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ال�سنـ ــة الثانيـ ــة والأربع ــون

الأح ــد  23رجـ ـ ــب 1434هـ

املـواف ـ ــق  2يونيـ ـ ـ ـ ـ ــو 2013م
املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيـــــــم �ســلــطــــانيـــــــــــة

رقم
ال�صفحة

مر�سـ ــوم �سلطـانـ ــي رقـ ـ ــم  2013/35بنقــل �سـفيــر �إىل ديـوان عــام وزارة اخلارجــية .
مر�سـ ــوم �سلطـانـ ــي رقـ ـ ــم  2013/36ب�إن�شاء الهيئـة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة و�إ�صدار نظامها .
6
قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــــة
ومن�شـــــــــــــورات مالـــيــــــــــــــــة
وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيــة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2013/165صادر فـ ــي  2013/5/23برف ــع حظـ ــر ا�ستي ـ ـ ــراد
الطيور احلية من جمهورية الهند .
17
وزارة املاليـــــة
من�ش ـ ـ ـ ـ ــور مال ـ ـ ـ ـ ـ ــي رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2013/2صـ ــادر ف ـ ــي  2013/5/22بتعدي ــل دليــل ت�صنيــف
امليزانيــة العامــة للدولــة ال�صادر باملن�شـور املالـي
رقم . 87/8
19
5

رقم
ال�صفحة
جملـــ�س اخلدمــة املدنيــــة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2013/3ص ـ ــادر فـ ــي  2013/5/27بتعدي ـ ــل الق ــرار رقـ ـ ــم
 2011/8بتحديد الوظائف ذات الطبيعة اخلا�صة
امل�ستثناة من �شرط الإعالن عند التعيني .
االدعـــــــاء العـــــــــام
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2013/342ص ـ ــادر فـ ــي  2013/5/16ب�شـ ـ ـ�أن تعي ـ ــني وكـ ـ ــالء
ادعــاء عــام �أوائــل .
بيانــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة
دائرة امللكيـــة الفكريــــة
بيان عن امل�صنفات التي مت �إيداعها لدى دائرة امللكية الفكرية .
�إعــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــــة
وزارة العـــــــــدل
قرار جلنة قبول املحامني رقم  2013/3/36ب�إعالن حل �شركة مدنية للمحاماة .
وزارة القــوى العاملــة
�إع ــالن ب�شـ ـ�أن طلــب ت�سجي ــل نقاب ــة عمالي ــة .
وزارة التجارة وال�صناعة
دائرة امللكيـــة الفكريــــة
الإعالنات اخلا�صة بالن�شر عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية .
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة .
ا�ست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدراك .
�إعالنــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــــة
مكتب دار الثقة لتدقيق احل�سابات
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة املباين العربية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .
املكتب الأهلي لتدقيق احل�سابات
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفية ل�شركة املعدات واخلدمات الفنية والتجارة �ش.م.م .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/35
بنقـل �سـفيـر �إلـى ديـوان عـام وزارة اخلارجيـة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ينقل ال�سفري الدكتور حممد بن �سامل بن �سعيد ال�شنفري �سفرينا لدى اجلمهورية العربية
ال�سورية �إىل ديوان عام وزارة اخلارجية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  19 :من رجـــــــب �سنة 1434هـ
املـوافــــق  29 :من مـايــــــــو �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/36
ب�إن�شــاء الهيئـــة العامـــة
لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة و�إ�صدار نظامها
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/116
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/102بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/19ب�إن�شاء مديرية عامة بوزارة التجارة وال�صناعة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/6ب�إن�شاء �صندوق الرفد و�إ�صدار نظامه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�ش ـ ـ�أ هيئ ــة عام ــة ت�سمى "الهيئــة العامــة لتنمي ــة امل�ؤ�س�س ــات ال�صغيــرة واملتو�سط ــة" تتبــع
وزارة التجارة وال�صناعة .
املــادة الثانيــــة
يكون للهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ال�شخ�صية االعتبارية وتتمتع
باال�ستقالل املايل والإداري  ،وتكون لها �أهلية متلك الأموال الثابتة واملنقولة و�إدارتها
والت�صرف فـيها  ،ويعمل فـي �ش�أنها ب�أحكام النظام املرفق .
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املــادة الثالثــــة
يك ــون مق ــر الهيئ ــة العامــة لتنميــة امل�ؤ�س�ســات ال�صغي ــرة واملتو�سط ــة حمافظ ــة م�سقــط ،
ويجوز �إن�شاء فروع لها فـي املحافظات بقرار من جمل�س �إدارتها .
املــادة الرابعــــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة اللوائح
والقرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام النظام املرفق بعد اعتمادها من جمل�س �إدارة الهيئة ،
و�إىل �أن ت�صدر ت�سري على الهيئة القوانني والنظم التي تخ�ضع لها وحدات اجلهاز الإداري
للدولة فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي النظام املرفق ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة اخلام�سـة
ت�ؤول �إىل الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة االخت�صا�صات واملخ�ص�صات
واملوج ــودات املتعلق ــة باملديري ــة العام ــة للم�ؤ�س�س ــات ال�صغيــرة واملتو�سطــة بـ ــوزارة التجــارة
وال�صناعة  ،كما ينقل �إليها موظفو تلك املديرية بذات درجاتهم املالية .
ويكون �إعمال مقت�ضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم االتفاق عليها بني الرئي�س التنفـيذي
للهيئة ووزير التجارة وال�صناعة .
املــادة ال�ساد�سـة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة ال�سابعـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  20 :من رجـــــــب �سنة 1434هـ
املـوافــــق  30 :من مـايــــــــو �سنة 2013م
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نظام الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
الف�صل الأول
تعريفــــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــــــــــــــــــــــــــــة  :الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة .
املجلــــــــــــــــــــــــــ�س  :جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيــــــــــــــــــــــــــ�س :رئي�س املجل�س .
الرئي�س التنفـيذي  :الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
امل�ؤ�س�ســـــــــــــــــــــات  :امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة .
الف�صل الثاين
�أهــــداف الهيئـــة
املــادة ( ) 2
تهدف الهيئة �إىل الآتي :
 - 1تنمي ــة وتطوي ــر امل�ؤ�س�س ــات والتخطي ــط والتن�سيق والرتويج النت�شارها ومتكينهــا
من احل�صول على ما حتتاجه من متويل وخدمات بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية
واخلا�صة املعنية .
 - 2غر�س ثقافة ريادة الأعمال والعمل احلر لدى النا�شئة وال�شباب .
 - 3تعزيز دور امل�ؤ�س�سات فـي توفـري فر�ص العمل املتعددة واملتجددة لل�شباب العماين .
 - 4م�ساعدة رواد ورائدات الأعمال على املبادرة فـي �إن�شاء وتنفـيذ امل�شروعات اخلا�صة
بهم والريادة فـي �إدارتها وتنميتها .
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 - 5تعزيز القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سات القائمة .
 - 6زي ــادة قــدرة امل�ؤ�س�ســات علـى حتقيق قيم ــة م�ضاف ــة لالقت�صــاد الوطنــي  ،وامل�ساهمة
فـي التنويع االقت�صادي  ،ودعم االبتكار  ،وا�ستخدام التقنيات احلديثة .
الف�صل الثالث
اخت�صا�صــات الهيئــة
املــادة ( ) 3
للهيئة فـي �سبيل حتقيق �أهدافها ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1إ	�عــداد ا�سرتاتيجية طويلة املدى تت�ضمن اخلط ــط وال�سيا�س ـ ــات اخلا�ص ــة بتنمي ــة
امل�ؤ�س�سات فـي �إطار اال�سرتاتيجية الوطنية ال�شاملة للتنمية التي ي�ضعها املجل�س
الأعلى للتخطيط  ،ورفعها �إىل جمل�س الوزراء لالعتماد .
 - 2العمـل على توفـ ــري البيئـ ــة التنظيمي ــة امل�شجع ــة لنمــو وتطور امل�ؤ�س�سات بالتن�سيق
مع اجلهات املعنية  ،وذلك من خالل اقرتاح م�شروعات القوانني ذات ال�صلة ب�أن�شطة
امل�ؤ�س�سات  ،ومراجعة القوانني والنظم والإجراءات املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
 - 3إ	�ع ــداد اخلط ــط والربامــج التنفـيذيـ ــة الالزمـ ــة لتحقيق �أهداف الهيئة بالتن�سيــق
مع اجلهات املعنية .
 - 4تقدي ــم اال�ست�ش ــارات املاليـ ــة والفنـ ــية والإداريـ ــة والقانونيـ ــة للم�ؤ�س�سـ ــات بهـ ـ ــدف
تطويرها  ،وتعزيز قدرتها التناف�سية  ،ومتكينها من تقدمي منتجات عالية اجلودة .
 - 5العمل على �إنهاء �إجراءات ح�صول امل�ؤ�س�سات على الرتاخي�ص واملوافقات الالزمة
ملمار�سة �أن�شطتها  ،بناء على طلب �أ�صحابها  ،مع �إعطاء الأولوية فـي هذا اخل�صو�ص
للطلبات املقدمة من امل�ؤ�س�سات التي يتفرغ �أ�صحابها لإدارتها .
 - 6ت�شجيع التكامل بني امل�ؤ�س�سات وال�شركات الكربى من جانب  ،وال�صناعات املغذية
واخلدمات امل�ساندة من جانب �آخر .
 - 7العم ــل عل ــى ت�سويق وترويج منتجات وخدمات امل�ؤ�س�ســات داخل وخارج ال�سلطنة
من خالل تنظيم املعار�ض وامل�شاركة فـيها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
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 - 8بناء نظام معلومات �إلكرتوين متكامل مع مركز ات�صاالت قادر على توفـري املعلومات
الداعمة لأن�شطة امل�ؤ�س�سات وجماالت عملها .
�	- 9إعداد �سجل خا�ص بامل�ؤ�س�سات يت�ضمن بـيان حجمهــا و�أن�شطتهـا االقت�صادية وعــدد
ونوعية العمالة فـيها .
�	- 10إن�ش ــاء مراك ــز وحا�ضن ــات �أعم ــال للم�ؤ�س�ســات فـي خمتلــف حمافظـ ــات ال�سلطن ــة ،
وا�ستثمارها و�إدارتها من قبل الهيئة �أو القطاع اخلا�ص وفقا ملا تقرره الهيئة .
�	- 11إن�شــاء مراك ــز متخ�ص�صــة لرفــع قــدرات امل�ؤ�س�ســات التناف�سيــة وتطويــر منتجاتهــا
وخدماتها مبا يتوافق مع �أف�ضل املقايي�س العاملية .
 - 12تنظيــم دورات تدريبي ــة وت�أهيليــة لـ ــرواد ورائـ ــدات الأعمـ ــال ومديـ ــري امل�ؤ�س�س ـ ــات
لتزويدهم باملهارات الأ�سا�سية لإدارة وت�شغيل م�ؤ�س�ساتهم وفقا لأف�ضل املمار�سات
العاملية .
 - 13و�ضـع الآلي ــة الالزم ــة بالتن�سيق مع جمل ــ�س املناق�صات ل�ضم ــان تخ�صي�ص ن�سبة
من امل�شرتيات واملناق�صات احلكومية املختلفــة للم�ؤ�س�ســات  ،وذلك مب ــا ال يتعار�ض
مع �أحكام القوانني واالتفاقيات النافذة فـي ال�سلطنة .
 - 14التن�سي ــق مع �صنــدوق الرف ــد لت�سهي ــل ح�ص ــول رواد ورائدات الأعمــال و�أ�صحــاب
امل�ؤ�س�سات على التمويل الالزم لإن�شاء وتو�سعة م�ؤ�س�ساتهم .
 - 15و�ضع الآلية الالزمة بالتن�سيق مع البنك املركزي العماين ل�ضمان زيادة الت�سهيالت
االئتمانية املقدمة للم�ؤ�س�سات  ،وتخ�صي�ص الن�سبة املعتمدة من البنك املركزي
العماين من القرو�ض التجارية لهذه امل�ؤ�س�سات .
 - 16التن�سي ــق مع اجلهـ ــات املعني ــة لو�ضــع اخلطط الالزمــة لتطويــر ر�أ�س امل ــال املبـادر
فـي امل�ؤ�س�سات .
 - 17متثــيل ال�سلطن ــة ف ــي االجتم ــاعات الإقليمي ــة و الدولي ــة املتعلقــة مبج ــاالت عم ــل
الهيئة .
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الف�صل الرابع
�إدارة الهيئــــة
املــادة ( ) 4
يتوىل �إدارة الهيئة وتنظيم �ش�ؤونها جمل�س �إدارة تكون له كافة ال�صالحيات الالزمة ملمار�سة
الهيئة اخت�صا�صاتها وحتقيق �أهدافها  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
 - 1ر�سم ال�سيا�سة التي ت�سري عليها الهيئة فـي ممار�سة اخت�صا�صاتها ومتابعة تنفـيذها .
 - 2اعتمــاد الهيك ــل التنظيمــي للهيئــة والتق�سيمــات الإداريــة الفرعيــة بهــا وحتدي ـ ــد
اخت�صا�صاتها بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 3اعتم ــاد م�شروعــات اللوائ ــح املاليــة والإداريــة والئح ــة �ش ـ�ؤون املوظفـني بالهيئ ــة ،
بعد موافقة وزارة املالية  ،واعتماد القرارات الالزمة لتنظيم العمل باملجل�س .
�	- 4إبرام اتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات ال�صلة باخت�صا�صات الهيئة بعد موافقة
جمل�س الوزراء .
 - 5اعتماد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة قبل رفعها �إىل وزارة املالية .
 - 6اعتماد احل�ساب اخلتامي املدقق للهيئة قبل رفعه �إىل وزارة املالية .
�	- 7إعداد تقرير �سنوي عن �أن�شطة الهيئة ورفعه �إىل جمل�س الوزراء .
 - 8حتديد الر�سوم التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل اخلدمات التي تقدمها بعد التن�سيق
ب�ش�أنها مع وزارة املالية .
 - 9كافة ال�صالحيات الأخرى امل�سندة للهيئة مبوجب املرا�سيم والقوانني الأخرى .
املــادة ( ) 5
ي�شكل املجل�س برئا�سة وزير التجارة وال�صناعة وع�ضوية كل من :
 - 1ممثل عن كل من اجلهات احلكومية الآتية :
أ�  -وزارة الرتبية والتعليم .
ب  -وزارة التعليم العايل .
ج  -وزارة القوى العاملــة .
-11-
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د  -الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط .
ال تقـ ــل درج ــة كل منه ــم عن وكي ــل وزارة ي�صدر بت�سميت ــه ق ــرار من الوزيـ ــر
املخت�ص .
 - 2الرئي�س التنفـيذي ل�صندوق الرفد .
 - 3اثنان من الر�ؤ�ساء التنفـيذيني لل�شركات الكربى العاملة فـي ال�سلطنة ممن لهم
م�ساهمات فـي دعم امل�ؤ�س�سات .
 - 4اثنان من �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات املتفرغني لإدارتها وت�سيري �أعمالها .
وي�صدر بتعيني من ذكر فـي البندين (  ) 4 ، 3من هذه املادة قرار من الرئي�س ،
وتكون مدة ع�ضويتهم باملجل�س �أربع �سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة .
املــادة ( ) 6
يع ــني املجل ــ�س فـي �أول اجتمــاع ل ــه م ــن بني �أع�ضائ ــه نائبــا للرئي�س يحــل حمــل الرئي ــ�س
عند غيابه �أو قيام مانع يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 7
يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س �أو من يحل حمله � ،أربع مرات على الأقل فـي ال�سنة ،
ويجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�ضت احلاجة ذلك  ،وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور
�أغلبية �أع�ضائه على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صوات
احلا�ضرين وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
املــادة ( ) 8
يكون للهيئة رئي�س تنفـيذي ي�صدر بتعيينه قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 9
ميثل الرئي�س التنفـيذي الهيئة �أمام الق�ضاء وفـي �صالتها بالغري .
املــادة ( ) 10
يكون للرئي�س التنفـيذي كافة ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني املعول
بها فـي اجلهاز الإداري للدولة  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
-12-
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� - 1إدارة الهيئة والإ�شراف على موظفـيها .
�	- 2إعداد م�شروع الهيكل التنظيمي للهيئة والتق�سيمات الإدارية الفرعية وحتديد
اخت�صا�صاتها ورفعه �إىل املجل�س .
�	- 3إعداد م�شروعات اللوائح الإدارية واملالية والوظيفـية للهيئة ورفعها �إىل املجل�س .
�	- 4إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة ورفعه �إىل املجل�س لالعتماد .
�	- 5إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة ورفعها �إىل املجل�س لالعتماد .
 - 6تنفـيذ اال�سرتاتيجية طويلة املدى واخلطط وال�سيا�سات املعتمدة لتنمية امل�ؤ�س�سات
والقرارات ال�صادرة من املجل�س .
�	- 7إعداد م�شروعات االتفاقيات ومذكرات التفاهم وعر�ضها على املجل�س .
 - 8إ	�ع ــداد خط ــط التدري ــب والت�أهي ــل ملوظفـ ــي الهيئ ــة لالرتق ــاء بقدراته ــم العلمي ـ ــة
والعملية  ،وعر�ضها على املجل�س لالعتماد .
�	- 9إعداد تقارير دورية عن �أعمال الهيئة ورفعها �إىل املجل�س .
�	- 10أي اخت�صا�صات �أخرى يكلفه بها املجل�س .
الف�صل اخلام�س
ماليـــة الهيئــــــة
املــادة ( ) 11
تكون للهيئة ميزانية �سنوية م�ستقلة ترفع �إىل وزارة املالية بعد اعتمادها من املجل�س ،
وتبد أ� ال�سنة املالية لها فـي الأول من �شهر يناير وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر
دي�سمرب من كل عام  ،وتبد أ� ال�سنة الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي فـي احلادي
والثالثني من �شهر دي�سمرب من العام التايل .
املــادة ( ) 12
تتكون موارد الهيئة من الآتي :
 - 1االعتمادات التي تخ�ص�ص لها فـي امليزانية العامة للدولة .
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 - 2ح�صيلة املبالغ التي تتقا�ضاها مقابل ما ت�ؤديه من خدمات للغري .
 - 3الهبات والإعانات واملنح التي يقبلها املجل�س بعد موافقة جمل�س الوزراء .
 - 4عوائد �أموال الهيئة .
� - 5أي �إيرادات �أخرى يقرها املجل�س ويوافق عليها جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 13
يتولــى تدقيــق ح�ساب ــات الهيئ ــة مراق ــب ح�ساب ــات مرخ ــ�ص ل ــه مبزاول ــة مهنــة املحا�سب ــة
واملراجعة  ،ي�صدر بتعيينه وحتديد �أتعابه قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 14
تودع �أموال الهيئة فـي ح�ساب م�صرفـي �أو �أكرث ب�أحد امل�صارف املرخ�ص لها بال�سلطنة ،
وي�صدر بفتح تلك احل�سابات قرار من الرئي�س التنفـيذي بعد التن�سيق مع وزارة املالية ،
وي�صدر بقواعد و�إجراءات ال�صرف من هذه الأموال قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 15
دون الإخالل ب�أحكام �أي قانون �أو مر�سوم �سلطاين �آخر  ،تعفى الهيئة من كافة ال�ضرائب
والر�سوم .
املــادة ( ) 16
تعتب ــر �أم ــوال الهيئة �أمــواال عامــة  ،وتتمتع مبزايا وحق ــوق اخلزانة العامة وامتيازاته ــا
على �أموال املدينني  ،وللهيئة حماية هذه الأموال بالطرق ووفق الإجراءات املن�صو�ص
عليها فـي نظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز
الإداري للدولة .
املــادة ( ) 17
ت�سري على الهيئة القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري
للدولة  ،وذلك فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا النظام واللوائح ال�صادرة تنفـيذا
لأحكامه .
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وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
قــرار وزاري
رقم 2013/165
برفع حظر ا�سترياد الطيور احلية من جمهورية الهند
ا�ستنادا �إىل قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�س ــوم ال�سـلطاين رقم ، 2004/45
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقـم ، 2008/107
و�إىل القرار الوزاري رقم  2012/250بحظر ا�سترياد الطيور احلية من جمهورية الهند ،
و�إىل تو�صية اجلهة البيطرية املخت�صة بزوال �سبب حظر ا�سترياد الطيور احلية ومنتجاتها
وم�شتقاتها وخملفاتها من جمهورية الهند ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يرفع حظر ا�سترياد الطيور احلية ومنتجاتها وم�شتقاتها وخملفاتها من جمهورية الهند
الوارد بالقرار الوزاري رقم  2012/250امل�شار �إليه  ،على �أن يكون ا�ستريادها وفقا لل�شروط
الواردة بامللحق املرفق .
املــادة الثانيــــة
على اجلهات املخت�صة تنفـيذ هذا القرار كل فـي جمال اخت�صا�صه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1434 / 7 /13 :هـ
املوافـــــق 2013 / 5 / 23 :م

