات  مــن  ال�سغيــرة  الأ�سنــاف   ، احلديديــة  والب�سائــع  احلديـــد   ، �سائعــة 

الأنابيب واملوا�سري املعدنية ، اخلزائن ، الب�سائع امل�سنوعة من معادن �سائعة غري الواردة 

�سمن فئات اخرى ، املعادن اخلام . 

با�ســـــــــــــــم : �سركة الكويت ل�سناعة املواد العازلة �س م ك)مقفلة( 

اجلن�سيــــــة : كويتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب :10042 ال�سعبية 65451 الكويت  

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/27 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73480 

فـي الفئة 17 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املطاط والغوتا بر�سا )مادة �سمغية عازلة( وال�سمغ وال�سب�ستو�س )حرير �سخري( وامليكا 

البال�ستيك ب�سكل   ، اأخرى  الواردة �سمن فئات  املواد وغري  امل�سنوعة من هذه  والب�سائع 

منبثق لال�ستعمال فـي ال�سناعة ، مواد التغليف وال�سد والعزل ، اأنابيب مرنة غري معدنية. 

با�ســـــــــــــــم : �سركة الكويت ل�سناعة املواد العازلة �س م ك)مقفلة(.

اجلن�سيــــــة : كويتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب10042 ال�سعبية 65451 الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/27 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73481 

فـي الفئة 19 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 ، البناء  فـي  ت�ستخدم  التي  املعدنية  غري  ال�سلبة  النابيب   ، املعدنية(  )غري  البناء  مواد 

ال�سفلت والزفت والقطران ، البنية غري املعدنية القابلة للنقل ، الن�سبة التذكارية غري 

املعدنية .

با�ســـــــــــــــم : �سركة الكويت ل�سناعة املواد العازلة �س م ك)مقفلة(

اجلن�سيــــــة : كويتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب10042 ال�سعبية 65451 الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/27 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73482 

فـي الفئة 22 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ) )تربولني  امل�سمعة  والأقم�سة  )تندات(  واملظالت  واخليم  وال�سباك  واخليوط  احلبال 

والأ�سرعة والأكيا�س واحلقائب )غري الواردة �سمن فئات اخرى ( ، مواد التنجيد واحل�سو 

) عدا املواد املطاطية اأو البال�ستيكية ( ، املواد الليفـية اخلام التي ت�ستخدم فـي الن�سيج . 

با�ســـــــــــــــم : �سركة الكويت ل�سناعة املواد العازلة �س م ك)مقفلة(

اجلن�سيــــــة : كويتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب10042 ال�سعبية 65451 الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/27 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73515 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مواد التجميل والزينة وامل�ستح�سرات الغري طبية للعناية بالب�سرة .

با�ســـــــــــــــم : بري ا�سنت�سوالز بيوتي انكوربوري�سن 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 71 �ستفـين�سون �سرتيت 22 فلور �سان فران�سي�سكو �سي ايه 94105 الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/28 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73516 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مواد التجميل والزينة وامل�ستح�سرات الغري طبية للعناية بالب�سرة .

با�ســـــــــــــــم : بري ا�سنت�سوالز بيوتي انكوربوري�سن 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 71 �ستفـين�سون �سرتيت 22 فلور �سان فران�سي�سكو �سي ايه 94105 الوليات 

املتحدة المريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/28 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73517 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مواد التجميل والزينة وامل�ستح�سرات الغري طبية للعناية بالب�سرة .

با�ســـــــــــــــم : بري ا�سنت�سوالز بيوتي انكوربوري�سن 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 71 �ستفـين�سون �سرتيت 22 فلور �سان فران�سي�سكو �سي ايه 94105 الوليات 

املتحدة المريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/28 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73518 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 مواد التجميل والزينة وامل�ستح�سرات الغري طبية للعناية بالب�سرة 

با�ســـــــــــــــم : بري ا�سنت�سوالز بيوتي انكوربوري�سن 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 71 �ستفـين�سون �سرتيت 22 فلور �سان فران�سي�سكو �سي ايه 94105 الوليات 

املتحدة المريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/28 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73537 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

منتجات اأمرا�س الن�ساء .

با�ســـــــــــــــم : لبوراتوير ثريامك�س ا�س ايه ام 

اجلن�سيــــــة : موناكو  

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 6 افـينيو البريت II 98000 موناكو 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/28 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73652 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اليان�سون ، قهوة ا�سطناعية ، م�سحوق خبيز ، �سودا اخلبيز ، م�سروبات ا�سا�سها القهوة ، 

م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي ، بيكربونات ال�سودا ، م�سحوق كعك ، حلويات ، حلوى الكراميل ، 

م�ستح�سرات احلبوب ، �سوكولته ، احلبوب ، البهارات ، توابل ، كاكاو ، قهوة ، حلويات ، ملح ، 

طحني الذرة ، الك�سك�سي ، كاري ، دقيق الذرة ، طحني الطعام ، جيلي الفاكهة ، ب�سكويت ، 

�سوفان ، زجنبيل ، حالوة طحينية ، �ساي مثلج ، كات�سب ، خمرية ، ع�سل نحل ، معكرونة ، 

مايونيز ، ارز ، ع�سل ا�سود ، با�ستا ، فلفل ، �ساجو ، التوابل ، �سل�سة طماطم ، كركم للطعام ، 

طحني القمح ، ال�سميد )لباب الدقيق( ن�سا للطعام ، �سكر  .

با�ســـــــــــــــم : ا�سيا لل�سناعات الغذائية �س م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب : 473 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/07 

ا�سم الوكيل : علي بن خمي�س العلوي

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73772 

فـي الفئة 01 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مبيدات  و  الفطريات  مبيد   ، احل�سرات  مبيد  �سناعة  فـي  امل�ستخدمة  الكيميائية  املواد 

الع�ساب ال�سارة .

با�ســـــــــــــــم : �سوميتومو كيميكال كومبني ليمتد 

اجلن�سيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 27-1 �سنكاوا 2-ت�سومة �سيو- كو طوكيو - اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/10 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73773 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

على  الق�ساء  م�ستح�سرات  و  ال�سارة  الع�ساب  ابادة   ، الفطريات    ابادة   ، احل�سرات  ابادة 

الع�ساب ال�سارة و ابادة الهوام .

با�ســـــــــــــــم : �سوميتومو كيميكال كومبني ليمتد 

اجلن�سيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 27-1 �سنكاوا 2-ت�سومة �سيو-كو طوكيو - اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/10 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73802 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�سرات ال�سيدلية حتديدا ، وم�ستح�سرات التخدير .

با�ســـــــــــــــم : ابوت لبوراتوريز 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 100ابوت بارك رود ابوت بارك ايللينوي 6408-60064 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/11 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73831 

فـي الفئة 20 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الأثــاث ، الأثــاث امل�سنــوع مــن املعــادن ، قطع الأثاث ، وحدات التخزين للمداخل )اأثاث( ،

خزائن الأحذية ، املخازن حتت الأر�س ، وحدات التخزين )اأثاث( ، خزائن العر�س )اأثاث( ،

خزائن التلفاز ، خزائن الأدراج غري املعدنية ، خزائن احلائط ، اأثاث التخزين املركب على 

اجلدران ، وحدات الأثاث لغرف املعي�سة ، رفوف الأثاث ، اأبواب لالأثاث ، حمالت اخلزائن ، 

عالقات املعاطف ، الألواح ال�سلبة امل�ستخدمة للتعليق والألواح ذات الأوتاد لتعليق الأدوات 

واألواح التعليق األواح تعليق يابانية ذات اأوتاد ت�ستخدم خطافات مو�سعية ، لوازم ال�ستائر ، 

املثبتات البال�ستيكية البديلة للمعدنية ، امل�سامري غري املعدنية ، الأ�سافـني والأوتاد واأ�سافـني 

احل�سو غري املعدنية ، العزقات غري املعدنية ، الرباغي غري املعدنية ، دبابي�س التثبيت غري 

ال�سغرية غري  العجالت   ، الرب�سام  ، م�سامري  املعدنية  غيــر  امللولبــة  امل�ساميــر   ، املعدنيــة 

املعدنيـــة ، حلقــات ال�ســــد والإغــــالق )غيــــر املعدنيــــة ولي�ســــت مطاطيــــة اأو األيــــاف مفلكنــة( ،

الرباغي  حلقات   ، املعدنية  غري  ال�سغرية  الأثاث  عجالت   ، املعدنية  غري  الأثاث  لوازم 

غري املعدنية ، ال�سدادات غري املعدنية ، املف�سالت غري املعدنية ، ق�سا�سات الأظافر غري 

املعدنية ، الأقفال غري املعدنية وغري الكهربائية ، لوازم النوافذ غري املعدنية ، بكرات لف 

الأحزمة ، لوازم الأبواب غري املعدنية ، بكرات لف الأبواب غري املعدنية ، م�سارات الأبواب 

املنزلقة غري املعدنية ، اأيدي الأبواب غري املعدنية ، مقاب�س الأبواب غري املعدنية ، طارقات 

الأبواب غري املعدنية ، مغلقات الأبواب غري املعدنية وغري الكهربائية ، �سكك الأبواب غري 

املعدنية ، موقفات الأبواب غري املعدنية ، موقفات البوابات غري املعدنية ، نواب�س الأبواب 

غري املعدنية وغري الكهربائية ، الأ�سرطة اخل�سبية ، الو�سائد )اأثاث( ، و�سائد الأر�سيات 

 ، الكالب  بيوت   ، الأليفة  للحيوانات  الأ�سرة   ، الفر�سات   ، الو�سائد   ، )زابوتون(  اليابانية 

�سناديق اأع�سا�س للطيور ال�سغرية ، من�سات التحميل غري املعدنية ، اخلزانات غري املعدنية 

وغري احلجرية ، حاويات النقل غري املعدنية ، حاويات التغليف ال�سناعي امل�سنوعة من 

األواح الأ�سماء واألواح الأ�سماء لالأبواب بكونها غري   ، اأو البال�ستيك  اأو اخليزران  اخل�سب 

معدنية ، عتبات ال�سالمل غري املعدنية ، ال�سالمل غري املعدنية ، �ستائر النوافذ الداخلية 

)مظلالت( )اأثاث( ، ال�ستائر امل�سنوعة من الق�سب والراتان واخليزران )�سودير( ، �ستائر 

القابلة للطي  ال�سرقية  ، احلواجز  )اأثاث(  ، احلواجز  النوافذ  ، مظلالت  للتزيني  اخلرز 

)بيوبو( ، املقاعد اخل�سبية . 