د .فــ�ؤاد بن جعفر ال�ساجواين
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية
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ملحــــــق
ب�شـروط ا�ستيــراد الطيـور احليـة
ومنتجاتها وم�شتقاتها وخملفاتها من جمهورية الهند
مع عدم الإخالل ب�شروط اال�سترياد املن�صو�ص عليها فـي قانون احلجر البيطري والئحته
التنفـيذية امل�شار �إليهما  ،ي�شرتط ال�سترياد الطيور احلية ومنتجاتها وم�شتقاتها وخملفاتها
من جمهورية الهند الآتي :
�	- 1أن تكون ال�شركة امل�صدرة م�ستوفـية لل�شروط املن�صو�ص عليها بالف�صل  4/3اخلا�ص
ب�إن�شـ ــاء املناط ــق واملربعات ال�صحي ـ ـ ــة "" COMPARTIMENTALISATION
والف�صـ ـ ــل  4/4اخل ــا�ص بتطبيق مب ــد�أ املربعـ ــات ال�صحيـ ــة ""Compartments
من الباب الرابــع اخلــا�ص بالتو�صيات العامة للوقايــة من الأمــرا�ض ومكافحتهـا
مــن الد�ستـ ــور الدول ــي حليوانـ ــات الياب�س ــة ال�صادر عن املنظم ــة العامليـ ــة لل�صحـ ــة
احليوانية �أو تقوم بتطبيق ال�سيا�سات القيا�سية للأمن احليوي .
�	- 2أال يتــم اال�سترياد من تلك ال�شرك ــات �إال بعد قيــام فريق فنــي من الــوزارة بزيارته ــا
للت�أكد من �أنها تقوم بتطبيق ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي البند (. )1
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وزارة املاليـــــة
من�شـــور مالــي
رقم 2013/2
بتعديل دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة
ال�صادر باملن�شور املايل رقم 87/8
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/111
و�إىل املر�ســوم ال�سلطان ــي رقــم  2013/1بالت�صدي ــق على امليزاني ــة العامـة للدولــة لل�سنــة
املالية 2013م ،
و�إىل دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة ال�صادر باملن�شور املايل رقم ، 87/8
و�إىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
و�إىل القرار الوزاري رقم  2011/408بتعديل تاريخ العمل بامللحق رقم ( )1املرفق بالالئحة
التنفيذية للقانون املايل ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة الأولـــــى
ي�ضاف �إىل البند رقم  ( 33م�ستلزمات خدمية ) من الف�صل رقم ( 101م�صروفات خدمية
و�سلعية) من الباب الثاين (امل�صروفات) من دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة امل�شار
�إليه مادة جديدة بعنوان " تكاليف �إقامة املهرجانات " وذلك على النحو الآتي :
مادة
34

رقم احل�ســــــاب
ف�صل
بند
33

101

باب
2
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املـــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام هذا املن�شور .
املـــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املن�شور فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي 1434 / 7 /12 :هـ
املـوافــــق 2013 / 5 / 22 :م
دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزيـ ـ ــر الم�سـ ـ ـ�ؤول عن ال�ش ـ ـ�ؤون المالي ـ ــة

�شــرح احل�ســـاب
رقم 21013334
تكاليـف �إقامـة املهـرجانات
يخ�ص�ص مل�صروفات �إقامة املهرجانات التي تقام بال�سلطنة .
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جملــ�س اخلدمــة املدنيــة
قـــرار
رقم 2013/3
بتعديل القرار رقم  2011/8بتحديد الوظائف
ذات الطبيعة اخلا�صة امل�ستثناة من �شرط الإعالن عند التعيني
ا�ستنادا �إىل قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
و�إىل قــرار رئيـ�س جملــ�س اخلدم ــة املدنيــة رقــم  2011/8بتحديــد الوظائــف ذات الطبيع ــة
اخلا�صة امل�ستثناة من �شرط الإعالن عند التعيني ،
و�إىل قرار رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية رقم  2012/2بتعديل القرار رقم  2011/8بتحديد
الوظائف ذات الطبيعة اخلا�صة امل�ستثناة من �شرط الإعالن عند التعيني ،
و�إىل موافقة جمل�س اخلدمة املدنية فـي اجتماعه رقم  2013/1املنعقد بتاريخ 2013/2/24م ،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضاف فقرة جديدة لن�ص املادة الأوىل من القرار رقم  2011/8امل�شار �إليه يكون ترتيبها
تاليا لوظيفة رئي�س مكتب الوزير ن�صها الآتي " مدير عام م�ساعد ".
املــادة الثانيــــة
يلغــى القــرار رق ــم  2012/2امل�شار �إليـه  ،كمــا يلغى ك ــل م ــا يخال ــف ه ــذا الق ــرار �أو يتع ــار�ض
مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  17 :من رجــــــب 1434هـ
املـوافــــق  27 :من مايــــــــو 2013م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ــ�س اخلدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املدني ـ ـ ـ ـ ــة
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1015

االدعـــاء العـــام
قـــــرار
رقم 2013/342
ب�شـ�أن تعيــني وكــالء ادعــاء عــام �أوائــل
ا�ستنادا �إىل قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/90
و�إلـى قانون االدعاء العام ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/92
و إ�لـى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2000/110ب�إ�صدار جدول رواتب وعالوات وبدالت الق�ضاة
و�أع�ضاء حمكمة الق�ضاء الإداري و�أع�ضاء االدعاء العام ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/25القا�ضي با�ستقالل االدعاء العام ,
وبعـ ــد موافق ـ ـ ــة جمل ـ ـ ــ�س ال�ش ـ ـ�ؤون الإداريـ ــة فـي جل�ستـ ـ ـ ــه رق ـ ــم  2013/4املنعقـ ـ ــدة بتاري ـ ــخ
 8مايو 2013م ,
وبناء على ما تقت�ضيه م�صلحة العمل .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعين التالية �أ�سما�ؤهم بوظيفة وكيل ادعاء عام �أول :
� - 1سلطـان بــن �سالــم بــن �سعيــد المحـرزي .
 - 2ثريـ ــا بنــت خليفــة بــن مبــارك الرحبيــة .
 - 3يو�س ـ ــف ب ــن �أحم ـ ــد ب ــن علـ ـ ــي النقب ـ ـ ــي .
� - 4أحم ــد بـ ــن حم ـ ــد بـ ــن �سع ــود الرواحـ ــي .
 - 5يعرب بن عبداللـه بن محمد ال�صيعري .
� - 6سع ــود بـ ــن �صال ــح بـ ــن �أحم ــد المعول ــي .
� - 7شريفـة بنـت حمــدان بـن حمـد اللمكيـ ــة .
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 - 8محم ــد ب ــن �سعي ــد ب ــن حمـد الكا�سبــي .
� - 9أحم ــد بـن �سعي ــد ب ــن �صالــح الحب�س ــي .
 - 10خلفـ ــان بــن �سعي ــد ب ــن علــي المعولـ ــي .
� - 11سالــم بـن �سلطـان بـن �سعيد الها�شمـ ــي .
 - 12عيـ ــ�سى بـ ــن �سالــم ب ــن �سهي ــل ح ــاردان .
 - 13منـال بنت حمــد بــن حمــود ال�سعيديـ ــة .
 - 14محم ـ ــد بـ ــن �أحم ــد بــن زاي ــد الهنائ ــي .
 - 15عمـاد بن محم ــد ب ــن علــي الحمدان ـ ــي .
 - 16خال�صة بنت محمد بن حمود الندابية .
 - 17ب�ش ـ ــر ب ــن محمــد بــن �أحمــد الح�سن ــي .
 - 18ن ــوال بنـت را�شــد بــن �سالــم ال�سعيدي ــة .
 - 19حاتــم بـن محمــد ب ــن �سعيــد الكيوم ــي .
� - 20سال ــم بـ ــن علـ ــي ب ــن حميـ ــد البلو�ش ــي .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي الجـريدة الر�سمية  ,ويعمـل به اعتبارا من 2013/3/1م .
�صـدر فـي  6 :من رجـــــــــــب 1434هـ
املـوافـــــق  16 :من مــايــــــــــو 2013م
ح�سني بن علي بن زاهر الهاليل
املدع ـ ـ ـ ـ ـ ــي العـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
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وزارة التجــــارة وال�صناعـــة
دائرة امللكية الفكريــة
بيـــــــــان
ك�شف بامل�صنفات الأدبية والعلمية والفنية املودعة وذلك تنفيذا لأحكام املادة (  ) 34من قانون
حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2008/65
نوع
رقم
الـمـ�ؤلف/النا�شر اجلن�سية
امل�صنــــــــــف
الإيداع امل�صنف
2127

قر�ص

يعقوب بن يو�سف بن
�سعيد العامري

دلة عمانية

عماين

ريب�س  .اوم (�أداة حت�سني د.ح�سني عبدالزهرة كاظم
عراقي -
منظومة قدرة الطاقة املتجددة الوائلي د .تامر تركي
فل�سطيني
نايف خطيب
فـي عمان)

2128
2129

قر�ص

م�ساهمتي

ال�شركة العمانية للتنمية جهة
خا�صة
ال�سياحية �ش.م.ع.م

2130

كتاب

future in Mathematice
2nd. Semester

غريب �سعد الدين زكي

م�صري

2131

قر�ص

خنجر عماين � -سيف وتر�س
عماين (حافظة غذائية
وحتفة)

يعقوب بن يو�سف بن
�سعيد العامري

عماين

2132

قر�ص

La contessa sweets

منى بنت �سعيد بن حممد
ال�سيابية

عمانية

2133

قر�ص

املو�سوعة الرباجمية
خلطة عام 2011م

منوذج من
2134
ت�صميم

�سنتعلم ولو حتت ظل �شجرة
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جهة
�ش�ؤون البالط ال�سلطاين
حكومية
م�صطفى بن �أحمد بن
حممد الرحبي

عماين
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نوع
رقم
الإيداع امل�صنف
منوذج من
2135
ت�صميم

امل�صنــــــــــف
عماين وافتخر

2136

كتيب

املدينة العاملية للغات

2140

قر�ص

البلو�ش و�أ�صولهم العربية

2141

الفنجان العماين عليه ت�صميم
الدلة و الزخرفة العربية
قر�ص
الإ�سالمية

2142

2143

2144
2145
2146
2147

الـمـ�ؤلف/النا�شر

اجلن�سية

م�صطفى بن �أحمد بن
حممد الرحبي
فواز بن �أحمد بن �سعيد
عماين
ال�شنفري
خلفان بن علي بن خلفان
عماين
القا�سمي
عماين

يعقوب بن يو�سف بن
�سعيد العامري

عماين

 OMAN MEDICALخالد بن يو�سف بن بري
كتاب
CITY @ SHINAS
حممد البلو�شي
مروة بنت �سعود بن حمود
احلب�سية � +آ�سيا بنت
برنامج �إلكرتوين ملعاجلة
كتيب م�شكلة �صعوبات القراءة عند حممد بن �سيف اجلابرية عماين
الأطفال
� +صفاء بنت خالد بن
حمد املخينية
 BRIDE GROOMجمموعة �شركات الرواحي جهة
كتاب
OMAN
خا�صة
ا�ستخدام عدادات الدفع امل�سبق ليلى بنت �سعيد بن خلف
عمانية
قر�ص الرقمية الحت�ساب ا�ستهالك
ال�سنانية
الكهرباء
قر�ص �صنع مولد كهربائي
يعمل �أحمد بن خليفة الهطايل عماين
بالطاقة الكهربائية
العرو�س والعري�س عمان جمموعة �شركات الرواحي جهة
كتاب
خا�صة
عماين
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نوع
رقم
الإيداع امل�صنف
2148

قر�ص

2149

قر�ص

2150

قر�ص

� 2151صور من
ت�صميم
2152
2153

قر�ص

امل�صنــــــــــف

الـمـ�ؤلف/النا�شر

اجلن�سية

دليل اال�ستعالمات التجاري �شركة �آزال املتحدة �ش.م.م جهة
خا�صة
الناطق
�آمنة اللواتية /و�ضحى
عماين
برنامج حقي للتوعية القانونية البو�سعيدية  /مروة
�أمبو�سعيدية
�أمين بن �أحمد بن علي
اخلرو�صي � /إبراهيم بن
�أكيا�س متعددة اال�ستخدام �سيف بن �سليمان امل�سكري عماين
 /زليخة بنت �سامل بن
خمي�س احلمرا�شدية
�أني�سة بنت مو�سى
�أكرب قالدة تراثية عمانية
عمانية
بال�سلطنة
الزدجالية
�صناعة الن�سيج
الهيئة العامة لل�صناعات جهة
احلرفية
القطني(ال�سباعية)
حكومية
لعبة �أم احلوالي�س
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وزارة العــــــــدل
قـرار جلنة قبول املحامني
رقم 2013/3/36
ب�إعـالن حـل �شركـة مدنيـة للمحامـاة
ا�ستنادا �إىل قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/108
و�إىل القرار الوزاري رقم  99/70ب�ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات
املدنية للمحاماة ،
و�إىل قرار جلنــة قبول املحامني رقم  2009/3/57بت�أ�سي�س �شركة  /ماجد الطوقي وعبداللـه
الربواين للمحامـ ــاة واال�ست�شارات القانونية ( �شركة مدنية للمحاماة ) ،
و�إىل حم�ضر اجتماع ال�شركاء امل�ؤرخ فـي 2013/3/30م املت�ضمن حل ال�شركة ،
و�إىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم  2013/3بتاريخ 2013/5/26م ،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة .
تـقـــرر
املـــادة الأولـــــى
ح ـ ــل �شركـ ــة  /ماجـ ــد الطوقي وعبداللـ ــه الربوان ــي للمحامـ ــاة واال�ست�شــارات القانوني ـ ــة
( �شركة مدنية للمحاماة ) من �سجل قيد ال�شركات .
املـــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي 1434 / 7 /16 :هـ
الموافــق 2013 / 5 / 26 :م

عي�سى بن حمد بن حممد العزري
وكي ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
رئيـ ـ ـ ــ�س جلنـ ـ ـ ـ ــة قبـ ـ ـ ـ ــول املحاميـ ـ ـ ـ ــن
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حم�ضــر اجتمـاع وقــرار ال�شركــاء
�إنه بتاريخ  20مار�س 2013م اجتمع جميع ال�شركاء فـي �شركة ماجد الطوقي وعبداللـه
الربواين للمحاماة واال�ست�شارات القانونية وذلك ملناق�شة بند ت�صفـية ال�شركة بع ــد قرار
ان�سحاب ماج ــد بن �سلطان الطوقي من ال�شراك ــة تنفـيذا للمــادة ( )6من قانون املحاماة
وخماطبته لدائرة �ش�ؤون املحامني بذلك .
وبعد املناق�شة تقرر الآتي :
 - 1ت�صفـية �شركة ماجد الطوقي وعبداللـه الربواين للمحاماة واال�ست�شارات القانونية .
 - 2تعي ــني مكت ــب كاميليا البو�سعيديــة للمحام ــاة واال�ست�ش ــارات القانونيــة م�صفـيـ ــا
لل�شركة .
� - 3إحالة جميع ملفات الدعاوى �إىل مكتب عبداللـه الربواين للمحاماة واال�ست�شارات
القانونية .
 - 4خماطبة وزارة العدل بقرار الت�صفـية .
و�إقرارا ملا تقدم قام ال�شركاء بالتوقيع على حم�ضر االجتماع والقرارات املتخذة فـيه .
التوقيع
التوقيع

 ماج ـ ـ ـ ــد بن �سلط ـ ــان الطوق ـ ـ ـ ــي -عبدالل ـ ــه بن �سال ـ ـ ــم الربوانـ ـ ـ ــي

حم�ضـر اجتمــاع وقـرار ت�صفـيـة
�إنه بتاري ــخ  21مـ ــار�س 2013م وا�ستنـ ــادا �إل ـ ــى حم�ضــر اجتماع وق ــرار ال�شركــاء فـي �شركـ ــة
ماجد الطوقي وعبداللـه الربواين للمحاماة واال�ست�شارات القانونية امل�ؤرخ  20مار�س 2013م
فقد مت الآتي :
 - 1ت�سوية كافة امل�ستحقات املالية بني ال�شركاء منا�صفة .
 - 2قــام امل�صفـي ب�أعمال ت�صفـية ال�شرك ــة فـي التاريــخ �أعـ ــاله وهــذا قــرار من امل�صفـي
بانتهاء �أعمال الت�صفـية .
و�إقرارا وت�صديقا ملا تقدم قام ال�شركاء وامل�صفـي بالتوقيع على املح�ضر وقرار الت�صفـية .
			
 ماج ـ ـ ـ ــد بن �سلط ـ ــان الطوق ـ ـ ـ ــي عبدالل ـ ــه بن �سال ـ ـ ــم الربوانـ ـ ـ ــي كاميليا بنت حممد البو�سعيدية-31-
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وزارة القـوى العاملـة
�إعـــــــــالن
ب�ش�أن طلب ت�سجيل نقابة عمالية
تعلــن وزارة القــوى العاملــة ا�ستنــادا إ�لــى الق ـ ــرار الـ ــوزاري رقـ ـ ــم  2012/570ب�ش ـ ـ�أن نظ ـ ــام
ت�شكيـل وعمل وت�سجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة
عمان �أن عمــال فندق كراون بالزا �صحار تقدمــوا �إلـى املديريـة العامــة للرعايــة العماليــة
بالــوزارة بطلــب ت�سجيــل نقاب ــة عمالي ــة  ،ولكــل مت�ض ــرر احلـق فـي االعت ــرا�ض عل ــى هـ ــذا
الطلـب  ,على �أن يكون اعرتا�ضه م�سببا و�أن يتقدم به �إىل جلنة بحث االعرتا�ضات امل�شكلة
بالوزارة لهذا الغر�ض  ,وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن .
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وزارة التجــــارة وال�صناعـــة
دائرة امللكية الفكريــة
�إعـــــــالن
تعلــن دائــرة امللكيــة الفكــرية عــن طلبــات ت�سجيــل العالمات التجارية املقبولة وفقا لأحكام
قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2008 /67
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 66535 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
مـ ــواد حـميـ ــة غــذائـيـ ــة للأغـ ــرا�ض الطـبـي ـ ــة  ،م�ستـح�ضـ ــرات �صيـ ــدالني ـ ــة (اليــورف ـيــدا
 ) Ayurvedicلعـالج ومقـاومـة ا�ضطـرابـات الكبـد .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :هيمااليا غلوبال هولينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :دبــي انتــرنا�شيون ــال فـيننــ�س �سنرت  ,ذا غايت  ,الفل � , 12سويت , 27
�ص .ب  506807دبي  -الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2011/01/26 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سعيد ال�سيابي
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  961 :ر .ب 117 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 67729 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
مقاوالت البناء بال�صنف رقم . 37
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :املريح للتجارة واملقاوالت �ش م م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  36 :ر .ب 114 :
تاريخ تقدمي الطلب 2011/04/04 :
-33-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1015