با�ســـــــــــــــم : دايكن كور بوري�سن 

اجلن�سيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 1-1 انامي نانتو �ستي تويوما -اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/14 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73876 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اغذية احلمية ومكوناتها املعدة لال�ستعمال الطبي واملخربي ، احلليب امل�سوغ ، الغذية 

والغذية املكملة للر�سع ، احلليب امل�سوغ ، الغذية والغذية املكملة لالطفال لال�ستعمال 

 ، الطبي  لال�ستعمال  العجزة  و  لالطفال  و  للر�سع  املكملة  والغذية  الغذية   ، الطبي 

الغذية والغذية املكملة للن�ساء احلوامل و لالمهات املر�سعات املعدة لال�ستعمال الطبي ، 

املكمالت الغذائية وال�سحية ، م�ستح�سرات الفـيتامينات وم�ستح�سرات الغذية املعدنية ، 

احللويات املعدة جميعا لال�ستعمال الطبي .

 

با�ســـــــــــــــم : �سو�سيتيه دي برودوى ن�ستله ا�س ا 

اجلن�سيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 1800 مدينة فـيفاي �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/16 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73879 

فـي الفئة 14 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

، ال�ساعات الكبرية و غريها من �ساعات التوقيت و القطع و اللواحق  ال�ساعات ال�سغرية 

جلميع الب�سائع املذكورة . 

با�ســـــــــــــــم : �سيتيزن هولدينجز كابو�سيكي كاي�سا)�سيتيزن هولدينجز كو ال تي دي( 

اجلن�سيــــــة : اليابان 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 1-12 6 �سومي تانا�سي �سو ني�سي توكيو �سي توكيو اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/14 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73880 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اخلدمات الفندقية .

با�ســـــــــــــــم : انرتكونتنانتال هوتليز جروب )ا�سيا با�سيفـيك ( بي تي اي ال تي دي

اجلن�سيــــــة : �سنغافورة  

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 230 فـيكتوريا �سرتيت 13-00 بوغي�س جنك�سون تاورز 188024 �سنغافورة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/14 

مالحظـــــــة:مينــــح الطلــــب حــــق الولويــــة: رقــــم الطلــــب: 2011/2951 ، تاريـــخ الطلـــب: 

2011/10/25 ، البلد الجنبي: �سنغافورة 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73881 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اخلدمات الفندقية .

با�ســـــــــــــــم : انرتكونتنانتال هوتليز جروب )ا�سيا با�سيفـيك ( بي تي اي ال تي دي

اجلن�سيــــــة : �سنغافورة  

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 230 فـيكتوريا �سرتيت 13-00 بوغي�س جنك�سون تاورز 188024 �سنغافورة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/14 

مالحظـــــــة:مينح الطلـــب حــــق الولويــــة: رقــــم الطلــــب: 2012/659 ، تـاريـــــخ الطلـــــب: 

2012/3/7 ، البلد الجنبي: �سنغافورة 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73882 

فـي الفئة 02 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

املعادن من ال�سداأ واخل�سب  التي ت�ستخدم لوقاية  املواد   ، "الدهانات والورني�س والالكيه 

 ، اللوان  بتثبيت  اخلا�سة  الكيماوية  املواد   ، ال�سباغة  ومواد  امللونة  املواد   ، التلف  من 

الراتينجات الطبيعية اخلام ، معادن ب�سكل ورق وم�سحوق للدهانني واملزخرفـني وعمال 

الطباعة والفنانني ، الدهانات الداخلية ، الدهانات اخلارجية ، املواد الولية امل�ستخدمة 

املانعة للت�سرب  املواد   ، ، الأ�سباغ وامللونات  ، والالكيه  الورني�س  فـي بداية عملية الدهن، 

الدهانات  تخفـيف  مواد   ، الدهانات  تكثيف  مواد   ، الطالء  فـي  تغليفها  و  ال�سطوح  لعزل 

والالكيه ، ال�سباغ و مواد تثبيت الدهان ، ومواد جتفـيف الدهان ، املواد الال�سقة اخلا�سة 

بالدهان ، مر�سخات اللون ، مثبتات اللوان ، الزيوت امل�سادة لل�سداأ ، امل�ستح�سرات اخلا�سة 

مبنع التاآكل للحفاظ على اخل�سب ، ثاين اأك�سيد التيتانيوم ، مواد التلوين ، ال�سباغ ، مواد 

، �سمغ  امل�ستخدمة لل�سقل  املواد   ، امل�ستحلبات   ، ا�سباغ اخل�سب و م�ستخل�ساتها  تلوين و 

الراتنج ، �سبغة اللون النيلي ، مركب راتنج ، ال�سباغ ، املواد الولية امل�ستخدمة فـي بداية 

عملية الدهن ، ال�ستعدادات الوقائية من اأجل املعادن ، الأ�سباغ ، مزيل ال�سباغ ، املحلول 

البي�س ، املواد املغلفة للخ�سب ، مواد تلوين و ا�سباغ اخل�سب ، امللونات و ال�سباغ ." 

با�ســـــــــــــــم : بنجامني مور اندكو 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 101 باراغون درايف مو نتفـيل نيو جري�سي 07645 الوليات املتحدة المريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/14 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73883 

فـي الفئة 02 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املعادن من ال�سداأ واخل�سب  التي ت�ستخدم لوقاية  املواد   ، "الدهانات والورني�س والالكيه 

 ، اللوان  بتثبيت  اخلا�سة  الكيماوية  املواد   ، ال�سباغة  ومواد  امللونة  املواد   ، التلف  من 

الراتينجات الطبيعية اخلام ، معادن ب�سكل ورق وم�سحوق للدهانني واملزخرفـني وعمال 

امل�ستخدمة  املواد الولية  الدهانات اخلارجية،   ، الداخلية  الدهانات   ، الطباعة والفنانني 
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فـي بداية عملية الدهن ، الورني�س ، والالكيه ، الأ�سباغ وامللونات ، املواد املانعة للت�سرب 

الدهانات  تخفـيف  مواد   ، الدهانات  تكثيف  مواد   ، الطالء  فـي  تغليفها  و  ال�سطوح  لعزل 

والالكيه ، ال�سباغ و مواد تثبيت الدهان ، ومواد جتفـيف الدهان ، املواد الال�سقة اخلا�سة 

بالدهان ، مر�سخات اللون ، مثبتات اللوان ، الزيوت امل�سادة لل�سداأ ، امل�ستح�سرات اخلا�سة 

مبنع التاآكل للحفاظ على اخل�سب ، ثاين اأك�سيد التيتانيوم ، مواد التلوين ، ال�سباغ ، مواد 

، �سمغ  امل�ستخدمة لل�سقل  املواد   ، امل�ستحلبات   ، ا�سباغ اخل�سب و م�ستخل�ساتها  تلوين و 

الراتنج ، �سبغة اللون النيلي ، مركب راتنج ، ال�سباغ ، املواد الولية امل�ستخدمة فـي بداية 

عملية الدهن ، ال�ستعدادات الوقائية من اأجل املعادن ، الأ�سباغ ، مزيل ال�سباغ ، املحلول 

البي�س ، املواد املغلفة للخ�سب ، مواد تلوين و ا�سباغ اخل�سب ، امللونات و ال�سباغ ." 

با�ســـــــــــــــم : بنجامني مور اندكو 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 101 باراغون درايف مو نتفـيل نيو جري�سي 07645 الوليات املتحدة المريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/14 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73893 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

منتجات املاء والع�سائر الوارده بالفئة 32 .

با�ســـــــــــــــم : �سركة الواحة اللوج�ستية �س م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب:87 ر.ب : 124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/17 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73901 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية لعالج والوقاية من امرا�س القلب والوعية الدموية وت�سلب 

والنوبات  الدماغية  اجللطات  او  ال�سكتات  و  ال�سكري  ب�سبب  الكلى  اعتالل  و  ال�سرايني 

القلبية وارتفاع الكل�سرتول فـي الدم و واللبيد مادة دهنية ع�سوية" وفقر الدم واعتاللت 

الدم وال�سكري وامرا�س عمل الغدة الدرقية وال�سرطان وامرا�س الورام و النقلبة "انتقال 

الذاتية واحل�سا�سية  املتعلقة باملناعة  ال�سرطانية من ع�سو اىل اخر" والمرا�س  اخلاليا 

والعدوى البكتريية والعدوى الفـريو�سية وعدوى الفطريات واللتهابات واعتاللت نظام 

احلركة من ع�سالت وهيكل واللم وترقق وه�سا�سة العظام وامرا�س الزهامير و ال�سمنة 

وفقــدان ال�سهيــة وامـــرا�س البــول واملثانـــة وامــرا�س التنفــ�س وامــرا�س املعــدة والمعــاء ،

او  والو�سائل  والمرا�س  احلالت  ت�سخي�س  اأجل  من  الكيمائية  الكا�سفـات   ، اللقاحــات 

الو�سائط "ميديا"املتباينة لأغرا�س طبية." 