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 68536 :
فـي الفئة  06من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
املعادن غري النفـي�سة وكل خليط منها  ،مواد البناء املعدنية  ،املباين املعدنية املتنقلة  ،املواد
املعدنية التي ت�ستخدم فـي بناء خطوط ال�سكة احلديدية � ،أ�سالك وكبالت غري كهربائية
م�صنوعة من املعادن غري النفـي�سة  ،اخلردوات املعدنية والقطع ال�صغرية من اخلردوات
املعدنية  ،املوا�سري والأنابيب املعدنية  ،اخلزائن واملنتجات الأخرى امل�صنوعة من املعادن
غري النفـي�سة غري امل�صنفة فـي فئات �أخرى  ،خامات املعادن  ،الألومنيوم  ،ال�سالمل املعدنية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة م�صنع الزامل لل�سالمل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سعودي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  3408 :الدمام  31471اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2011/06/06 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 68828 :
فـي الفئة  03من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�صابون  ،عطور  ،زيوت عطرية  ،م�ستح�ضرات جتميل (كوزميتك) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جينيفا البوراتوريز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :جزر فـريجن الربيطانية
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بامل جروف هاو�س �ص .ب  438 :رود تاون تورتوال  ،جزر فـريجن
الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب 2011/06/19 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 68857 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
النب وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز بكافة �أنواعه والتابيوكا وال�ساجو وما يقوم مقام
النب والدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز والب�سكويت بكافة �أنواعه
وال�شكوالته ب�أنواعها واملح�شية بالفواكه املجففة والنودل واملعكرونة والكعك والفطائر
واحللويات واملثلجات وع�سل النحل والع�سل الأ�سود والدب�س واخلمرية وم�سحوق اخلمرية
وامللح واخلردل والفلفل واخلل وال�صل�صة و�صل�صة كت�شاب و�صل�صة طماطم والبهارات
والتوابل والثلج واملك�سرات واملعجنات الطازجة والف�شار (منتفخات الذرة) وال�سناك�س
وال�شيب�س ب�أنواعه � ،شرائح البطاط�س  ،الواردة بالفئة . 30
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة ت�سويق منتجات قودي ال�سعودية املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سعودي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :جدة  -حي الأندل�س � -شارع �إبراهيم اجلفايل  -عمارة بازهري -
الدور الرابع  -مكتب رقم � 15/14ص .ب  ، 21411 427 :اململكة
العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2011/06/21 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سعيد ال�سيابي
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  961 :ر .ب 117 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 68858 :
فـي الفئة  32من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
املياه املعدنية والغازية وال�صحية وغريها من امل�شروبات الغري كحولية  ،البرية احلية
والبرية ال�سوداء وال�شراب وغريها من امل�ستح�ضرات امل�ستخدمة لعمل امل�شروبات الغري
كحولية  ،الع�صائر و املرطبات بكافة �أنواعها  ،والواردة بالفئة . 32
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة ت�سويق منتجات قودي ال�سعودية املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سعودي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :جدة  -حي الأندل�س � -شارع �إبراهيم اجلفايل  -عمارة بازهري-
الدور الرابع  -مكتب رقم � 15/14ص .ب  ، 21411 427 :اململكة
العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2011/06/21 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سعيد ال�سيابي
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  961 :ر .ب 117 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 69053 :
فـي الفئة  36من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات حتويل الأموال (�إلكرتونيا) � ،إ�صدار �شيكات م�سافرين(�شيكات)  ،تبديل عمالت ،
حتويل (الأموال الإلكرتونية) � ،شيكات امل�سافرين (�إ�صدار�شيكات) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :اكب�سرين ماين �سريفـي�سز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :اململكة املتحدة
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 15 -14 :كارلي�سل �سرتيت � ،سوهو ا�سكوار لندن دبليو  1دي  3بي ا�س
اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2011/07/03 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 70015 :
فـي الفئة  36من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
اخلدمات املالية وامل�صرفـية وخدمات الإقرا�ض والت�أمني والإجتار بالب�ضائع  ،خدمات
الت�أمني والت�أمني على احلياة  ،خدمات الو�ساطة فـي قطاع الت�أمني  ،خدمات تقدمي عقود
الت�أمني  ،ال�ش�ؤون املالية  ،ال�ش�ؤون النقدية  ،ال�ش�ؤون العقارية  ،التثمني والتقييم املايل
للعقارات  ،اال�ستحواذ على املمتلكات واخلدمات الإدارية اخلا�صة بها  ،ا�ستئجار وت�أجري
املمتلكات  ،ت�أجري امل�ساحات املخ�ص�صة للمكاتب  ،خدمات الت�أجري � ،إدارة ال�ش�ؤون املالية ،
خدمات االئتمان  ،خدمات جمع التربعات للأغرا�ض اخلريية � ،إدارة �صناديق املنفعة
املتبادلة  ،خدمات املنفعة املالية املتبادلة  ،خدمات �إدارة النقد  ،خدمات االحت�ساب الكمي
املالــي  ،خ ــدم ــات خ�ص ــم الفواتي ــر  ،خ ــدم ــات �ص ــرف النق ــد  ،خــدم ــات القرو�ض  ،خدمات
الرهن  ،خدمات الو�ساطة فـي جمال الرهن  ،خدمات حماية القرو�ض  ،خدمات الكفالة
املالية  ،خدمات الإقرا�ض  ،خدمات �شراء عقود الإيجار  ،خدمات متويل الت�أجري  ،بطاقات
الت�سليف  ،بطاقات ال�سداد  ،بطاقات النقد  ،بطاقات �ضمانات ال�شيكات  ،بطاقات الدفع
وبطاقات الدين  ،خدمات ت�سجيل بطاقات الت�سليف  ،وبطاقات ال�سداد  ،بطاقات النقد ،
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بطاقات �ضمانات ال�شيكات  ،بطاقات الدين  ،بطاقات الدفع  ،البطاقات املالية وبطاقات
ال�شراء  ،خدمات ا�ستبدال البطاقات والأموال  ،برامج حوافز امل�ستخدمني املرتبطة
با�ستخدام بطاقات االئتمان  ،وبطاقات ال�سداد  ،وبطاقات النقد  ،وبطاقات الدين  ،وبطاقات
الدفع  ،البطاقات املالية  ،وبطاقات ال�شراء  ،خدمات ت�أجري وا�ستئجار�أجهزة و�آالت معاجلة
البطاقات املالية والبيانات املرتبطة بها  ،معاجلة البيانات املرتبطة بالتبادالت التي
تتم بوا�سطة البطاقات وغريها من التبادالت املالية  ،تقدمي اخلدمات املالية وخدمات
ال�صرف وحتويل العمالت  ،خدمات العمالت الأجنبية  ،خدمات مكاتب ال�صرافة  ،خدمات
�صــرافة وتبديــل العمالت الأجنبية  ،اخلدمات البنكية التجارية واال�ستثمارية  ،خدمات
اال�ستثمار والتوفـري  ،خدمات �إدارة املحافظ اال�ستثمارية  ،خدمات الو�ساطة فـي جمال
الأوراق املالية  ،ال�سندات املالية  ،ال�سلع والب�ضائع وال�سندات امل�ستقبلية  ،خدمات خلق
الأ�سواق  ،خدمات تقييم ال�سندات املالية  ،خدمات االكتتاب بالأ�سهم  ،خدمات �إقرا�ض
ال�سندات املالية  ،خدمات جمع �أرباح الأ�سهم  ،خدمات جمع املدفوعات  ،خدمات االكتتاب ،
خدمات وحدات االئتمان  ،خدمات اال�ستثمار االئتماين  ،خدمات ال�سندات املالية  ،خدمات
و�ضع اخلطط املالية للأفراد  ،اخلدمات ال�ضريبية  ،خدمات التخطيط املايل وخدمات
اال�ست�شارات اال�ستثمارية  ،خدمات الإدارة املالية واال�ستثمارية  ،خدمات البحث املايل ،
خدمات �صناديق التقاعد  ،خدمات توفـري املعلومات املالية  ،خدمات التحويل الإلكرتوين
للأ�سهم  ،خدمات حفظ و�إدارة وتقييم اال�ستثمارات  ،خدمات الوكاالت امل�ضمونة  ،خدمات
الو�صاية على ال�سندات املالية  ،خدمات الو�صاية على خزائن املقتنيات الثمينة  ،املعلومات
واخلدمات اال�س�شارية املتعلقة بجميع ما ورد ذكره من خدمات الواردة بالفئة . 36
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :البنك الأهلي املتحد (�ش .م .ب)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :بحريني
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :خدمات
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :مبنى  ، 2495طريق  ، 2832جممع � ، 428ضاحية ال�سيف  -املنامة -
البحرين
تاريخ تقدمي الطلب 2011/08/27 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سعيد ال�سيابي
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  961 :ر .ب 117 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 70383 :
فـي الفئة  09من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�شــا�ش ــات ع ــر�ض ل ــوح ــات التحكم امل�سطح ــة � ،ش ــا�شات تعمل باللم�س  ،برجميات ال�صوت
الفـيديو وبالتحديد برجميات احلا�سوب للتحكم فـي ت�شغيل الأجهزة ال�سمعية والب�صرية ،
املحركات ال�ضوئية امل�ؤلفة من وحدة ب�صرية وعنا�صر �إدارة الألوان ومكونات ( عنا�صر)
�إنتاج ال�صورة وم�صادر ال�ضوء ال�ستخدامها فـي �أجهزة العر�ض الرقمية وفـي تلفزيونات
العر�ض ال�صغرى ووحدات الكامريا و�أجهزة الفـيديو للإ�سقاط على اجلدار وتطبيقات
ب�صــرية أ�خــرى  ،جه ــاز ا�ستقبــال يعم ــل باللم�س ال�سطحي � ،شا�شات فلــورية (فلور�سنت)
و�شا�شات تليفزيون فلورية  ،عار�ضات للإ�سقاط اخللفـي وتلفزيون عر�ض مع حمركات
ب�صــرية وبـالتحــديــد �شــا�شــات الإ�سق ــاط  ،تلفـزيـونــات الإ�سقـ ــاط اخل ــلفـ ــي مـ ــع حم ــركات
ب�صرية � ،أجهزة لعقد امل�ؤمترات بالفـيديو تتكون من كامريات الفـيديو و�أجهزة لعر�ض
ال�صور للعر�ض املرئي للبيانات �أو ال�صور فـي امل�ؤمترات عن بعد وهواتف الفـيديو  ،مكربات
ال�صوت ميكروفون  ،مكربات �صوت التلفزيون  ،كامريات فـيديو � ،ألواح الكتابة ذات الدوائر
الإلكتــرونية � ،ش ــا�ش ــات عـ ــر�ض تعمـ ــل باللمـ ــ�س وبــالتحديد واجهات العر�ض الإلكرتونية
و�شا�شات العر�ض الإلكرتونية � ،أجهزة حا�سوب لل�سيطرة بامل�ؤ�شر وبالتحديد �أقالم التحكم
باللم�س  ،برامج الكمبيوتر خم�ص�صة ال�ستخدامها فـي ال�سيطرة على لوحات الدوائر
الإلكتــرونية البي�ضـ ــاء  ،املك ــون ــات امل ــادي ــة فـي �أجه ــزة احلا�سب  ،نظام فـيديو اجلدار متعدد
اللم�س  ،نظام فـيديو اجلدار متعدد اللم�س التفاعلي � ،أدوات عر�ض متعدد اللم�س � ،شا�شة
الكري�ستال ال�سائل متعددة اللم�س  ،طاولة احلا�سوب متعددة اللم�س .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :انالتني ترايدينغ (�شانغهاي) كو  ,ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صيني
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2011/09/24 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سعيد ال�سيابي
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  961 :ر .ب 117 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 71942 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�إنتاج الألياف الزجاجية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :مرتفعات هيماء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  264 :ر .ب 322 :
تاريخ تقدمي الطلب 2011/12/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72096 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صي ــدلية والبيطـرية  ،امل�ستح�ضرات ال�صحية لأغــرا�ض طبيـ ــة  ،م ـ ــواد
التغذية املعدة لال�ستعمال الطبي � ،أغذية الأطفال  ،ال�شاي للأطفال والر�ضع � ،أغذية
الأطفال على هيئة بودرة للخلط وكمنتج جاهز  ،مواد التغذية املعدة للأطفال والر�ضع
واملر�ضى  ،الأغذية التي تعطى عن طريق الأنابيب  ،الل�صق الطبية (بال�سرت)  ،مواد
الت�ضميد  ،مواد وقف الثلم ومواد ح�شو الأ�سنان  ،ال�شمع امل�ستخدم فـي طب الأ�سنان ،
املطهرات  ،م�ستح�ضرات الق�ضاء على الهوام  ،مبيدات الفطريات  ،مبيدات الأع�شاب .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :هومانا جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أملاين
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بيليفـيلدر �سرتا�شة  32051 , 66هريفورد � -أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/02 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72346 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�أغذية لغايات طبية خا�صة � ،أغذية حمية معدة لغايات طبية  ،مكمالت غذائية لال�ستعمال
الب�شري � ،أغذية للر�ضع والأطفال � ،إ�ضافات حمية معدة لال�ستخدام الطبي  ،منتجات
غذائية لال�ستعمال الطبي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ا�س ات�ش ا�س انرتنا�شيونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :اململكة املتحدة
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 100 :ويفرتري بوليفارد ويفرتري تكنولوجي بارك ليفربول ال 97
بي تي اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/01/23 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72499 :
فـي الفئة  32من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
املياه الفوارة وغري الفوارة (املياه املعدنية وغري املعدنية) مياه منكهة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سو�ستي انوتيم ديزو او ميرتالز دافـيان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  11 :افـينو دو جيرنال دوبا�س  74500ايفـيان ال باين�س
تاريخ تقدمي الطلب 2012/01/31 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72805 :
فـي الفئة  11من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
من�ش�آت للإ�ضاءة  ،م�صابيح متوهجة  ،مرافق بدء مفاتيح التوهج  ،ب�صيالت �صغرية ،
م�صابيح فلورية مروحية ال�شكل  ،م�صابيح فلورية � ،أدوات �إ�ضاءة فلورية  ،م�صابيح تنج�ستني
هالوجني� ،أجهزة �إ�ضاءة وما�ضة  ،فواني�س كهربائية  ،م�صابيح �أمامية  ،تــراكيــب �إ�ضــاءة
فلــورية � ،أج ـه ــزة �إ�ضــاءة للمــولدات الكهــربائية اخلــا�صة بالدارجات الهوائية  ،ح�سا�سات
�ضوئية  ،م�صابيح مبيدة للجراثيم  ،مبيدات احل�شرات الكهربائية  ،م�صابيح وجتهيزات
التفريغ � ،أدوات مولدة للإ�ضــاءة � ،أ�ض ــواء ال�ش ــوارع  ،مظ ــالت � ،أ�ض ــواء مثبت ــة مبا�شرة على
اجلــدران � ،أ�ضــواء جــداريــة � ،أ�ضــواء مثبت ــة عل ــى اجل ــدران � ،أ�ضــواء احلـدائق � ،أ�ضواء
املكــاتــب � ،أ�ض ــواء �سقفـي ــة � ،أ�ض ــواء مثبتـ ــة مبا�شرة على ال�سق ــف � ،أ�ضواء متدلية � ،أ�ضـ ــواء
ال�س ـ ـقـ ــف  ،كـ ــوا�ش ـ ـ ــف �ضـ ــوئية (�أ�ضـ ــواء عل ــى �شكـ ــل م�سد�س ــات)  ،م�ص ــابيـ ــح م�ضـ ـ ــادة
للع ــث � ،أدوات التقــاط احل�شــرات � ،أ�ض ــواء للب ــواب ــات � ،أ�ضــواء امله ــارب  ،ثريات  ،مـرافق
بدء مفاتيح التوهج  ،مرافق بدء م�صابيح التوهج � ،أ�ضواء �سقفـية � ،أ�ضواء املكاتب � ،أدوات
�إ�ضاءة متوهجة  ،مثبتات م�صابيح التفريغ  ،م�آخذ امل�صابيح � ،أدوات �إ�ضاءة ولوازمها ،
ب�صيالت كهربائية و�أدوات �إ�ضاءة  ،فواني�س  ،مفاتيح للتحكم عن بعد لأدوات الإ�ضاءة ،
من�ش�آت للطهي � ،أدوات �صنع اخلبز الآلية لال�ستخدام املنزيل  ،غاليات كهربائية  ،طناجر
�ضغـ ــط كه ــربائي ــة  ،ط ـن ــاج ــر كـ ـه ــربائية للأرز  ،طناجر غ ــازية لـلأرز  ،طن ــاج ــر ال ـطـ ـهــي
البط ــيء  ،حمم�صات كهربائية � ،أفران للطهـ ــي  ،حمم�صـ ــات � ،آالت �صنع القهوة  ،مواقد
كهربائية للطهي � ،أوعية كهربائية حرارية  ،طناجر غازية � ،صفائح الت�سخني احلثي � ،صواين
�شوي لل�شــوايات الكهربائية  ،خالطات كهربائية  ،ع�صارات كهربائية  ،خالطات يدوية
كهــربــائية  ،معاجلات �أغذية كهربائية  ،مطاحن �أوراق ال�شاي الكهربائية  ،مطاحن حلم
كهربائية  ،فتاحات كهربائية للعلب  ،م�سنات �سكاكني كهربائية  ،مطاحن قهوة كهربائية ،
�أفران ميكروويف  ،مواقد طهي غازية مزودة ب�أفران  ،قدور طعام كهربائية � ،آالت غ�سل /
جتفـيف ال�صحون الكهربائية ،مغا�سل  ،موائد الطعام  ،حنفـيات مياه � ،أدوات معدنية � ،أواين
طهي  ،من�ش�آت للتربيد والتجميد  ،ثالجات  ،ثالجات غازية  ،جممدات � ،أجهزة �صرف املياه
الباردة  /احلارة � ،أجهزة �صرف املياه الباردة � ،أجه ــزة �صرف املي ـ ــاه احلارة ،خزانات عر�ض
تربيد كهربائية  ،خزانات عر�ض جتميد كهربائية ،مربدات مياه كهربائية � ،آالت �صنع الثلج
الكهربائية � ،أوعية للنبيذ� ،أجهزة و�أدوات تهوية  ،مراوح كهربائية  ،مراوح تهوية  ،منقيات
هواء كهربائية  ،مر�شحات (فالتر) ملنقيات الهواء املنزلية � ،أغطية �أفران للطناجر � ،أجهزة
�إزالة الرطوبة الكهربائية � ،أجهزة ترطيب كهربائية � ،ستائر هوائية  ،وحدات معاجلة
الهواء  ،مراوح �سقف � ،أجهزة تهوية للأ�سقف  ،مر�سب كهرو�ستاتيكي � ،أجهزة �إزالة الروائح
الكريهة لل�سيارات الكهربائية  ،مراوح طرد مركزي  ،مراوح تدفق حمورية  ،نظام تهوية ،
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منافذ هوائية ملكيفات الهواء  ،من�ش�آت للتدفئة والتربيد وتكييف الهواء  ،مكيفات الهواء ،
�أجهزة التحكم عن بعد ملكيفات الهواء  ،وحدات ملفات املرواح ملكيفات الهواء  ،وحدات تبادل
حرارية � ،أجهزة بخارية لإنعا�ش اجلو  ،مواقد غازية  ،مواقد كريو�سني  ،مواقد كهربائية ،
مدافئ كهربائية  ،بطانيات كهربائية � ،سجاد �أر�ضيات كهربائي  ،مراوح دفايات الكريو�سني ،
دفايات كهربائية للقدمني (كوتات�سو) � ،سخانات املاء احلار � ،سخانات املاء احلار للأر�ضيات ،
�سخانات /موردات املاء احلار الغازية � ،سخانات كهربائية منزلية  ،دفايات كهربائية للقدمني،
�سخانات كهربائية للأر�ضيات  ،دفايات كهربائية لليدين (مبا فـي ذلك القفافـيز ب�أنواعها
وغري ذلك)  ،معدات التدفئة  ،من�ش�آت لأغرا�ض �صحية � ،شطافات كهربائية  ،مراحي�ض،
مقاعد تواليت للغ�سيل  ،مراحي�ض متنقلة � ،أحوا�ض ف�ضالت لال�ستخدام املنزيل � ،أحوا�ض
ف�ضالت لال�ستخدام ال�صناعي  ،منقيات مياه لال�ستخدام املنزيل  ،مر�شحات (فالتر)
ملنقيات املياه  ،منقيات املياه القلوية الأيونية  ،لفائف ملولدات املياه الكهرلية � ،آالت ت�صنيع
املياه املعدنية � ،أنظمة املياه الفاعلة املنزلية  ،حمارق (حمارق النفايات)  ،معـ ــالـجـ ــات
ف�ضـ ـ ــالت املطــاب ــخ  ،حمـ ــامـ ــات ال�س ــاونـ ــا  ،حمــامــات ال�ســاونـ ــا البخ ــاريــة � ،آالت ت ــوزيع
الفق ــاعات  ،ر�ؤو�س الدو�ش  ،غرف حمــام الــد�ش  ،مــراج ــل حمــام الــد�ش � ،أحوا�ض ا�ستحمام
(بانيو) مزودة مب�ساحات للغ�سيل  ،وحدات احلمام � ،أحوا�ض ا�ستحمام � ،أحوا�ض ا�ستحمام
كهربائية مولدة للفقاعات  ،مراحي�ض  ،مباول  ،مراحي�ض دافقـ ــة  ،وحـ ـ ــدات املراحي�ض ،
مولدات مياه كهرلية � ،سخانات ماء كهربائية  ،معدات احلمـ ــام  ،مراجل احلمام  ،مراجل
أ�ح ــوا�ض اال�ستحم ـ ــام  ،مع ـ ــدات غ�سي ـ ــل �صحيـ ــة � ،سخ ـ ــانـ ــات ماء � ،سخانات ماء فورية
غازية � ،سخانات ماء كهربائية  ،جمففــات  ،جمففــات يدي ــن كهربائية  ،جمففات �أطبـاق
كــهربائيــة  ،جمففات �شعر كهربائية  ،جمففات �شعر كهربائية (لال�ستخـ ــدام املنزيل) ،
جمففات �شعر كهربائية (لال�ستخدام التجاري)  ،فرا�شي ملــجففات ال�شعـ ــر (لال�ستخدام
التجـ ــاري)  ،فرا�ش ــي ملجففات ال�شعـ ــر (لال�ستخــدام املنزيل)  ،جمففات مالب�س كهربائية ،
�أجهـ ـ ــزة كهربائية �أخرى لال�ستخدام املنزيل  ،منظفات م�سام كهربائية لال�ستخ ـ ــدام املنزيل،
�ألواح تدفئة  ،ب�سط للتدفئة  ،معدات لتهوية نفايات املجاري � ،أحوا�ض ا�ستحمام دوامة ،
�أدوات لتزويد املياه لأعمال الب�ستنة � ،أ�ضواء كا�شفة � ،أ�ضواء للطوارئ � ،أ�ضواء امل�ؤ�شرات ،
كوابح  ،م�صابيح بخار الزئبق � ،أدوات م�صابيح بخار الزئبق ذات ال�ضغط العايل  ،م�صابيح
ال�صوديوم � ،أ�ضواء املخارج � ،أجهزة التحكم بالإ�ضاءة  ،منظفات كهربائية �صحية  ،حمامات
�ساونا كهربائية للوجه  ،منظفات للم�سام � ،أ�ضواء كا�شفة  ،دفايات كهربائية للقدمني � ،أدوات
ن�شر ال�ضوء  ،م�صابيح ال�سالمة � ،أجهزة و�أدوات �إ�ضاءة � ،أجهزة تهوية � ،أجهزة �إزالة ن�سالة
الكهربائية � ،أغطية ق�صات ال�شعر (لال�ستخدام التجاري)  ،معدات الرت�شيح املعقم (للفر�شات
والفوتون «نوع من الفرا�ش الياباين» )  ،جممالت الب�شرة الكهربائية املزودة باهتزازات
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�صوتية  ،ثالجات كهربائية ملواد التجميل  ،جمففات للحيوانات الأليفة  ،مفار�ش تربيد/
تدفئة كهربائية للحيوانات الأليفة � ،آالت تزويد املياه الآلية الكهربائية لأعمال الب�ستنة
املنزلية � ،أجهزة ترطيب منزلية  ،معدات �إزالة الروائح الكريهة املنزلية  ،جيل ملعدات الوجه
املنزلية الفوق �صوتية  ،فرا�شي ج�سم كهربائية منزلية � ،أجهزة �إزالة الرطوبة الكهربائية
املنزلية  ،جمففات لليدين � ،أم�شاط ت�أين كهربائية (لال�ستخدام املنزيل)  ،فرا�شي ت�أين
كهربائية (لال�ستخدام املنزيل) � ،أم�شاط ت�أين كهربائية (لال�ستخدام التجاري)  ،فرا�شي
ت�أين كهربائية (لال�ستخدام التجاري)  ،مكاوي كهربائية للتجعيد (لال�ستخدام التجاري)،
مكاوي كهربائية لتجعيد ال�شعر (لال�ستخدام التجاري) � ،أدوات كهربائية لإزالة املكياج
(لال�ستخدام التجاري) � ،أدوات كهربائية لإزالة املكياج (لال�ستخدام املنزيل)  ،مزيالت
خاليا الب�شرة امليتة الكهربائية  ،فرا�شي كهربائية للوجه (لال�ستخدام املنزيل)  ،فرا�شي
كهربائية للوجه (لال�ستخدام التجاري)  ،معدات كهربائية للوجه با�ستخدام الأمواج فوق
ال�صوتية (لال�ستخدام املنزيل)  ،معدات كهربائية للوجه با�ستخدام الأمواج فوق ال�صوتية
(لال�ستخدام التجاري)  ،معدات كهربائية للوجه (لال�ستخدام املنزيل)  ،معدات كهربائية
للوجه (لال�ستخدام التجاري)  ،مولدات الرغوة الكهربائية (لال�ستخدام املنزيل لغ�سل
اجل�سم)  ،مبخرات هواء كهربائية لل�شعر (لال�ستخدام التجاري) � ،أجهزة تربيد /تدفئة
كهربائية  ،جمعدات رمو�ش م�سخنة كهربائيا (لال�ستخدام التجاري)  ،منظفات �أطقم
الأ�سنان  ،مولدات البخار ملعاجلة الوجه (لال�ستخدام املنزيل)  ،مولدات البخار ملعاجلة
الوجه (لال�ستخدام التجاري)  ،كرا�سي بدون ظهر �أو م�ساند للمراحي�ض امل�صممة على
الطريقة اليابانية  ،حنفـيات معدنية � ،أحوا�ض غ�سيل (للمغا�سل)  ،خزانات و�أحوا�ض
ا�ستحمام مزودة مب�ساحة للغ�سيل  ،مراجل فورية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بانا�سونيك كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :ياباين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  1006 :اوزا كادوما كادوما � -شي او�ساكا  8501-571اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/02/19 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72806 :
فـي الفئة  07من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�آالت وعدد �آلية � ،آالت حلام � ،إن�سان �آيل �صناعي � ،آالت �إدخال املكونات الإلكرتونية � ،آالت
حفر الكلي�شيهات اجلافة � ،آالت تفريغ �إلكرتونية �صغرية  ،معدات �إنتاج الأقرا�ص الب�صرية،
معدات ربط دقيقة � ،آالت معاجلة للألواح ال�سلكية املطبوعة � ،أ�سالك حلام � ،آالت تركيب
الأجزاء � ،أجهزة لرتكيب الرقائق � ،آالت حلام � ،آالت ربط الرباغي  ،مفكات كهربائية  ،عدد
�آلية كهربائية  ،عدد قطع  ،معدات قطع  ،مثاقب رجاجة كهربائية  ،قطاعات كهربائية  ،عدد
كهربائية حتمل باليد  ،منا�شري للمعادن  ،منا�شري للخ�شب  ،مطارق كهربائية  ،ملمعات
كهربائية  ،مفكات �صدمية كهربائية  ،مفكات للمثاقب الكهربائية  ،عدد متعددة الأغرا�ض
للكبالت  ،لوازم عدد كهربائية � ،شفرات قابلة لال�ستبدال للقطاعات الكهربائية  ،لقم
للحفر للمفكات الكهربائية  ،ظروف مثاقب للمفكات الكهربائية  ،حمركات  ،حمركات
كهربائية  ،حمركات كهربائية بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية  ،حمركات كهربائية