با�ســـــــــــــــم : دايت�سي �سانكيو كومباين ليمتد 

اجلن�سيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 3-5-1 ، نيهونيا�سي هون�سو ، �سو- كو- طوكيو - اليابان  103-8426 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/17 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73902 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية لعالج والوقاية من امرا�س القلب والوعية الدموية وت�سلب 

والنوبات  الدماغية  اجللطات  او  ال�سكتات  و  ال�سكري  ب�سبب  الكلى  اعتالل  و  ال�سرايني 

القلبية وارتفاع الكل�سرتول فـي الدم و واللبيد مادة دهنية ع�سوية" وفقر الدم واعتاللت 

الدم وال�سكري وامرا�س عمل الغدة الدرقية وال�سرطان وامرا�س الورام و النقلبة "انتقال 

الذاتية واحل�سا�سية  املتعلقة باملناعة  ال�سرطانية من ع�سو اىل اخر" والمرا�س  اخلاليا 

والعدوى البكتريية والعدوى الفـريو�سية وعدوى الفطريات واللتهابات واعتاللت نظام 

احلركة من ع�سالت وهيكل واللم وترقق وه�سا�سة العظام وامرا�س الزهامير و ال�سمنة 

وفقــدان ال�سهيــة وامــرا�س البــول واملثانــة وامــرا�س التنفــ�س وامــرا�س املعــدة والمعــاء ،

او  والو�سائل  والمرا�س  احلالت  ت�سخي�س  اأجل  من  الكيمائية  الكا�سفات   ، اللقاحات 

الو�سائط "ميديا"املتباينة لأغرا�س طبية." 
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با�ســـــــــــــــم : دايت�سي �سانكيو كومباين ليمتد 

اجلن�سيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 3-5-1 ، نيهونيا�سي هون�سو ، �سو- كو- طوكيو - اليابان 103-8426 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/17 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73903 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية لعالج والوقاية من امرا�س القلب والوعية الدموية وت�سلب 

والنوبات  الدماغية  اجللطات  او  ال�سكتات  و  ال�سكري  ب�سبب  الكلى  اعتالل  و  ال�سرايني 

القلبية وارتفاع الكل�سرتول فـي الدم و واللبيد مادة دهنية ع�سوية" وفقر الدم واعتاللت 

الدم وال�سكري وامرا�س عمل الغدة الدرقية وال�سرطان وامرا�س الورام و النقلبة "انتقال 

الذاتية واحل�سا�سية  املتعلقة باملناعة  ال�سرطانية من ع�سو اىل اخر" والمرا�س  اخلاليا 

والعدوى البكتريية والعدوى الفـريو�سية وعدوى الفطريات واللتهابات واعتاللت نظام 

احلركة من ع�سالت وهيكل واللم وترقق وه�سا�سة العظام وامرا�س الزهامير و ال�سمنة 

وفقــدان ال�سهيــة وامــرا�س البــول واملثانــة وامــرا�س التنفــ�س وامــرا�س املعــدة والمعــاء ،

او  والو�سائل  والمرا�س  احلالت  ت�سخي�س  اأجل  من  الكيمائية  الكا�سفات   ، اللقاحات 

الو�سائط "ميديا"املتباينة لأغرا�س طبية."

 

با�ســـــــــــــــم : دايت�سي �سانكيو كومباين ليمتد 

اجلن�سيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 3-5-1 ، نيهونيا�سي هون�سو ، �سو- كو- طوكيو - اليابان 103-8426 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/17 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73915 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

املواد وامل�ستح�سرات ال�سيدلنية لعالج و/او تخفـيف امرا�س واعتاللت القلب والوعية 

الدموية .

با�ســـــــــــــــم : جالك�سو �سميثكالين تريدجن �سريفـي�سيز ليمتد 

اجلن�سيــــــة : ايرلندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 6900 كروك ايربورت بيزن�س بارك كين�سال رود كورك ايرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/18 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73917 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات توفـري الطعام وال�سراب ، خدمات امل�ساكن املوؤقتة .

 

با�ســـــــــــــــم : �ستاروود هوتيلز اند ري�سورت�س وورلد وايد انك 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحده  الوليات   10604 نيويورك  بالينز  وايت  افـينيو  وي�ست�س�سرت   1111  : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/18 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73954 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

التبغ اخلام او امل�سنع ، منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 

والتبغ اخلا�س بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك 

وبدائل التبغ )لي�س لغرا�س طبية( ، املواد اخلا�سة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق وانابيب 

الدوات   ، الغاليني   ، واملناف�س  ال�سجائر  وعلب  التبغ  وعلب  ال�سجائر  وفالتر  ال�سجائر 

اخلا�سة بلف ال�سجائر التي تو�سع باجليب ، الولعات ، اعواد الثقاب . 

با�ســـــــــــــــم : فـيليب موري�س برودكت�س ا�س . اأ 

اجلن�سيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : 3 كواي جرنيناود ، �سي ات�س - 2000 نيو�ساتل ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/22 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73959 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

التبغ اخلام او امل�سنع، منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 

والتبغ اخلا�س بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك 

وبدائل التبغ )لي�س لغرا�س طبية( ، املواد اخلا�سة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق وانابيب 

الدوات   ، الغاليني   ، واملناف�س  ال�سجائر  وعلب  التبغ  وعلب  ال�سجائر  وفالتر  ال�سجائر 

اخلا�سة بلف ال�سجائر التي تو�سع باجليب ، الولعات ، اعواد الثقاب .

 

با�ســـــــــــــــم : فـيليب موري�س برودكت�س ا�س . اأ 

اجلن�سيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : 3 كواي جرنيناود ، �سي ات�س - 2000 نيو�ساتل ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/22 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73961 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

التبغ اخلام او امل�سنع، منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 

والتبغ اخلا�س بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك 

وبدائل التبغ )لي�س لغرا�س طبية( ، املواد اخلا�سة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق وانابيب 

الدوات   ، الغاليني  واملناف�س،  ال�سجائر  وعلب  التبغ  وعلب  ال�سجائر  وفالتر  ال�سجائر 

اخلا�سة بلف ال�سجائر التي تو�سع باجليب ، الولعات ، اعواد الثقاب . 

با�ســـــــــــــــم : فـيليب موري�س برودكت�س ا�س . اأ 

اجلن�سيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : 3 كواي جرنيناود ، �سي ات�س - 2000 نيو�ساتل ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/22 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73962 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

التبغ اخلام او امل�سنع ، منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 

والتبغ اخلا�س بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك 

وبدائل التبغ )لي�س لغرا�س طبية( ، املواد اخلا�سة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق وانابيب 

الدوات   ، الغاليني   ، واملناف�س  ال�سجائر  وعلب  التبغ  وعلب  ال�سجائر  وفالتر  ال�سجائر 

اخلا�سة بلف ال�سجائر التي تو�سع باجليب ، الولعات ، اعواد الثقاب . 

با�ســـــــــــــــم : فـيليب موري�س برودكت�س ا�س . اأ 

اجلن�سيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : 3 كواي جرنيناود ، �سي ات�س - 2000 نيو�ساتل ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/22 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73965 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املعكرونة .

با�ســـــــــــــــم : فر�س اأن فـيمو�س فودز اإنك 

اجلن�سيــــــة : الفلبني 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

اأفـينيو،   ، اأر  اأورتيجاز جي   ، اأف   10، ابلدجن  العنـــــــــوان : �سك�سث فلور ، جويل بي بالزا 

با�سيج �سيتي ، الفليبني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/22 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73966 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

املعكرونة .

با�ســـــــــــــــم : فر�س اأن فـيمو�س فودز اإنك 

اجلن�سيــــــة : الفلبني 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

اأفـينيو،   ، اأر  اأورتيجاز جي   ، اأف   10، ابلدجن  العنـــــــــوان : �سك�سث فلور ، جويل بي بالزا 

با�سيج �سيتي ، الفليبني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/22 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73967 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات توفـري الطعام وال�سراب ، خدمات املطاعم .

با�ســـــــــــــــم : فر�س اأن فـيمو�س فودز اإنك 

اجلن�سيــــــة : الفلبني 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

اأفـينيو،   ، اأر  اأورتيجاز جي   ، اأف   10، ابلدجن  العنـــــــــوان : �سك�سث فلور ، جويل بي بالزا 

با�سيج �سيتي ، الفليبني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/22 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73968 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

املعكرونة .

با�ســـــــــــــــم : فر�س اأن فـيمو�س فودز اإنك 

اجلن�سيــــــة : الفلبني 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

اأفـينيو،   ، اأر  اأورتيجاز جي   ، اأف   10، ابلدجن  العنـــــــــوان : �سك�سث فلور ، جويل بي بالزا 

با�سيج �سيتي ، الفليبني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/22 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73969 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات توفـري الطعام وال�سراب ، خدمات املطاعم. 

با�ســـــــــــــــم : فر�س اأن فـيمو�س فودز اإنك 

اجلن�سيــــــة : الفلبني 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

اأفـينيو،   ، اأر  اأورتيجاز جي   ، اأف   10، ابلدجن  العنـــــــــوان : �سك�سث فلور ، جويل بي بالزا 

با�سيج �سيتي ، الفليبني  

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/22 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73974 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

، الدواجن والطيور ، احلليب، منتجات الوجبات ال�سريعة املحتوية  ، ال�سمك  حلم البقر 

على اللحوم ، منتجات الوجبات ال�سريعة املحتوية على ال�سمك ، منتجات الوجبات ال�سريعة 

املحتوية على حلم الدواجن ، منتجات الوجبات ال�سريعة املحتوية على حيوانات وطيور 

ال�سيد ، منتجات الوجبات ال�سريعة املحتوية على املاأكولت البحرية ، منتجات الوجبات 

ال�سريعة املحتوية على البي�س ، منتجات الوجبات ال�سريعة املحتوية على اخل�سار ، منتجات 

ال�سريعة  الوجبات  منتجات   ، لالأكل  ال�ساحلة  ال�سحوم  على  املحتوية  ال�سريعة  الوجبات 

املحتوية على الزيوت القابلة لالأكل ، الوجبات ال�سريعة املحتوية على منتجات الألبان ، 

منتجات الوجبات ال�سريعة املحتوية على اجلوز والبندق . 