للمركبات الربية  ،مولدات للكهرباء  ،مولدات التيار املتوا�صل  ،مولدات التيار املتناوب ،
مولدات كهربائية تعمل بوا�سطة الرياح و� /أو الطاقة ال�شم�سية  ،مراوح طرد مركزي ،
مراوح تدفق حمورية  ،م�صاعد  ،غ�ساالت و�آالت جتفـيف  ،غ�ساالت مالب�س كهربائية ،
�أحوا�ض للغ�ساالت  ،جمففات مالب�س كهربائية  ،غ�ساالت �صحون كهربائية  ،جمففات
�صحون كهربائية � ،ضاغطات � ،ضاغطات هواء � ،ضاغطات تعمل بالطرد املركزي  ،م�ضخات،
م�ضخات كهربائية � ،آالت خلط وتقطيع وفرم  ،خالطات  ،ع�صارات فواكه كهربائية،
معاجلات �أغذية كهربائية  ،فرامات حلم كهربائية  ،فتاحات علب كهربائية  ،م�سنات
�سكاكني كهربائية  ،مطاحن قهوة كهربائية  ،جمار�ش ثلج كهربائية  ،معاجلات نفايات
كهربائية  ،عدد للحدائق  ،جمزات ع�شب كهربائية � ،شفرات قابلة لال�ستبدال ملجزات
الع�شب  ،جمزات ع�شب � ،شفرات قابلة لال�ستبدال ملجزات الع�شب  ،جمزات نباتات للحدائق،
مقلمات تعمل بالطاقة  ،مقلمات كهربائية حتمل على ق�ضبان للأغرا�ض املنزلية � ،أدوات
�سحق الأغ�صان  ،بخاخات للمطهرات وللمبيدات احل�شرية للحدائق  ،معدات رعاية نباتات
للب�ستنة � ،أجهزة كهربائية للتنظيف  ،مكان�س كهربائية  ،مكان�س لال�ستخدام التجاري ،
جممعات للأو�ساخ لال�ستخدام التجاري  ،مكان�س غبار /ن�سالة لتنظيف املالب�س  ،ملمعات
كهربائية للأر�ضيات � ،أجهزة كهربائية لتوريد املياه � ،آالت �ضغط للنفايات � ،آالت رفع
(للإ�ضاءة) � ،آالت توزيع الهواء  ،م�سد�سات ختم (�آالت �ضخ مواد ال�سد)  ،فرا�شي كهربائية
للعناية باحليوانات الأليفة ل�سحب ال�شعر املت�ساقط  ،مكان�س كهربائية لل�شعر املت�ساقط
من احليوانات الأليفة  ،دواليب اخلزافـني  ،معدات غ�سل الدواليب � ،آالت قولبة ل�صرف
مواد منع الت�سرب �شبه مو�صلة  ،معدات عالج بالأ�شعة فوق البنف�سجية  ،معدات غ�سيل
البالزما .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بانا�سونيك كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :ياباين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  1006 :اوزا كادوما كادوما � -شي او�ساكا  8501 - 571اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/02/19 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72854 :
فـي الفئة  36من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�سما�سرة الت�أمني .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :احللول املتكاملة ل�سم�سرة الت�أمني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  527 :ر .ب 320 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/02/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72974 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات �إدارة وتوجيه الأعمال  ،خدمات االمتيازات التجارية وخا�صة خدمات توفـري
امل�ساعــدة الفنـية فـي تـ�أ�سيــ�س وت�شغيــل املطاعــم  ،خــدمات الـمقــاهي  ،خدمات مقاهي
ال�شاي  ،خدمات مقاهي القهوة ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة  ،خدمات البيع
بالتجــزئة فـي جم ــال الــقه ــوة وال�ش ــاي والكــاكــاو والأطعمة املعب�أة واملح�ضرة والأجهزة
الكهربائية وغري الكهربائية التي تتعلق بال�شاي والأواين املنزلية و�أواين املطبخ ومنتجات
العناية ال�شخ�صية والعطور املنزلية وال�شموع و�شموع العالج بالروائح والبخور وخدمات
التوزيــع باجلملة وخدمــات متاجــر اجلمل ــة وخدمات طلبات البيع باجلملة وجميعها
فـي جمال القهــوة وال�شــاي  ،الكاكاو والأطعمة املعب ـ�أة واملح�ضرة والأجهــزة الكهربائية
وغري الكهربائية التي تتعلق بال�شاي والأواين املنزلية و�أواين املطبخ ومنتجات العناية
ال�شخ�صية والعطور املنزلية وال�شموع و�شموع العالج بالروائح والبخور  ،خدمات الطلب
الربيدي وخدمات كتالوجات الطلب الربيدي  ،خدمات الطلب املحو�سبة عرب الإنرتنت ،
خدمات البيع بالتجزئة املحو�سبة عرب الإنرتنت  ،خدمات الطلب عرب الإنرتنت وخدمات
البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت جميعها فـي جمال القهوة وال�شاي والكاكاو والأطعمة املعب�أة
واملح�ضرة والأجهزة الكهربائية وغري الكهربائية التي تتعلق بال�شاي والأواين املنزلية
و�أواين املطبخ ومنتجات العناية ال�شخ�صية والعطور املنزلية وال�شموع و�شموع العالج
بالروائح والبخور  ،خدمات طلب وت�سجيل الهدايا املحو�سبة عرب الإنرتنت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :ستاربك�س كوربوري�شن (�ستاربك�س كوفـي كمبني)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :يوتاه افـينيو �ساوث �سياتل وا�شنطن  98134ى الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/02/27 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72975 :
فـي الفئة  09من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
بطاريــات وخــاليا كهــربائيــة �أولي ــة  ،مراكــم كه ــربائية و�أجزائه ــا � ،أجهزة و�أدوات علمية
وكهربائية واردة فـي الفئة  ، 9خاليا وبطاريات كهربائية � ،صناديق خا�صة بهذه اخلاليا
والبطــاريات و�أجهـ ــزة ف�ص ــل لبط ــاريات التخزين الكهربائيــة � ،أجهزة �شحن البطاريات
الكهربائية لإمداد الطاقة الكهربائية  ،بطاريات كهربائية مركبة و�أجهزة �شحن البطاريات
الكهربائية التي ت�شغل �آليا لإمداد الطاقة � ،أجهزة �إنذار �ضد الل�صو�ص � ،أدوات �إنذار �ضد
احلريق  ،كوا�شف دخان � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة  ،فئة . 9
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :اك�سايد اندي�سرتيز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :هندي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :اك�سايد هاو�س  59اي ت�شاورنغي رود كاكتا  700 020وي�ست بنغال
الهند
تاريخ تقدمي الطلب 2012/02/27 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73347 :
فـي الفئة  41من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات التدريب فـي جمال حت�سني الرفع اال�صطناعي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ليفـيكن �إند�سرتيز �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 601 :إ�س راجويت لوفكني تك�سا�س  75902الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/03/19 :
مالحظـــــــــــــــــــــــــة  :مينح الطلب حق الأولوية  :رقم الطلب  ، 85/453525 :تاريخ الطلب:
 ، 2011/10/21البلد الأجنبي  :الواليات املتحدة
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73348 :
فـي الفئة  42من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات التحكم الآيل واملراقبة عن بعد ملوجودات الآبار املفردة �أواملتعددة فـي حقول البتــرول
والغــاز مــن �أجــل تــوفـري نظام �إنذار م�سبق  ،خدمات (فح�ص) الأجهزة والأنظمة ،خدمات
حتليل البيانات  ،خدمات التنب ؤ� حول الأداء فـيما يتعلق ب�أي خلل حمتمل فـي املعدات ،
خدمات توفـري حلول مطورة ملن�ش�آت البرتول/الغاز ونظام الرفع اال�صطناعي كامل�ضخات
الأنبوبية املا�صة وامل�ضخات ذات احلركة اللولبية امل�ستمرة وامل�ضخات اجلوفـية الغاط�سة
الكهربائية وم�ضخات الرفع الهيدرولية وم�ضخات الرفع املكب�سية وجميعها ت�ستخدم فـي
الآبار والرفع بالغاز و�آبار احلقن وتوفـري بيانات رقمية خا�صة ب�آبار البرتول من �ش�أنها
�إمتام وا�ستكمال نظم �إدارة املعرفة اخلا�صة بال�شركات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ليفـيكن �إند�سرتيز �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 601 :إ�س راجويت لوفكني تك�سا�س  75902الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/03/19 :
مالحظـــــــــــــــــــــــــة  :مينح الطلب حق الأولوية  :رقم الطلب  ، 85/453525 :تاريخ الطلب:
 ، 2011/10/21البلد الأجنبي  :الواليات املتحدة
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73349 :
فـي الفئة  41من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات التدريب فـي جمال حت�سني الرفع اال�صطناعي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ليفـيكن �إند�سرتيز �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 601 :إ�س راجويت لوفكني تك�سا�س  75902الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/03/19 :
مالحظـــــــــــــــــــــــــة  :مينح الطلب حق الأولوية  :رقم الطلب  ، 85/453524 :تاريخ الطلب:
 ، 2011/10/21البلد الأجنبي  :الواليات املتحدة
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73350 :
فـي الفئة  42من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات التحكم الآيل واملراقبة عن بعد ملوجودات الآبار املفردة �أواملتعددة فـي حقول البتــرول
والغــاز من أ�جــل توفـيــر نظــام إ�نــذار م�سب ــق  ،خــدمات (فح�ص) الأجهـزة والأنظمة ،
خدمات حتليل البيانات  ،خدمات التنب�ؤ حول الأداء فـيما يتعلق ب�أي خلل حمتمل فـي
املعدات  ،خدمات توفـري حلول مطورة ملن�ش�آت البرتول/الغاز ونظام الرفع اال�صطناعي
كامل�ضخات الأنبوبية املا�صة وامل�ضخات ذات احلركة اللولبية امل�ستمرة وامل�ضخات اجلوفـية
الغاط�سة الكهربائية وم�ضخات الرفع الهيدرولية وم�ضخات الرفع املكب�سية وجميعها
ت�ستخدم فـي الآبار والرفع بالغاز و�آبار احلقن وتوفـري بيانات رقمية خا�صة ب�آبار البرتول
من �ش�أنها �إمتام وا�ستكمال نظم �إدارة املعرفة اخلا�صة بال�شركات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ليفـيكن �إند�سرتيز �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 601 :إ�س راجويت لوفكني تك�سا�س  75902الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/03/19 :
مالحظـــــــــــــــــــــــــة  :مينح الطلب حق الأولوية  :رقم الطلب  ، 85/453524 :تاريخ الطلب:
 ، 2011/10/21البلد الأجنبي  :الواليات املتحدة
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73633 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
حبوب بن كامل ومطحون  ،كاكاو � ،شاي ع�شبي وغري ع�شبي  ،م�شروبات القهوة وال�شاي
والكاكاو وقهوة الأ�سربي�سو  ،وم�شروبات م�صنوعة من القهوة و�/أو قهوة الأ�سربي�سو ،
م�شروبات م�صنوعة من ال�شاي  ،م�سحوق �شوكوالته وفانيال  ،ال�صل�صات التي ت�ضاف
�إىل امل�شروبات � ،شراب ال�شوكوالته � ،شراب منكه ي�ضاف �إىل امل�شروبات  ،منتجات خمبوزة
وخــا�صة كعـ ــك املــوفن والكـعــك امل ـ ــدور (ال�سكون) والب�سكويت والكعك املحلى واملعجنات
واخلبز وال�سندوي�شات والغرانوال والقهوة اجلاهزة لل�شرب وال�شاي اجلاهز لل�شرب ،
البوظة(�آي�سكرمي) واحللويات املثلجة � ،شوكوالته و�سكاكر وحلويات .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سياتلز ب�ست كوفـي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  2401 :يوتاه افنيو �ساوث �سياتل وا�شنطن  98134الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/04/02 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73634 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات املطاعم واملقاهي والكافترييات ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة  ،خدمات بيوت
القهوة وحانات القهوة خدمات مطاعم الطلبات اخلارجية اجلاهزة وخدمات مطاعم
الطلب ــات اخلارجي ــة  ،خ ــدم ــات الإع ــا�ش ــة (التم ــوي ــن)  ،خــدمات تزويد القهوة للمكاتب ،
خدمات عقود الطعام  ،خدمات حت�ضري الطعام اخلارجي  ،خدمات حت�ضري وبيع الأطعمة
وامل�شروبات اجلاهزة للطلبات اخلارجية  ،فئة . 43
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سياتلز ب�ست كوفـي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  2401 :يوتاه افنيو �ساوث �سياتل وا�شنطن  98134الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/04/02 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
-50-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1015

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73635 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات �إدارة وتوجيه الأعمال  ،خدمات االمتيازات التجارية وخا�صة خدمات توفـري
امل�ساعدة الفنية فـي جمال ت�أ�سي�س و�/أو ت�شغيل املطاعم واملقاهي وبيوت القهوة ومطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة  ،خدمات البيع بالتجزئة فـي جمال القهوة وال�شاي والكاكاو
والأطعمة املغلفة واجلاهزة والأجهزة الكهربائية وغري الكهربائية والأواين املنزلية و�أواين
املطبخ و�ساعات احلائط و�ساعات اليد وموقتات املطبخ و�ساعات التوقيت واملجوهرات
والكتب واال�سطوانات املو�سيقية وم�ساند الف�أرات واملحافظ وحمافظ اجليب واحلقائب
الكبرية واجلزادين وحمافظ الأوراق واحلقائب املدر�سية وحقائب ال�سفر واملظالت
امل�صنوعة جميعها من القما�ش �أو البال�ستيك �أو اجللد  ،وميداليات املفاتيح امل�صنوعة
من اجللد واملالب�س والقبعات والطواقي والألعاب مبا فـيها دمى الدببة والدمى املح�شوة
والدمى امل�صنوعة من ن�سيج البل�ش املخملي واللعب وملحقاتها وزينة عيد امليالد  ،خدمات
موزعي اجلملة ومتاجر البيع باجلملة وخدمات طلبات البيع باجلملة وجميعها فـي جمال
القهوة وال�شاي والكاكاو والأطعمة املغلفة واجلاهزة والأجهزة الكهربائية وغري الكهربائية
والأواين املنزلية و�أواين املطبخ و�ساعات احلائط و�ساعات اليد وموقتات املطبخ و�ساعات
التوقيت واملجوهرات والكتب واال�سطوانات املو�سيقية وم�ساند الف�أرات واملحافظ وحمافظ
اجليب واحلقائب الكبرية واجلزادين وحمافظ الأوراق واحلقائب املدر�سية وحقائب
ال�سفر واملظالت امل�صنوعة جميعها من القما�ش �أو البال�ستيك �أو اجللد وميداليات املفاتيح
امل�صنوعة من اجللد واملالب�س والقبعات والطواقي والألعاب مبا فـيها دمى الدببة والدمى
املح�شوة والدمى امل�صنوعة من ن�سيج البل�ش املخملي واللعب وملحقــاتهـا  ،وزينــة عيــد
امليــالد  ،خدمات الطلب الربيدي وخدمات كتالوجات الطلب الربيدي  ،خدمات الطلب
بوا�سطة الكمبيوتر عرب الإنرتنت  ،خدمات البيع بالتجزئة بوا�سطة الكمبيوتر عرب
الإنرتنت وخدمات الطلب عرب الإنرتنت وخدمات البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت وجميعها
فـي جمال القهوة وال�شاي والكاكاو والأطعمة املغلفة واجلاهزة والأجهزة الكهربائية وغري
الكهربائية والأواين املنزلية و�أواين املطبخ و�ساعات احلائط و�ساعات اليد وموقتات املطبخ
و�ساعات التوقيت واملجوهرات والكتب واال�سطوانات املو�سيقية وم�ساند الف�أرات واملحافظ
وحمافظ اجليب واحلقائب الكبرية واجلزادين وحمافظ الأوراق واحلقائب املدر�سية
وحقائب ال�سفر واملظالت امل�صنوعة جميعها من القما�ش �أو البال�ستيك �أو اجللد وميداليات
املفاتيح امل�صنوعة من اجللد واملالب�س والقبعات والطواقي والألعاب مبا فـيها دمى الدببة
والدمى املح�شوة والدمى امل�صنوعة من ن�سيج البل�ش املخملي واللعب وملحقاتها  ،وزينة
عيد امليالد  ،خدمات طلب وت�سجيل الهدايا بوا�سطة الكمبيوتر عرب الإنرتنت .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سياتلز ب�ست كوفـي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  2401 :يوتاه افنيو �ساوث �سياتل وا�شنطن  98134الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/04/02 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74434 :
فـي الفئة  03من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
ملونات لل�شعر � ،أ�صباغ لل�شعر  ،كرميات ملونة لل�شعر  ،كرميات ومكيفات لل�شعر � ،أم�صال
لل�شعر  ،بودرة لتدريج �ألوان ال�شعر  ،خماريط حناء وبودرة حناء  ،جل (هالم) لت�صفـيف
ال�شعر  ،زيوت لل�شعر  ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر � ،شامبو لل�شعر  ،تونيك لل�شعر (غري طبية) ،
غ�سول لل�شعر  ،م�ستح�ضرات لتمويج ال�شعر  ،م�ستح�ضرات منع�شة لل�شعر الواردة فـي الفئة
 ، 3م�ستح�ضرات لتبيي�ض ال�شعر  ،مو�س (كرميات رغوة) لل�شعر  ،رذاذ لل�شعر  ،مزيالت
�أ�صبغة  ،كرميات التجميل (كوزمتيك)  ،كرميات لتبيي�ض الب�شرة  ،م�ستح�ضرات جتميل
(كوزمتيك) للعناية بالب�شرة  ،الفئة . 3
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :هايجينيك ري�سريت�ش �إن�ستيتوت برايفت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :هندي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 602 :سوبرمي ت�شامربز � ,أوف فـريا  ,دي�ساي رود � ,آندهريي (وي�ست),
مومباي  053400الهند
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/22 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74487 :
فـي الفئة  25من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :البحري لأدوات الور�ش ومعدات ال�سالمة ذ .م .م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  ,4465 :دبي  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/26 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سعيد ال�سيابي
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  961 :ر .ب 117 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74692 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
معدات �إطفاء احلريق والأمن وال�سالمة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة التكافل العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  40 :ر .ب 512 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/09 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74910 :
فـي الفئة  42من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
اخلدمات املت�صلة ب�إ�ستخراج النفط والغاز .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جمموعة بارك �ش م م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  637 :ر .ب 116 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/19 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75001 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
النب وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساجو وما يقوم مقام النب والدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب والب�سكويت والكعك والفطائر واحللويات واملثلجات
وع�سل النحل والع�سل الأ�سود واخلمرية وم�سحوق اخلمرية وامللح واخلردل والفلفل واخلل
وال�صل�صة والتوابل والثلج .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سعيد �أحمد املحرو�س و�أوالده
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سعودي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  354 :الدمام  , 31411اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/23 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سعيد ال�سيابي
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  961 :ر .ب 117 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75017 :
فـي الفئة  24من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
الأقم�شة واملن�سوجات والبطانيات و�أغطية املوائد وال�شرا�شف واللحف واملنا�شف .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة عجالن بن عبد العزيز العجالن و�إخوانه(عجالن و�إخوانه)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سعودي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  , 42468ر .ب  ,115411اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/26 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75019 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
م�ستح�ضرات �صيدالنية وبيطرية  ،م�ستح�ضرات �صحية لغايات طبية  ،مواد حمية معدة
لال�ستعمال الطبي و�أغذية للر�ضع والأطفال  ،ل�صقات ومواد �ضماد  ،مواد ح�شو الأ�سنان
و�شمع طب الأ�سنان  ،مطهرات  ،م�ستح�ضرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة  ،مبيدات
فطريات ومبيدات �أع�شاب .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�ش ـ ــركة ال�سعـ ـ ــودي ــة لل�صنـ ــاع ــات ال ــدوائيـ ــة وامل�ستلزمات الطبية
(�سيبماكو الدوائية)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سعودي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  ، 20001 :الريا�ض  ، 11455اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/26 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75161 :
فـي الفئة  09من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
الأجهزة والعدد العلمية والبحرية واخلا�صة مب�سح الأرا�ضي والأجهزة والعدد الكهربائية
وكذلك الأجهزة والعدد الفوتوغرافـية وال�سينماتوغرافـية والب�صرية  ،والأجهزة والعدد
اخلا�صة بعمليات الوزن والقيا�س و�إعطاء الإ�شارات وال�ضبط(املراقبة) والإنقاذ والتعليم ،
الأجهزة والعدد اخلا�صة بالت�سجيل والنقل و�إعادة ا�ستنطاق ال�صوت وال�صورة  ،حامالت
البيانات املغناطي�سية � ،أقرا�ص الت�سجيل � ،آالت البيع الأوتوماتيكية و الآليات التي تعمل
بو�ضع قطعة من النقود  ،والآالت الرا�صدة للنقود  ،الآالت احلا�سبة  ،معدات معاجلة
البيانات واحلوا�سيب � ،أجهزة �إطفاء احلريق  ،برامج احلا�سوب  ،كامريات الت�صوير
وحوافظ الكامريات و�أجهزة الفال�ش الكهربائية و�أجهزة الإ�ضاءة اخلا�صة بالكامريات
والكامريات الرقمية والكامريات الرقمية ذات خ�صائ�ص كامريات الفـيديو  ،و�أجهزة
اال�ستماع للأ�شرطة و�أجهزة الت�سجيل وقطع و�أجزاء الكامريات التي ت�صور ال�صور الثابتة،
و�آالت الن�سخ التي ت�ستعمل فـيها الأوراق العادية و�أجزائها وخراطي�ش احلرب الفارغة
و�ألواح البي�ضاء الإلكرتونية والعد�سات الب�صرية  ،ولفائف �أ�شرطة احلرب الفارغة
اخلا�صة بالطابعات والبطاريات واخلاليا اجلافة و�شواحن البطاريات اخلا�صة ببطاريات
التخزين والبطاريات القابلة لإعادة ال�شحن واملو�صالت الكهربائية واملفاتيح الكهربائية
و�أجزائها والتجاويف الكهربائية ومفاتيح خف�ض �شدة الإ�ضاءة وقطع الغيار اخلا�صة
بها  ،ومفاتيح التوقيت وقطع الغيار اخلا�صة بها  ،واملفاتيح الكهربائية الأوتوماتيكية
واملفاتيح املغناطي�سية و�أجزائها ومفاتيح الت�صوير الكهربائية و�أجزائها و�أجزاء مفاتيح
الت�شغيل واملفاتيح الكهربائية و�أجزائها ومفاتيح التتبع والك�شف  ،و�أجهزة الت�سليك
(تو�صيل الأ�سالك) الكهربائية مع احل�سا�سات ومفاتيح الت�شغيل ومفاتيح التحكم بخف�ض
�شدة الإ�ضاءة (مفاتيح ت�شغيل �أدوات تخفـي�ض الإ�ضاءة) واملفاتيح التي تعمل بالبطاقات
الإلكرتونية وقواب�س التغذية الكهربائية والإطارات املثبتة للقواب�س الكهربائية و قواب�س
التغذية الكهربائية الأر�ضية البارزة و قواب�س التغذية الكهربائية الأر�ضية العادية
والقواب�س الكهربائية و�شا�شات املراقبة التلفزيونية لإ�ستعمالها فـي �أنظمة االت�صال
الفـيديوي الداخلي  .و�أجهزة االت�صال الداخلية و�أجهزة الإنذار اخلا�صة بت�سرب الغاز
و�أجزائها و�أجهزة �إنذارات ال�سرقة و�أجهزة قرع اجلر�س الكهربائي اخلا�صة بالأبواب
و�أجهزة الرنني والطنني و�إنذارات احلريق ولوحات التحكم باحلريق و�أجهزة �إكت�شاف
احلريق والأقفال الكهربائية والأبواب الكهربائية الأوتوماتيكية و�أجهزة البث  ،و�أجهزة
الإ�ستقبال التي تعمل عن بعد ومفاتيح �أجهزة التحكم عن بعد اخلا�صة ب�أجهزة التلفزيون
والراديو (املذياع) و�أجهزة ت�شغيل املو�سيقى و�أجهزة الت�سجيل والراديوات التي حتتوي على
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�أجهزة ت�شغيل املو�سيقى و�أجهزة الت�سجيل و�أجهزة ت�شغيل املو�سيقى املتنقلة والراديوات
املتنقلة التي حتتوي على �أجهزة ت�شغيل املو�سيقى والت�سجيل و�أجهزة ت�شغيل املو�سيقى
والت�سجيل التي تعمل باال�سطوانات الب�صرية وحمركاتها و�أجزائها وحوافظ الأجهزة
ال�سمعية املتنقلة  ،و�أ�سطوانات تنظيف العد�سات اخلا�صة ب�أجهزة الت�شغيل اال�سطوانية
وذاكرة الدوائر املتكاملة و�/أو �أجهزة ت�شغيل الأقرا�ص ال�صلبة وامل�سجالت اخلا�صة بها
و�أجهزة الت�شغيل  MP3و�أجهزة الت�ضخيم ال�صوتي و�أجهزة ت�صفـية ال�صوت وامل�ضخمات
والأجهزة ال�صوتية وامليكروفونات و�أجهزة الت�سجيل ال�صوتي و�أجهزة الراديو اخلا�صة
بال�ساعات وم�سجالت الدوائر املتكاملة (و�أجهزة ت�سجيل ال�صوت) و�سماعات الر�أ�س
و�سماعات الر�أ�س الال�سلكية و�سماعات الأذن ومكونات الأ�صوات املزدوجة (ال�سترييو)
و�أ�سالك الألياف الب�صرية والأ�سالك ال�سمعية والأ�سالك الب�صرية الفـيديوية والأجهزة
ال�سمعية فـي ال�سيارات و�أجهزة الإ�ستقبال التلفزيوين و�أجهزة عر�ض �أنبوب الأ�شعة
الكاثودية و�أنابيب الأ�شعة الكاثودية و�أجهزة الإ�ستقبال التلفزيوين البالزمية (بوا�سطة
الت�أين) و�أجهزة العر�ض البالزمية و�ألواح �أجهزة العر�ض البالزمية و�أجهزة الإ�ستقبال
التلفزيوين الرقيقة  LCDو�أجهزة العر�ض التلفزيوين الرقيقة  LCDوالواح �أجهزة
العر�ض الرقيقة و�أجهزة الإ�ستقبال التلفزيوين ذات الألوان البارزة و�أجهزة الإ�ستقبال
التلفزيوين املدجمة مع �أ�شرطة الت�سجيل الفـيديوي  ،و�أجهزة الإ�ستقبال التلفزيوين
املدجمة مع جهاز ت�شغيل الأقرا�ص  ،والهوائيات وم�صفـيات الفـيديو و�أجهزة العر�ض
بوا�سطة العر�ض ال�سائل ال�شفاف  ،وعد�سات �أجهزة العر�ض الفـيديوي و�أجهزة ت�شغيل
الفـيديو و�أجهزة الت�سجيل الفـيديوي و�أدوات تو�صيل الكامريات الفـيديوية املحمولة
واملتنقلة و�أجزائها وقطعها  ،و�أ�سالك التو�صيل اخلا�صة بالكامريات الفـيديوية املحمولة
وحوافظها والأجهزة الكهربائية اخلا�صة بالبحث فـي الكامريات الفـيديوية املحمولة
(املتنقلة)  ،وحوافظ الكامريات الفـيديوية املحمولة (املتنقلة) املقاومة للماء  ،ومنظمات
التيارات الكهربائية املتغرية واخلا�صة بالكامريات الفـيديوية املتنقلة وبطاريات الكامريات
الفـيديوية املتنقلة والأق�شطة اجللدية التي تربط على الكتف واخلا�صة بالكامريات
الفـيديوية املتنقلة وحمركات الأقرا�ص ال�صلبة وكامريات اال�ستطالع واملعدات الفـيديوية
ذات الدائرة املغلقة  ،وكامريات التلفزيون و�أ�سالك برجميات ت�سجيل املعلومات ()USB
و�أجهزة ت�شغيل وت�سجيل �أقرا�ص الفـيديو الرقمي  DVDوالأجهزة التي ت�ضمن عدة
م�شغالت مثل م�شغل �أقرا�ص الفـيديو الرقمي ( )DVDوالفـيديو و�أجهزة الت�سجيل
اخلا�صة بها  ،وحمركات الأقرا�ص الب�صرية وم�سجالت الأقرا�ص الب�صرية وم�شغالت
الأقرا�ص الب�صرية ومغريات الأقرا�ص الب�صرية وحا�ضنات الأقرا�ص الب�صرية  ،و�أجهزة
الفاك�س و�أجهزة الإر�سال والإ�ستقبال والهواتف والهواتف اخلليوية وبطاريات الهواتف
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اخلليوية وهواتف �أنظمة الإنرتنت  IPوالهواتف الال�سلكية وميكروفونات امل�ؤمترات
و�أجهزة الرد التلفونية و�أنظمة تبديل الفروع الأوتوماتيكية اخلا�صة  ،و�أنظمة معرفة
املواقع الأر�ضية  GPSو�أجهزة �إ�ستقباالتها و�أجهزة هواتف الراديو والرادارات و�أجهزة
االت�صال الال�سلكية فـي ال�سيارات و�أنظمة الراديو متعددة القنوات  ،و�أجهزة االت�صاالت
الفـيديوية ال�صوتية اخلا�صة بامل�ؤمترات واالجتماعات املرئية واملعدات اخلا�صة باجتاهات
�سري ال�سيارات ووحدات حت�صيل الر�سوم الإلكرتونية اخلا�صة بال�سيارات  ،و�أجهزة التحكم
عن بعد اخلا�صة باملاكينات ال�سمعية الب�صرية  ،وطابعات ال�صور اخلا�صة بالأغرا�ض
املنزلية ومكثفات الطاقة ووحدات احلا�سوب وما�سحات ال�صور وطابعات احلا�سوب وعلب
احلرب الفارغة اخلا�صة بطابعات احلا�سوب  ،و�ألواح املفاتيح اخلا�صة باحلا�سوب وحمركات
الأقرا�ص املرنة و�أجهزة قراءة البطاقات الإلكرتونية  ،و�أجهزة قراءة وكتابة البطاقات
الإلكرتونية  ،وما�سحات الأرقام امل�شفرة و�سجالت النقد الإلكرتونية  ،و�أجهزة امل�ساعدة
ال�شخ�صية الرقمية ( )PDAوحمركات الأقرا�ص ال�صلبة والآالت احلا�سبة الإلكرتونية
وكامريات الت�صوير املت�صلة بال�شبكات  ،و�أجهزة توجيه امل�سار وم�صادر الطاقة امل�ستمرة
اخلا�صة بالكمبيوتر وو�سائل االت�صاالت ومعدات البث والطابعات متعددة الأغرا�ض ،
وحتديدا تلك الأجهزة التي ت�ستعمل كطابعات وما�سحات �صور وجهاز فاك�س بنف�س الوحدة،
والتي ميكن و�صلها مع بع�ضها البع�ض عن طريق ال�شبكة  ،وقواب�س ال�شبكات املحلية
( )LANو�أ�شرطة الفـيديو و�أ�شرطة التنظيف اخلا�صة مبحركات الأ�شرطة ال�سمعية
والب�صرية  ،وامل�سجالت و�أجهزة الت�شغيل � .أ�شرطة الفـيديو الرقمية و�أ�شرطة ال�صوت
والأقرا�ص املرنة والأقرا�ص الب�صرية الفارغة وبطاقات الذاكرة متكاملة الدائرة ،وبطاقات