با�ســـــــــــــــم : جويل بي فودز كوربوري�سن 

اجلن�سيــــــة : الفلبني 

العنـــــــــوان : �سفنث فلور ، جويل بالزا بلدجن رقم10 اإاأورتيجاز جي اآر اأفـينيو ، اأورتيجاز 

�سنرت، با�سيج �سيتي1600، الفليبني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/23 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73975 

فـي الفئة 43 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات توفري الطعام وال�سراب ، خدمات املطاعم 

با�ســـــــــــــــم : جويل بي فودز كوربوري�سن 

اجلن�سيــــــة : الفلبني 

العنـــــــــوان : �سفنث فلور ، جويل بالزا بلدجن رقم 10 اإاأورتيجاز جي اآر اأفينيو ، اأورتيجاز 

�سنرت ، با�سيج �سيتي1600 ، الفليبني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/23 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2027 ر . ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73976 

فـي الفئة 29 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

الدجاج والدجاج املقلي 

با�ســـــــــــــــم : جويل بي فودز كوربوري�سن 

اجلن�سيــــــة : الفلبني 

العنـــــــــوان : �سفنث فلور ، جويل بالزا بلدجن رقم 10 اإاأورتيجاز جي اآر اأفينيو ، اأورتيجاز 

�سنرت ، با�سيج �سيتي1600 ، الفليبني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/23 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2027 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73977 

فـي الفئة 43 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات توفري الطعام وال�سراب ، خدمات املطاعم 

با�ســـــــــــــــم : جويل بي فودز كوربوري�سن 

اجلن�سيــــــة : الفلبني 

العنـــــــــوان : �سفنث فلور ، جويل بالزا بلدجن رقم 10 اإاأورتيجاز جي اآر اأفينيو ، اأورتيجاز 

�سنرت ، با�سيج �سيتي1600 ، الفليبني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/23 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2027 ر . ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73991 

فـي الفئة 17 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

املطاط والغوتا بر�سا )مادة �سمغية عازلة( وال�سمغ واال�سب�ستو�س )حرير �سخري( وامليكا 

البال�ستيك ب�سكل   ، اأخرى  الواردة �سمن فئات  املواد وغري  امل�سنوعة من هذه  والب�سائع 

منبثق لال�ستعمال فـي ال�سناعة ، مواد التغليف وال�سد والعزل ، اأنابيب مرنة غري معدنية . 

با�ســـــــــــــــم : �سركة الكويت ل�سناعة املواد العازلة �س م ك )مقفلة(

اجلن�سيــــــة : كويتي 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب : 10042 ال�سعبية 65451 الكويت - الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/24 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2027 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73992 

فـي الفئة 19 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

مواد البناء )غري املعدنية( االنابيب املواد البناء )غري املعدنية ( ، االأنابيب ال�سلبة غري 

املعدنية  غري  االأبنية   ، والقطران  والزفت  االإ�سفلت   ، البناء  فـي  ت�ستخدم  التي  املعدنية 

القابلة للنقل ، االأن�سبة التذكارية غري املعدنية . 

با�ســـــــــــــــم : �سركة الكويت ل�سناعة املواد العازلة �س م ك)مقفلة(

اجلن�سيــــــة : كويتي 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب : 10042 ال�سعبية 65451 الكويت - الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/24 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2027 ر . ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73997 

فـي الفئة 36 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

 خدمات ال�سوؤون املالية وامل�سرفية ، وال�سوؤون النقدية . 

با�ســـــــــــــــم : بنك قطر الوطني 

اجلن�سيــــــة : قطري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب : 1000 الدوحة - قطر 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/25 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

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

-95-



اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74084 

فـي الفئة 03 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات الزينة حتديدا كرمي اجل�سم ، م�ساد للتعرق ، مزيل العرق ، �سابون لالإ�ستخدام 

ال�سخ�ســي ، مناديل غري طبية م�سبعة لتنظيف اجللد ، مرطبات اجللد ، غ�سوالت والكريـم ، 

م�ستح�ســــرات التجميـــل وخ�سو�ســا ، املكيــاج ، قوابــ�س االأوعيــة لال�ستخــدام فـي اأغــرا�س 

التجميل و كرمي تطهري اجللد ، مرطبات اجل�سم ، مطهرات الوجه .

با�ســـــــــــــــم : ذا بروكرت اآند غامبل كومبني 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : واحد بروكرت اآند غامبل بالزا ، اأوهايو 45202 ، الواليات املتحدة االمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/06 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74427 

فـي الفئة 30 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

الدقيق   - اال�سطناعي  والنب  وال�ساغو  والتابيوكا  واالرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  النب 

وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات - احللويات املئلجة - 

ع�سل النحل - جميع انواع ال�سكاكر والب�سكويت والكيك والويفر املغطاة بال�سوكوال .

با�ســـــــــــــــم : �سركة اأمانة كري ، ل�ساحبها حممد علي ق�سب 

اجلن�سيــــــة : لبنان 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ، 12 �سارع بولفار الرئي�س �سمعون  2951 الق�سم  2 العقار رقم  احلدث رقم  العنـــــــــوان : 

كالريي �سمعان - حي االمريكان - بناية ك�سرواين 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/22 

ا�سم الوكيل : علي بن خمي�س العلوي

العنـــــــــوان : �ص . ب : 3746 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74507 

فـي الفئة 06 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

االبنية   ، املعدنية  البناء  مواد   ، منها  خليط  وكل  نفي�سة  غري  معادن  املعدنية  الق�سبان 

املعدنية املتنقلة ، املواد املعدنية امل�ستخدمة فـي ال�سكك احلديدية ، الكابالت واال�سالك غري 

الكهربائية امل�سنوعة من املعادن العادية ، االدوات املعدنية م�سنوعات حدادة واخلرداوات 

املعدنية ال�سغرية ، املوا�سري واالنابيب املعدنية ، اخلزنات احلديدية ، املواد املعدنية ب�سكل 

عام غري املت�سمنة فـي فئات اأخرى ، خدمات املعادن .

با�ســـــــــــــــم : تيناري�س كونيك�سينز بي فـي 

اجلن�سيــــــة : هولندي 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : لوكاتيليكتيد 1 ، 1076 اية زد ، ام�سرتدام ، هولندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/26 

ا�سم الوكيل : عبد اللـه الهدابي

العنـــــــــوان : �ص . ب : 173 ر . ب : 134

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74508 

فـي الفئة 06 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

االبنية   ، املعدنية  البناء  مواد   ، منها  خليط  وكل  نفي�سة  غري  معادن  املعدنية  الق�سبان 

املعدنية املتنقلة ، املواد املعدنية امل�ستخدمة فـي ال�سكك احلديدية ، الكابالت واال�سالك غري 

الكهربائية امل�سنوعة من املعادن العادية ، االدوات املعدنية م�سنوعات حدادة واخلرداوات 

املعدنية ال�سغرية ، املوا�سري واالنابيب املعدنية ، اخلزنات احلديدية ، املواد املعدنية ب�سكل 

عام غري املت�سمنة فـي فئات اأخرى ، خدمات املعادن .

با�ســـــــــــــــم : تيناري�س كونيك�سينز بي فـي 

اجلن�سيــــــة : هولندي 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : لوكاتيليكتيد 1 ، 1076 اية زد ، ام�سرتدام ، هولندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/26 

ا�سم الوكيل : عبد اللـه الهدابي

العنـــــــــوان : �ص . ب : 173 ر . ب : 134

 

-97-



اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74513 

فـي الفئة 43 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

مقهى 

با�ســـــــــــــــم : االأغذية املمتازة �س . م . م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب / 400 الرمز الربيدي / 211 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/27 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74578 

فـي الفئة 08 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

اموا�س و�سفرات احلالقة ، ادوات احلالقة ، واملوزعات واال�سرطة واحلماالت والعلب التي 

تو�سع فيها ال�سفرات ، والقطع واالجزاء جلميع ال�سلع امل�سار اليها اعاله .

با�ســـــــــــــــم : ذا جيليت كومباين 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : ون جيليت بارك ، بو�سطن ، ام ايه 02127 ، الواليات املتحدة االمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/27 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2366 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74583 

فـي الفئة 43 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات تقدمي االطعمة وامل�سروبات ، خدمات املطاعم ، خدمات املقاهي )كوفـي �سوب( 

با�ســـــــــــــــم : �سركة الهدى للفنادق وال�سياحة �س م ك 

اجلن�سيــــــة : كويتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �سارع 103 ، بلوك 6 ، �ص . ب : 18544 فاروانية - 81006 - الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/28 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74584 

فـي الفئة 43 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات تقدمي االطعمة وامل�سروبات ، خدمات املطاعم ، خدمات املقاهي )كوفـي �سوب( 

با�ســـــــــــــــم : �سركة الهدى للفنادق وال�سياحة �س م ك 

اجلن�سيــــــة : كويتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �سارع 103 ، بلوك 6 ، �ص . ب : 18544 فاروانية - 81006 - الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/28 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2366 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74649 

فـي الفئة 35 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتارة االحذية جتارة احلقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر .

با�ســـــــــــــــم : مثلث الربجل �س . م . م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب : 368 ، الرمز الربيدي : 114 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/03 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74656 

فـي الفئة 14 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

املعادن النفي�سة و�سبائكها وال�سلع امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها وغري امل�سمولة 

قيا�س  واأدوات  ال�ساعات  �سناعة  اأدوات   ، الكرمية  واالحجار  املجوهرات   ، اأخرى  فئات  فـي 

الزمن .

با�ســـــــــــــــم : ماالبار جولد بريفيت ليمتد 

اجلن�سيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة

العنـــــــــوان : 2299/41 ، الدور الثالث ، ماالبار جيت ، رام موهان روود ، كاليكوت ، 673004 ، 

كرياال ، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/04 

ا�سم الوكيل : علي بن خمي�س العلوي

العنـــــــــوان : �ص . ب : 3746 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74674 

فـي الفئة 03 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

 م�ستح�سرات تبيي�س االقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س ، م�ستح�سرات 

تنظيف و�سقل وجلي وك�سط ، �سابون عطور زيوت عطرية ، م�ستح�سرات جتميل ، غ�سول 

)لو�سن( لل�سعر ، معاجني اأ�سنان .

با�ســـــــــــــــم : �سركة باعظيم التجارية 

اجلن�سيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2156 الرمز الربيدي : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/06 

ا�سم الوكيل : علي بن خمي�س العلوي

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74802 

فـي الفئة 33 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

�سكوت�س وي�سكي 

با�ســـــــــــــــم : جوهان ديوار اند �سنز ملتد 

اجلن�سيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : 1700 لندن رود ، جال�سجو جي32 8 اك�س ار ، اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/12 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

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

-101-



اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74869 

فـي الفئة 30 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

االأرز 

با�ســـــــــــــــم : �سركة الواحة اللوج�ستية �س م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب : 87 الرمز الربيدي : 124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/18 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74870 

فـي الفئة 30 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

االرز 

با�ســـــــــــــــم : �سركة الواحة اللوج�ستية �س م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب : 87 الرمز الربيدي : 124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/18 
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74871 

فـي الفئة 30 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

االأرز 

با�ســـــــــــــــم : �سركة الواحة اللوج�ستية �س م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب : 87 الرمز الربيدي : 124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/18 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74872 

فـي الفئة 30 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

االأرز 

با�ســـــــــــــــم : �سركة الواحة اللوج�ستية �س م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب : 87 الرمز الربيدي : 124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/18 
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اجلريدة الر�سمية العدد )999(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74901 

فـي الفئة 07 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

واللواحق  والقطع  الطاقة  قوارب  على  وامل�ستملة  بالقوراب  اخلا�سة  الت�سيري  اأنظمة   

اخلا�سة بها وعلى �سبيل املثال ال احل�سر املحاور والدوا�سر وري�س املروحة الثابتة والفوهات 

واملوجهات ومواقد االإ�ستيعاب واملحركات واملوتورات الدوارة فـي هذ الفئة وامل�ستملة على 

بالقوارب وحمركات  الدفع اخلا�سة  ، حمركات  واخلارجية  البحرية  واملركبات  املوتورات 

باالأالت  البحرية اخلا�سة  االأمتتة  و�سابطات  البحرية  وناقالت احلركة  البحرية  الدفع 

البحرية  واملحاور  بالقوارب  اخلا�سة  والروافع  احلركة  وناقالت  واملحركات  واملوتورات 

والقطع واللواحق للب�سائع املذكورة . 

با�ســـــــــــــــم : �سوال�س �سين�س اأند اجننرينغ كو ليمتد 

اجلن�سيــــــة : �سيني 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

جمهورية   ، تايون   ، تا�سونغ  بارك  اند�سرتيال  تاي�سونغ  رود   35  ،  37 رقم   : العنـــــــــوان 

ال�سني ال�سعبية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/18

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75012 

فـي الفئة 37 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

مقاوالت البناء والت�سييد حمطات غ�سيل وت�سحيم ال�سيارات اأو املركبات 

با�ســـــــــــــــم : جال للم�ساريع واخلدمات النفطية �س م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب : 1957 الرمز الربيدي : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/24 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75043 

فـي الفئة 01 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�سرات   ، واحلراجة  والزراعة  الب�ساتني  زراعة  فـي  امل�ستخدمة  الكيميائية  املواد 

الأدارة  )البيولوجية(  احليوية  اأو  الكيميائية  امل�ستح�سرات   ، النباتات  بتح�سني  اخلا�سة 

االجهاد فـي النباتات ، م�ستح�سرات تنظيم منو النباتات ، م�ستح�سرات كيميائية ملعاجلة 

ت�ستخدم  التي  اال�سطناعية  اأو  الطبيعية  الكيميائية  املواد   ، ال�سطحية  املوؤثرات   ، البذور 

كفرائ�س جن�سية اأو عوامل كيميائية خلداع احل�سرات 

با�ســـــــــــــــم : با�سف اغرو بي فـي 

اجلن�سيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ارنهيم )ان األ( زويجنيدير ايرل�سنغ وادين�سويـــل مو�سا�سيـــر �سرتا�ســــة 2 ، 

او - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/26 

ا�سم الوكيل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص . ب : 2027 ر . ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75176 

فـي الفئة 30 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

اليان�سون ، قهوة ا�سطناعية ، م�سحوق خبيز ، �سودا اخلبيز ، م�سروبات ا�سا�سها القهوة ، 

م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي ، بيكربونات ال�سودا ، م�سحوق كعك ، حلويات ، حلوي الكراميل ، 

م�ستح�سرات احلبوب ، �سوكوالته ، احلبوب ، البهارات ، توابل ، كاكاو ، قهوة ، حلويات ، ملح ، 

طحني الذرة ، الك�سك�سي ، كاري ، دقيق الذرة ، طحني الطعام ، جيلي الفاكهة ، ب�سكويت ، 

�سوفان ، زجنبيل ، حالوة طحينية ، �ساي مثلج ، كات�سب ، خمرية ، ع�سل نحل ، معكرونة ، 

مايونيز ، ارز ، ع�سل ، ا�سود ، با�ستا ، فلفل ، �ساجو ، التوابل ، �سل�سة طماطم ، كركم للطعام ، 

طحني القمح ، ال�سميد )لباب الدقيق( ن�سا للطعام ، �سكر ، الثلج

با�ســـــــــــــــم : �سركة اأنور علي واأوالده املحدودة 

اجلن�سيــــــة : �سرييالنكا

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : رقم 8 جوات روود ، كولومبو 5 ، �سريالنكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/03 

ا�سم الوكيل : علي بن خمي�س العلوي

العنـــــــــوان : �ص . ب : 3746 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75559 

فـي الفئة 37 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

قطع الغيار 

با�ســـــــــــــــم : ال�سميم للتجارة �س م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب : 1222 الرمز الربيدي : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/30 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75822 

فـي الفئة 25 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�س واألب�سة القدم واأغطية الراأ�س 

با�ســـــــــــــــم : مرياكل هولدينجز ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب : 74944 ، دبي ، دولة االمارات العربيه املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/14 

ا�سم الوكيل : علي بن خمي�س العلوي

العنـــــــــوان : �ص . ب : 3746 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75823 

فـي الفئة 32 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

البرية 

با�ســـــــــــــــم : ت�سينا ري�سور�س �سنو بربريز كومباين ليمتد 

اجلن�سيــــــة : �سيني

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : غرفة رقم 306 ت�سينا ري�سور�س بلدينج رقم 8جيانكو من اأفينيو ، دوجن�سوجن 

دي�سرتيك بكني 10005 ، ال�سني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/14 

ا�سم الوكيل : علي بن خمي�س العلوي

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75824 

فـي الفئة 11 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

واالمداد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  النارة  اجهزة 

باملياه واالغرا�س ال�سحية 

با�ســـــــــــــــم : الل�س انرتنا�سيونال ) بى فـي اأى ( انك 

اجلن�سيــــــة : اجلزر العذراء الربيطانية 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : �سي ميدوا هاو�س بالكبرينا هايواي ، �س . ب 116 رود تاون تورتوال اجلزر 

العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/14 

ا�سم الوكيل : علي بن خمي�س العلوي

العنـــــــــوان : �ص . ب : 3746 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75990 

فـي الفئة 30 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

 االرز 

با�ســـــــــــــــم : الواحة اللوج�ستية �س م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب : 87 الرمز الربيدي : 124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/27 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76028 

فـي الفئة 35 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتارة مواد البناء 

با�ســـــــــــــــم : العاملية ال�ساملة ملواد البناء �س . م . م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب / 190 الرمز الربيدي / 211 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76104 

فـي الفئة 40 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

املنتجات امل�سنوعة من البور�سلني بور�سلني االر�سيات بور�سلني احلوائط 

با�ســـــــــــــــم : ال�سركة العمانية للبور�سلني �س م ع م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب : 956 الرمز الربيدي : 116 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/09 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76126 

فـي الفئة 37 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

مقاوالت البناء والت�سييد �سيانة املباين - خدمات بحريه - اعمال احلفر وردم االرا�سي 

والكهرباء  املياه  وحمطات  �سبكات  ان�ساء  مقاوالت   - الطرق  ان�ساء  مقاوالت   - وت�سويتها 

والتلفون 

با�ســـــــــــــــم : الباطنة الدولية للهند�سة واخلدمات �س م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب : 105 ر . ب : 322 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/11 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76171 

فـي الفئة 35 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

بيع قطع الغيار اجلديده للمركبات ، بيع ال�سيارات واملعدات 

با�ســـــــــــــــم : �سركة الفريوز للتجارة واملقاوالت �س م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : التجارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب . 33 م�سقط 100 �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/12 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76177 

فـي الفئة 30 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

 االرز 

با�ســـــــــــــــم : الواحة اللوج�ستية �س م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب 87 الرمز : 124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/15 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76464 

فـي الفئة 37 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

مقاوالت ان�ساء طرق )ال�سوارع واجل�سور(

با�ســـــــــــــــم : موؤ�س�سة �سلطان بن را�سد الظاهري 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب 279 الرمز الربيدي : 117 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/26 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76720 

فـي الفئة 35 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

موؤ�س�سات ووكاالت الدعاية واالعالن 

با�ســـــــــــــــم : �سركة العد�سة املحرتفة للم�ساريع �س م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص . ب 1487 الرمز الربيدي : 130 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/08 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76823 

فـي الفئة 03 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتارة العطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور .

با�ســـــــــــــــم : فواني�س �ساللة املتحدة 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س . ب : 672 الرمز الربيدي : 211 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/17 
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنةا�شم ال�شركة

13739
درغ هاو�سيز اوف ا�سرتاليا 

)اوفر�سيز( ليمتيد
1990/1/23التجارة وال�سناعة

1991/5/22التجارة وال�سناعةنوك�شل كوربوري�شن25547

35895
�شيتيزن هولدنغز كابو�شيكي كاي�شا 

)�شيتيزن هولدنغز كو، ليمتد(
1991/8/3التجارة وال�سناعة

46132
�شيتيزن هولدنغز كابو�شيكي كاي�شا 

)�شيتيزن هولدنغز كو، ليمتد(
1992/2/12التجارة وال�سناعة

1992/2/12التجارة وال�سناعةجيوبارد ا�س . اأ .56588

1992/4/18التجارة وال�سناعة�سينجنتا  ليمتد66764

1992/4/2التجارة وال�سناعةبوكا كوربوري�سن76816

1992/4/22التجارة وال�سناعةبوكا كوربوري�سن86817

1992/4/22التجارة وال�سناعةبوكا كوربوري�سن96818

1992/6/7التجارة وال�سناعة�شوين ميوزيك انرتتينمنت انك. 107033

1992/6/7التجارة وال�سناعة�شوين ميوزيك انرتتينمنت انك. 117036

1992/6/7التجارة وال�سناعة�شوين ميوزيك انرتتينمنت انك. 127037

1992/7/5التجارة وال�سناعةكينزو اأ�س ايه137145

وزارة التجارة وال�سناعة

دائرة امللكية الفكرية

اإعـــــــــالن

ال�شناعية  امللكية  حقوق  قانون  من   )41( املادة  لأحكام  وفقا  الفكرية  امللكية  دائرة  تعلن 

ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2008/67 ، اأنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�شجلة 

الآتية :
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنةا�شم ال�شركة

1992/3/8التجارة وال�سناعةهارد روك ليمتد147243

1992/8/18التجارة وال�سناعةكاردو دوور اأكتيوبولج157307

1992/8/18التجارة وال�سناعةكاردو دوور اأكتيوبولج167308

177327
لوبيز فيدريكرز ري�شتورانت�س ، ال 

ال �شي
1992/8/24التجارة وال�سناعة

1992/9/14التجارة وال�سناعةتياك كوربوري�شن187402

1992/10/5التجارة وال�سناعة�شوين ميوزيك انرتتينمنت انك. 197520

1992/12/8التجارة وال�سناعةمايتاغ بروبرتيز ، ال ال �شي207745

1992/12/8التجارة وال�سناعةمايتاغ بروبرتيز ، ال ال �شي217749

1992/12/16التجارة وال�سناعةدي ريجو اأ�س . بي . ايه227777

1992/12/26التجارة وال�سناعة�شواجلوك كومبني237843

1992/12/26التجارة وال�سناعة�شواجلوك كومبني247844

1992/12/26التجارة وال�سناعة�شواجلوك كومبني257845

1992/12/26التجارة وال�سناعة�شواجلوك كومبني267846

1998/8/9التجارة وال�سناعة�شميثكالين بي�شام ليميتد2718386

2000/12/23التجارة وال�سناعةكراي�شلر غروب ال ال �شي2824471

2001/3/13التجارة وال�سناعةاي ان اي ا�س . بي . ايه2925089

2001/3/13التجارة وال�سناعةاي ان اي ا�س . بي . ايه3025090

2001/3/13التجارة وال�سناعةاي ان اي ا�س . بي . ايه3125091
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2001/3/13التجارة وال�سناعةاي ان اي ا�س . بي . ايه3225093

2002/2/27التجارة وال�سناعةفرييتي اأ�س . بي . اأ3327375

2002/2/27التجارة وال�سناعةفرييتي اأ�س . بي . اأ3427376

3527585
�شوين ايريك�شون موبايل 

كوميونيك�شنز ا بي
2002/3/25التجارة وال�سناعة

2002/5/11التجارة وال�سناعة�شركة �شبيك�شيفرز بي فـي3628088

2002/6/1التجارة وال�سناعة�شواجلوك كومبني3728188

2002/6/1التجارة وال�سناعة�شواجلوك كومبني3828189

2002/6/1التجارة وال�سناعة�شواجلوك كومبني3928190

2002/6/1التجارة وال�سناعة�شواجلوك كومبني4028191

2002/6/1التجارة وال�سناعة�شواجلوك كومبني4128192

2002/6/1التجارة وال�سناعة�شواجلوك كومبني4228193

2002/6/1التجارة وال�سناعة�شواجلوك كومبني4328194

2002/6/1التجارة وال�سناعة�شواجلوك كومبني4428195

2002/6/1التجارة وال�سناعةجيت�س بروز اند كو ، انك4528202

2002/6/1التجارة وال�سناعةجيت�س بروز اند كو ، انك4628203

2002/6/1التجارة وال�سناعةنور�شكي �شكوجندا �شرتير  اإ  ا�س اإ4728210

2002/6/1التجارة وال�سناعةنور�شكي �شكوجندا �شرتير  اإ  ا�س اإ4828211

2002/6/1التجارة وال�سناعةنور�شكي �شكوجندا �شرتير  اإ  ا�س اإ4928212

2002/6/1التجارة وال�سناعةنور�شكي �شكوجندا �شرتير  اإ  ا�س اإ5028213
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2002/6/1التجارة وال�سناعةنور�شكي �شكوجندا �شرتير  اإ  ا�س اإ5128214

2002/6/1التجارة وال�سناعةنور�شكي �شكوجندا �شرتير  اإ  ا�س اإ5228215

2002/6/19التجارة وال�سناعةهريو5328357

2002/6/19التجارة وال�سناعةهريو5428358

2002/3/7التجارة وال�سناعةبرفيومز جري�س ا�س . ا5528467

2002/7/13التجارة وال�سناعةلبوراتوري غارنيري اند �شي5628489

5728493
�شركة جنم لل�شناعة والتجارة  

�س م ل
2002/7/13التجارة وال�سناعة

2002/7/13التجارة وال�سناعةنوفارتيز اأ جي5828498

5928503
بايري�س موتورين ويرك اأكتنجز 

ل�شافت
2002/7/13التجارة وال�سناعة

2002/7/21التجارة وال�سناعةذا كوكا كول كومبني6028560

2002/7/22التجارة وال�سناعةواى كيه كيه كوربوري�سن6128573

6228665
كويك اويلر اآند جريتز بي تي 

املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

6328666
كويك اويلر اآند جريتز بي تي 

املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

6428667
كويك اويلر اآند جريتز بي تي 

املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

6528668
كويك اويلر اآند جريتز بي تي 

املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة
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6628669
كويك اويلر اآند جريتز بي تي 

املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

6728670
كويك اويلر اآند جريتز بي تي 

املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

6828671
كويك اويلر اآند جريتز بي تي 

املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

6928672
كويك اويلر اآند جريتز بي تي 

املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

7028674
كويك اويلر اآند جريتز بي تي 

املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

7128675
كويك اويلر اآند جريتز بي تي 

املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

7228676
كويك اويلر اآند جريتز بي تي 

املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

7328677
كويك اويلر اآند جريتز بي تي 

املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

7428678
كويك اويلر اآند جريتز بي تي 

املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

7528679
كويك اويلر اآند جريتز بي تي 

املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

2002/8/17التجارة وال�سناعةاأرل فووذر ا اأم بي  اأ7628766
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2002/8/17التجارة وال�سناعةاأرل فووذر ا اأم بي  اأ7728767

2002/9/1التجارة وال�سناعةارل فوودز ا ام بي ا7828859

2002/9/1التجارة وال�سناعةارل فوودز ا ام بي ا7928860

8028873
لل�س انرتنا�شيونال

 ) بى فى اإى ( انك
2002/9/3التجارة وال�سناعة

8128913
ال�شركة العاملية لت�شويق 

م�شتلزمات النوم املحدودة
2002/9/10التجارة وال�سناعة

2002/9/18التجارة وال�سناعةاأوراكل انرتنا�شيونال كوربوري�شن8229010

2002/9/23التجارة وال�سناعةلينكولن جلوبال انك8329055

2002/10/1التجارة وال�سناعةنوريتيك كو ليمتد8429103

2002/10/13التجارة وال�سناعةاورليكون كونرتافز  اأ . جي8529153

2002/10/13التجارة وال�سناعةاورليكون كونرتافز  اأ . جي8629154

8729243
فلنت غروب جريماين جي ام بي 

ات�س
2002/10/23التجارة وال�سناعة

8829244
فلنت غروب جريماين جي ام بي 

ات�س
2002/10/23التجارة وال�سناعة

2002/11/16التجارة وال�سناعة�شافت8929386

2002/11/27التجارة وال�سناعةانتل كوربوري�شن9029457

2003/2/26التجارة وال�سناعةرينولدز انوفي�شنز ، انك9130044

2003/3/23التجارة وال�سناعة�شركة �شافول9230187
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1990/4/18التجارة وال�سناعةفـيوناي اليكرتيك كومباين ليمتد14145

1990/4/18التجارة وال�سناعةفـيوناي اليكرتيك كومباين ليمتد24146

1990/6/12التجارة وال�سناعةليونارد اأ�س . اأ34368

1991/1/5التجارة وال�سناعةفـيدول انرتنا�شيونال ليمتد45142

1991/3/11التجارة وال�سناعةافنت�س انك55277

1991/3/27التجارة وال�سناعةجيوفرى بني ، انكوربوريتد65330

1991/4/2التجارة وال�سناعةريب�شول كومييكا ، اأ�س . اأ .75344

1991/7/9التجارة وال�سناعةهرتز �شي�شتم ، انك85758

1991/4/27التجارة وال�سناعةكامبل �شوب يو كيه ليمتد95864

1991/4/27التجارة وال�سناعةكامبل �شوب يو كيه ليمتد105865

1991/9/28التجارة وال�سناعةلورييال116102

1991/12/8التجارة وال�سناعةكري�شتيان ديور كوت�شر126344

1991/12/8التجارة وال�سناعةكري�شتيان ديور كوت�شر136345

1991/12/8التجارة وال�سناعةكري�شتيان ديور كوت�شر146346

1992/1/26التجارة وال�سناعةدبليو . ام . ريغلي جيه اآر . كومباين156502

1992/2/12التجارة وال�سناعةكانال + 166601

1992/2/26التجارة وال�سناعةنيهون دينون كو ، ليمتد. 176648

1992/3/16التجارة وال�سناعةون اآند كولز انرتنا�شيونال ليمتد186687

اإعـــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكام املادة )41( من قانون حقوق امللكية ال�شناعية ال�شادر 

باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2008/67 ، اأنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�شجلة الآتية :
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1992/4/18التجارة وال�سناعة�سينجنتا ليمتد196766

1992/4/22التجارة وال�سناعةكوفاك�س كوربوري�شن206820

1992/4/22التجارة وال�سناعةكوفاك�س كوربوري�شن216821

1992/4/22التجارة وال�سناعةكوفاك�س كوربوري�شن226822

1992/4/22التجارة وال�سناعةكوفاك�س كوربوري�شن236823

1992/4/28التجارة وال�سناعةدوم�شتك �شويدن اأ. ب246874

1992/5/4التجارة وال�سناعةدي اف انرتبريزيز ، انك256896

1992/5/26التجارة وال�سناعةكيو ا�س هولدينغز ا�س ار ال266962

1992/6/17التجارة وال�سناعةدوت�شة لوفتهانزا اكتنجزل�شافت277064

1992/6/17التجارة وال�سناعةدوت�شة لوفتهانزا اكتنجزل�شافت287065

1992/6/17التجارة وال�سناعةدوت�شة لوفتهانزا اكتنجزل�شافت297066

1992/6/17التجارة وال�سناعةدوت�شة لوفتهانزا اكتنجزل�شافت307067

1992/6/27التجارة وال�سناعة�سينجنتا ليمتد317106

1992/8/1التجارة وال�سناعةزيرتا بي . فـي327237

1992/8/1التجارة وال�سناعةزيرتا بي . فـي337238

1992/8/1التجارة وال�سناعةزيرتا بي . فـي347239

1992/8/26التجارة وال�سناعة�سينجنتا ليمتد357341

367530
توتال والرث جي اأم بي اأت�س ، فوير 

�شوتز يوند �شيرث هيت
1992/10/7التجارة وال�سناعة

1992/11/10التجارة وال�سناعةزيرتا بي فـي377638

1992/11/15التجارة وال�سناعةجالك�شو جروب ليمتد387668
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397694
كرافت فوودز غلوبال براندز ال ال 

�شي
1992/11/25التجارة وال�سناعة

1992/12/5التجارة وال�سناعةاأير وورك ليمتد407723

1992/12/5التجارة وال�سناعةاأير وورك ليمتد417724

1992/12/5التجارة وال�سناعةاأير وورك ليمتد427725

1992/12/5التجارة وال�سناعةاأير وورك ليمتد437726

447731
اآ�شالند لي�شن�شنغ اآند انتيليكت�شوال 

بروبريتي ال ال �شي
1992/12/5التجارة وال�سناعة

1992/12/26التجارة وال�سناعةهيلني كورتي�س ، انك457854

1992/12/26التجارة وال�سناعةهيلني كورتي�س ، انك467855

478359
انرتنا�شيونال تراك انتليكت�شوال 

بروبرتي كومبني ال ال �شي
1993/4/6التجارة وال�سناعة

488360
انرتنا�شيونال تراك انتليك�شوال 

بروبريتي ال ال �شي
1993/4/6التجارة وال�سناعة

1999/5/26التجارة وال�سناعةلك�شون توباكو كومباين ليمتد4920206

5025410
ني�شان جيدو�شا كابو�شيكى كاي�شا 

)ني�شان موتور كو ليمتد(
2001/4/28التجارة وال�سناعة

5125958
ني�شان جيدو�شا كابو�شيكى كاي�شا 

)ني�شان موتور كو ليمتد(
2001/7/22التجارة وال�سناعة

2001/7/25التجارة وال�سناعةال�شركة العربية للتوزيع الرقمي5226006

2001/7/25التجارة وال�سناعةال�شركة العربية للتوزيع الرقمي5326007

2001/7/25التجارة وال�سناعةال�شركة العربية للتوزيع الرقمي5426008

2001/8/6التجارة وال�سناعةكو�ستا ليمتد5526076
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2001/8/6التجارة وال�سناعةكو�ستا ليمتد5626077

2001/10/14التجارة وال�سناعةفـيات اوتوا�س بي . اأ5726495

2001/10/14التجارة وال�سناعةفـيات اوتوا�س بي . اأ5826496

2001/10/14التجارة وال�سناعةفـيات اوتوا�س بي . اأ5926497

2001/10/28التجارة وال�سناعةبرييللي تاير ا�س بي ايه6026630

2002/1/5التجارة وال�سناعةزيرتا بي فـي6127004

2002/1/5التجارة وال�سناعةزيرتا بي فـي6227005

2002/1/5التجارة وال�سناعةزيرتا بي فـي6327006

2002/1/5التجارة وال�سناعةزيرتا بي فـي6427008

2002/1/13التجارة وال�سناعةبريكيز هولدينغز ليمتد6527058

2002/1/13التجارة وال�سناعةبريكيز هولدينغز ليمتد6627059

2002/1/13التجارة وال�سناعةبريكيز هولدينغز ليمتد6727060

2002/1/13التجارة وال�سناعةبريكيز هولدينغز ليمتد6827061

2002/1/13التجارة وال�سناعةبريكيز هولدينغز ليمتد6927062

2002/1/13التجارة وال�سناعةبريكيز هولدينغز ليمتد7027063

2002/3/19التجارة وال�سناعةهنديو�شتان ليفر ليمتد7127544

2002/3/20التجارة وال�سناعة�شينجينتا بارتي�شيبي�شنز ا . جي7227553

2002/4/13التجارة وال�سناعةجروب جو �شبورت7327827

2002/4/13التجارة وال�سناعةجروب جو �شبورت7427828

2002/4/13التجارة وال�سناعةجروب جو �شبورت7527829

2002/4/13التجارة وال�سناعةجروب جو �شبورت7627831
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2002/4/24التجارة وال�سناعةبي . ا�س . ايه7727961

2002/5/8التجارة وال�سناعةلوريال7828086

7928120
ناندو�س انرتنا�شيونال

 هولدجنز ليمتد
2002/5/14التجارة وال�سناعة

8028121
ناندو�س انرتنا�شيونال 

هولدجنز ليمتد
2002/5/14التجارة وال�سناعة

8128122
ناندو�س انرتنا�شيونال 

هولدجنز ليمتد
2002/5/14التجارة وال�سناعة

2002/6/19التجارة وال�سناعةاوغ�شت �شتورك كي جاي8228366

2002/6/19التجارة وال�سناعةاوغ�شت �شتورك كي جاي8328367

2002/6/19التجارة وال�سناعةاوغ�شت �شتورك كي جاي8428368

8528494
�شركة جنم لل�شناعة والتجارة 

 �س.م.ل
2002/7/13التجارة وال�سناعة

2002/7/23التجارة وال�سناعةويـــــــــث8628586

8728653
اكزو نوبل كوتنغز 

انرتنا�شيونال بي . فـي 
2002/7/31التجارة وال�سناعة

8828654
اكزو نوبل كوتنغز

 انرتنا�شيونال بي.فـي 
2002/7/31التجارة وال�سناعة

2002/7/31التجارة وال�سناعةبي .تي �شاري انكوفورد كوربوري�شن8928656

2002/7/31التجارة وال�سناعةبي .تي �شاري انكوفورد كوربوري�شن9028657

2002/8/12التجارة وال�سناعةاوغ�شت �شتورك كي . جاي9128740

2002/8/12التجارة وال�سناعةاوغ�شت �شتورك كي . جاي9228741

2002/8/24التجارة وال�سناعةبي اأي9328807

2002/8/24التجارة وال�سناعةبي اأي9428808
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2002/8/24التجارة وال�سناعةبي اأي9528809

2002/9/11التجارة وال�سناعةبنك الدوحة9628946

2002/9/11التجارة وال�سناعةبنك الدوحة9728947

2002/10/16التجارة وال�سناعةمللينيوم فارما �شيوتيكالز ، انك9829185

9929466
�شو�شتيه دي�س بروديت�س

 ن�شتلة اإ�س . اأ
2002/11/27التجارة وال�سناعة

10029467
�شو�شتيه دي�س بروديت�س 

ن�شتلة اإ�س . اأ
2002/11/27التجارة وال�سناعة

2002/11/30التجارة وال�سناعةاري�س تريدينغ ا�س . ايه10129499

2002/12/1التجارة وال�سناعةنيبون اويل كوربوري�شن10229506

10329508
جمموعة انرت�شن انرتنا�شيونال 

�شن �س م ح
2002/12/1التجارة وال�سناعة

10429509
جمموعة انرت�شن انرتنا�شيونال 

�شن �س م ح
2002/12/1التجارة وال�سناعة

10529510
جمموعة انرت�شن انرتنا�شيونال 

�شن �س م ح
2002/12/1التجارة وال�سناعة

2002/12/16التجارة وال�سناعةبرو- لين انرتنا�شيونال ، انك10629566

2002/12/16التجارة وال�سناعةبرو- لين انرتنا�شيونال ، انك10729568

2002/12/24التجارة وال�سناعةميللينيوم فارما�شوتيكز انك10829639

2002/12/25التجارة وال�سناعةان . فـي . بيتافـين�س هولدينغ10929648

11029650
ال بو�شيندورفر كالفـري فابريك 

جي ام بي ات�س
2002/12/25التجارة وال�سناعة

11129651
ال بو�شيندورفر كالفـري فابريك 

جي ام بي ات�س
2002/12/25التجارة وال�سناعة
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 جمل�س املناق�صات

يعلـن جملـ�س املناق�صـات عن طرح املناق�صتني التاليتني :

موعد 

تقدمي 

العطـاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمـة 

امل�ستند

ال�صركـات التي يحـق

لها اال�صتــراك
ا�ســــــم املناق�ســة

رقـم 

املناق�سـة

2013/3/11 2013/2/20

)=/175 ر.ع(

مائة وخم�سة 

و�سبعون 

رياال عمانيا

املوردون املحليون  

وال�سـركات املتخ�س�سة 

فـي الأعمـال املذكـورة 

وامل�صجلـة لــــدى 

جمــل�س املناق�صـات

م�صروع تاأثيث غرف 

املعلمني باملدار�س التابعـة 

لـوزارة الرتبيـة والتعليــم  

)املرحلــــــة الثانيــــــة(

2013/1

2013/3/11 2013/2/20

)=/175 ر.ع(

مائة وخم�سة 

و�سبعون 

رياال عمانيا

املوردون املحليون  

وال�سـركات املتخ�س�سة 

فـي الأعمـال املذكـورة 

وامل�صجلـة لــــدى 

جمــل�س املناق�صـات

توريـد اأثـاث واأجهــزة 

ومعــدات للمــدار�س 

وامل�صاكــن واملكاتـب 

التابعــة لـوزارة الرتبيـة 

والتعليـم للعام الدرا�صــي 

2014/2013م

2013/2

ميكـن احل�صـول على م�صتنـدات ال�صـروط واملوا�صفـات من مبنى املجلـ�س باخلويـر اعتبارا 

من تاريـخ ن�صـر هـذا الإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـور باجلـدول اأعـاله .

على جميع ال�سركات اأن ترفق مع عطاءاتها تاأمينا موؤقتا فـي �صورة �صمان م�صرفـي اأو �صيك 

العطاء  ال�صلطنة ل يقل عن )1%( من قيمة  فـي  العاملة  البنوك  اأحد  م�صدق عليه من 

تاريخ  من  يوما   )90( ملدة  املفعول  و�صاري  املناق�صات  جمل�س  رئي�س  معايل  با�صم  معنونا 

تقدمي العطاءات وكل عطاء ل ي�صتوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب �صوف لن ينظر فيه .

تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�صلي املعـد لذلك وعلى جدول الفئات 

جمل�س  رئي�س  معايل  با�صـم  معنونـة  الأحمـر  بال�صمع  خمتومة  مظاريف  فـي  له  املرافق 

املناق�صات مكتوب عليها مـــن اخلـــارج رقـــم وا�صــم املناق�صـة فقـط واأن ل يكتـب على املظـروف 

ا�صـم �صاحـب العطــاء اأو ما ي�صري اإليه .
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يجب و�صـــع العطـاءات ب�صنـــدوق املناق�صـــات مببنــى املجلـــ�س باخلويـــر ابتـــداء من ال�صاعـــة 

ال�صابعة والن�صـــف حتى ال�صاعـــة العا�صـــرة من �صبـــاح اليـــوم املحـــدد باجلـــدول اأعـــاله ، هذا 

و�صـــوف لن يتــم قبـــول اأي عطـــاء يــرد اإىل املجلـــ�س بعـــد املوعــد الآنــف الذكــر ، كما يجـــب 

ح�صــور ممثل لل�صركة التي تقدم عطاءها فـي املناق�صة عند اإجـراءات فتح املظاريف ، علما 

باأنه �صيتم بث هذه الإجراءات مبا�صرة على موقع جمل�س املناق�صات فـي �صبكـة املعلومات 

العاملية )الإنرتنـت( )http://www.tenderboard.gov.om( ابتداء من ال�صاعة احلادية 

ع�صرة �صباحا .

�صتعطـــى الأف�صليـــة فـي الإ�صنــاد لل�صركــات التي ي�صتمــل عطاوؤهــا على اأكبــر ن�صبــة تعمني 

ون�صبة �صراء ممكنة من املنتجات الوطنية . 

جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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البنك املركزي العماين

�إعـــــــــالن

ا�ستنـــادا اإلـــى املــــادة رقـــم )48( مـــن القانـــون امل�سرفـــي ال�ســـادر باملــر�ســوم ال�سلطانــــي رقـــم 

2000/114 ، يعلــن البنـــك املركــزي العمانــي بـــاأن القيمــة الإجماليــة للنقــد املتـــداول فــــي 

ال�سلطنة حتى نهايــة �سهر دي�سمرب 2012م قـــد بلغـــت : ٫810٫701/385 1٫178 ريــال عمانــي 

)مليارا ومائة وثمانية و�سبعني مليونا وثمامنائة وع�سرة اآلف و�سبعمائة وريال عمانيا 

واحدا وثالثمائة وخم�سة وثمانني بي�سة فقط (

البنك املركزي العماين 
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املوجودات )الأ�صول( :

ريال عماين 

)بالألـف(

2012/12/31م

ريال عماين 

)بالألـف(

2011/12/31م

ريال عماين 

)بالألـف(

الذهـب  والف�سة 

املوجودات الأجنبية :

اأ - اأر�صدة لدى البنوك فـي اخلارج

ب - احتياطي لدى �صندوق النقد الدويل 

ج - الأوراق املالية الأجنبية

امل�صتحقات من احلكومة

امل�صتحقات من البنوك املحلية

ح�صة ال�صلطنة لدى �صندوق النقد الدويل

املوجودات الثابتة ) �صافـي (

املوجودات الأخرى

1٫097٫119

148٫302

4٫264٫116

650

5٫509٫537

86٫226

27٫659

95٫683

29٫831

35٫962

603

5٫523٫448

-

348

96٫347

20٫863

39٫931

املجمـــــوع
5.785.548

========

5.681.540

========

املطلوبات )اخل�صوم( :

النقد امل�صدر

امل�صتحقات للحكومة

امل�صتحقات للبنوك املحلية :

اأ - البنوك التقليدية

ب - البنوك الإ�صالمية

املطلوبات الأجنبية

املطلوبات الأخرى

ح�صاب �صندوق النقد الدويل بالريال العماين 

القيمة ال�صافية :

اأ - راأ�س املال

ب - الحتياطيات العامة

ج - اأخــرى

2٫224٫128

485

500٫000

395٫272

461٫298

1٫178٫811

806٫758

2٫224٫613

-

123٫089

95٫707

1٫356٫570

1٫037٫339

939٫929

2٫162٫791

-

120٫847

96٫371

1٫324٫263

5.785.548املجمـــــوع
=========

5.681.540
=========

البنك املركزي العماين

اإعـــــــالن

 ،  2000/114 رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  امل�صرفـي  القانون  ( من  اأ   (17 املادة  اإىل  ا�صتنادا 

يعلــن البنـــك املركـــزي العمانــــي بــــاأن امليزانيــــة العموميـــة للفتــــرة املنتهيـــــة فـــي 2012/12/31م 

كانت كما يلي  :
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�سيف بن حمد الدرعي

�إعــــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحراء املرادي �ش.م.م

وامل�سجلة  �ش.م.م  املرادي  �سركة �سحراء  بت�سفـية  يقوم  اأنه  الدرعي  بن حمد  �سيف  يعلن 

2011/11/3م  املوؤرخ  ال�سركاء  1107239 وفقا التفاق  بالرقم  التجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى 

الغري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، ال�سركة  وت�سفـية  بحل 

وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركة على العنوان 

التايل :

 والية اأدم - راأ�ش اجلبل 

�ش.ب : 740 ، ر .ب : 611

هاتف : 92855539 

ال�سركة  �سد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�سركة  دائني  االإعالن  هذا  امل�سفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�ستندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سر 

هذا االإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�سركة اأن يوؤديها للم�سفـي على العنوان امل�سار 

اإليه .

امل�سفــــــــــي

ابن حيان حما�سبون قانونيون 

�إعــــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تطوير البنية التحتية �ش.م.ع .م 

ابــن حيــــان حما�سبون قانونيون ب�سفته امل�سفي ل�ســركة تطوير البنيـــة التحتيــــــة  يعلـــن 

اأعمال  انتهاء  عن   ،  1050023 بالرقم  التجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجـلة   ، �ش.م.ع.م 

ال�سركات  قانون  من   )27( املادة  الأحكام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــــــــــي
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