الذاكرة الرقمية ( )SDالآمنة وموازين قيا�س معدل ال�شحوم والأوزان الكهربائية ،
ووحدة قيا�س الوزن و�أجهزة قيا�س عدد اخلطوات  ،و�أجهزة قيا�س الوحدات احلرارية
اخلا�صة بالتمارين الريا�ضية و�أجهزة قيا�س طول اخلطوات و�أجهزة قيا�س رائحة النف�س
عند التنف�س و�أجهزة قيا�س ال�ساعات و�أدوات �إختبار وقيا�س الكهرباء (معدات قيا�س
الطاقة) و�أجهزة القيا�س املتعددة �أثناء التدريب  ،و�ساعات قيا�س الغاز واحل�سا�سات و�أجهزة
الكي الكهربائية املنب�سطة � ،أدوات قلب الرمو�ش وفرا�شي جتعيد ال�شعر وفرا�شي الت�أين
الكهربائية اخلا�صة باال�ستعماالت التجارية ومكاوي جتعيد ال�شعر اخلا�صة باال�ستعماالت
التجارية و�أجهزة قلب الرمو�ش امل�سخنة كهربائيا اخلا�صة باال�ستعماالت التجارية ،
مو�صالت للكابالت الكهربائية  ،مرحالت كهربائية  ،ملفات كهربائية  ،مكاوي كهربائية
للبناطيل  ،برامج احلا�سوب لإدارة عمليات التبادل واملزادات على �شبكة الإنرتنت (على
اخلط مبا�شرة) لبيع و�شراء الإعالنات وملطابقة امل�شرتين والبائعني للإعالنات ولتتبع
�أداء/تنفـيذ الإعالنات ولإدارة وتوزيع وخدمة الإعالنات ولتحليل بيانات الإعالنات
للإبالغ عن بيانات الإعالنات وحت�سني �أداء الإعالنات  ،فئة . 9
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بانا�سونيك ال�شرق الأو�سط للت�سويق و�إفريقيا م م ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 7 :أر�ض رقم �أ�س � , 21501ص .ب  , 17985 :جبل علي  ,دولة الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/01 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75256 :
فـي الفئة  25من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
لبا�س القدم و�أخفاف وجوارب و�سرتات جلدية ومالب�س ومالب�س جاهزة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمانة فـري�ست للتجارة (�ش .ذ .م .م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  ، 57963 :دبي  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/07 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سعيد ال�سيابي
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  961 :ر .ب 117 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75608 :
فـي الفئة  34من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
التبغ اخلام �أوامل�صنع  ,منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�صغري
والتبغ اخلا�ص بلف �سجائرك اخلا�صة وتبغ الغليون وتبغ امل�ضغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك
وبدائل التبغ (لي�س لأغرا�ض طبية)  ,املواد اخلا�صة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق و�أنابيب
ال�سجــائر وفالتــر ال�سجــائر وعلــب التبغ وعلـب ال�سجائـر واملنافــ�ض  ,الغاليني  ,الأدوات
اخلا�صة بلف ال�سجائر التي تو�ضع باجليب  ,الوالعات � ,أعواد الثقاب .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فـيليب موري�س برودكت�س ا�س � .آ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجاره
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :كواى جيرنيناود  2000 , 3نيو �شاتل � -سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/01 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75799 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�إطارات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :املحطة ال�سريعة �ش م م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  71 :ر .ب 117 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75863 :
فـي الفئة  40من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خياطة املالب�س الرجالية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :حمري بن خالد النعماين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  2489 :ر .ب 112
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76170 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
مبيدات �أع�شاب  ،مبيدات ح�شرات  ،مبيدات فطريات  ،م�ستح�ضرات �صيدالنية  ،م�ستح�ضرات
بيطرية  ،هرمونات لال�ستخدام البيطري  ،هرمونات متحدة حمفزة لزيادة �إنتاج احلليب
وحت�سني بنية حلوم الأبقار .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :إل جي اليف �ساين�سي�س ,ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كوريا
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � , 92 :سينمونو  - 2غا  ,جوجنو  -جو � ,سيئول  ,كوريا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/09/12 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76182 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
الأرز .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الواحة اللوج�ستية �ش م م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  87 :ر .ب 124 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/09/15 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76201 :
فـي الفئة  09من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرافـي
وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة
(الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم � ،أجهزة لت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور مبا فـي
ذلك �أجهزة معاجلة البيانات واالت�صــاالت و�أجهــزة الن�ســخ وطرفـيــات �أجهـزة الكمبيوتـر،
حامالت بيانات مغناطي�سية � ،أقرا�ص ت�سجيل � ،أقرا�ص مدجمة � ،أقرا�ص دي فـي دي
وغريها م ــن و�سـ ــائط الت�سجـيــل الـرقــمية  ،هوائيــات � ،صح ــون ف�ض ــائية  ،مكبـ ــرات �ص ـ ــوت
و�أج ـهـ ــزة  ،موزعات تذاكر � ،أجهزة �صرف �آيل (�أيه تي �أم)  ،عنا�صر �إلكرتونية للأجهزة
والآالت  ،عدادات وموقتات لقيا�س كمية اال�ستهالك لكل وحدة زمنية  ،مالب�س واقية � ،أجهزة
ومعدات احلماية والإنقاذ مبا فـي ذلك �سدادات الأذن للغوا�صني  ،نظارات ونظارات �شم�سيــة
وعـد�سـات ال�صق ــة وحاويات وقــطعهــا ولوازمهــا  ،م ــو�صالت كــهربــائية  ،قنوات كهربائية،
حموالت كهربائية  ،لوحات حتكم كهربائية � ،أ�سالك كهربائية  ،بطاريـات كهـربائي ــة � ،أنـودات،
كــاثـودات � ،أجهزة �إنذار لي�ست للمركبات � ،أجرا�س �إنذار كهربائية � ،أجهزة �إ�ضاء الطرق ،
معدات �إ�شارة � ،إ�شارات �ضوئية �أو �آلية للطرق � ،أجهزة �إطفاء احلرائق  ،خراطيم مياه � ،أجهزة
رادار � ،أجهزة �سونار للر�ؤية الليلية  ،مغناطي�سات ومغناطي�سات للزينة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ميغرو�س تيكاريت �أنونيم �سريكتي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :تركي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :تورجوت �أوزال  ,كادي�سي رقم  34758 , 12 :اتا�سيهري  ,ا�سطنبول ,
تركيا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/09/16 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76331 :
فـي الفئة  04من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
زيوت الت�شحيم ال�صناعية وحتديدا �إطالق العفن  ،زيوت املحوالت  ،ال�شحم  ،زيوت الت�شحيم
وحتديدا زيوت املحركات زيوت وقود الديزل وزيوت الرتو�س � ،سوائل ناقل احلركة
الأوتوماتيكي ( ، )ATFزيوت نظام التوجيه املعزز �آليا  ،الزيوت البحرية  ،زيوت املحركات
ذات ال�شوطني .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة الكويتية لإنتاج الزيوت وال�شحوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كويتي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ال�شعيبة ال�صناعية  ,ق � , 4ش  7ميني  , 52الكويت
تاريخ تقدمي الطلب 2012/09/17 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76332 :
فـي الفئة  04من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
زي ــوت الت�شحي ـ ــم ال�صنـ ــاعي ــة وحتـ ــديدا �إطـ ــالق العفــن  ،زيوت املحوالت  ،ال�شحم  ،زيوت
الت�شحيم وحتديدا زيوت املحركات زيوت وقود الديزل وزيوت الرتو�س � ،سوائل ناقل احلركة
الأوتوماتيكي ( ، )ATFزيوت نظام التوجيه املعزز �آليا  ،الزيوت البحرية  ،زيوت املحركات
ذات ال�شوطني .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة الكويتية لإنتاج الزيوت وال�شحوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كويتي
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ال�شعيبة ال�صناعية  ,ق � , 4ش  7ميني  , 52الكويت
تاريخ تقدمي الطلب 2012/09/17 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76333 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
احللويات اجلافة والطوفـي واجليلي والكراميل واملواد الغذائية والتي تقع فـي الفئة30
دون غريها .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة ايدينا ل�صناعة احللويات �ش .م .م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :م�صري
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :املنطقة ال�صناعية  -كوم �أبو را�ضي  -القطع �أرقام � 101إىل  120على
التوايل وكذلك من �أرقام � 163إىل  174على التوايل  -حمافظة بني
�سويف
تاريخ تقدمي الطلب 2012/09/17 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76334 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
احللويات اجلافة والطوفـي واجليلي والكراميل واملواد الغذائية والتي تقع فـي الفئة30
دون غريها .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة ايدينا ل�صناعة احللويات �ش .م .م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :م�صري
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :املنطقة ال�صناعية  -كوم �أبو را�ضي  -القطع �أرقام � 101إىل  120على
التوايل وكذلك من �أرقام � 163إىل  174على التوايل  -حمافظة بني
�سويف
تاريخ تقدمي الطلب 2012/09/17 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76343 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات توفـري الطعام وال�شراب  ,خدمات املطاعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة برميري ليجر القاب�ضة �ش .م .ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :لبناين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بناية بوب�س  ,فردان � ,شارع ر�شيد كرامي  ,بريوت  ,لبنان  -لبنان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/09/18 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76344 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات توفـري الطعام وال�شراب  ,خدمات املطاعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة برميري ليجر القاب�ضة �ش .م .ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :لبناين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بناية بوب�س  ,فردان � ,شارع ر�شيد كرامي  ,بريوت  ,لبنان  -لبنان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/09/18 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76345 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات توفـري الطعام وال�شراب  ,خدمات املطاعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة برميري ليجر القاب�ضة �ش .م .ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :لبناين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بناية بوب�س  ,فردان � ,شارع ر�شيد كرامي  ,بريوت  ,لبنان  -لبنان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/09/18 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76346 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات توفـري الطعام وال�شراب  ,خدمات املطاعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة برميري ليجر القاب�ضة �ش .م .ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :لبناين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بناية بوب�س  ,فردان � ,شارع ر�شيد كرامي  ,بريوت  ,لبنان  -لبنان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/09/18 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76361 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات �إ�صالح و�صيانة ال�سفن خدمات الإن�شاءات البحرية ووحدات الإنتاج ال�صناعي
وحمطات الطاقة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جولتنز وورلدوايد ماجنمنت كورب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :أتالنتيك كوربوريت �سنرت � 18 , 2317ساوث  , 34مانا�سكوان ,
نيوجري�سي  08736الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/09/19 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76362 :
فـي الفئة  25من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
املالب ــ�س  ،الأحـ ــذية و أ�غـطيـ ــة الر�أ�س  ،مب ــا فـي ذلك الأح ــذية الريا�ضيــة والأحـذية غري
الر�سميــة (الكاجــوال) الأح ــذية الــريا�ضيــة و�أحــذية التمريــن  ،الأحذية املائية � ،أحذية
القــوارب � ،أحــذية امل�شــي الطــويل ذات الرقبــة  ،الأحذية ذات الرقبة للقوارب � ،صنادل
للقوارب  ،الأحذية القما�شية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سبريي توب �سايدر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 191 :سبريجن �سرتيت  ,ليك�سينجتون  ,ما�ساتو�ست�س -02421 - 8049
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/09/19 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76363 :
فـي الفئة  25من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
املالب�س الأحذية � ,أغطية الر�أ�س مبا فـي ذلك الأحذية الريا�ضية والأحذية غري الر�سمية
(الكاجــوال) الأحذية الريا�ضي ــة و أ�حــذية التمريــن  ,الأحذية املائية � ,أحذية القوارب ،
�أحذية امل�شي الطويل ذات الرقبة  ,الأحذية ذات الرقبة للقوارب � ,صنادل للقوارب الأحذية
القما�شية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سبريي توب �سايدر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 191 :سبريجن �سرتيت  ,ليك�سينجتون  ,ما�ساتو�ست�س -02421 - 8049
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/09/19 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76364 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
امل�ستح�ضــرات و الـمــواد ال�صيدالنية والطبية امل�ستخدمة جميعا للوقاية من  ،و معاجلة ،
و� /أو التخفـيف من �أمرا�ض وا�ضطرابات اجلهاز التنف�سي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :غالك�سو غروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :اململكة املتحدة
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :غالك�سو ويلكوم هاو�س  ،بريكيالي افـينيو  ،مدينة غرينفورد
مقاطعة ميدل�سك�س يو بي  6ان ان  -اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/09/19 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76365 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
امل�ستح�ضرات واملواد ال�صيدالنية ملنع ومعاجلة والتخفـيف من الأمرا�ض  ،اال�ضطربات
التنف�سية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :غالك�سو غروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :اململكة املتحدة
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :غالك�سو ويلكوم هاو�س  ،بريكيالي افـينيو  ،مدينة غرينفورد
مقاطعة ميدل�سك�س يو بي  6ان ان  -اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/09/19 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76368 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�إدارة وتوجيه الأعمال والأن�شطة املكتبية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ازال املتحدة �ش م م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عماين
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  1812 :ر .ب 133 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/09/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76585 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�إطارات املركبات  ،الإطارات الداخلية لعجالت املركبات � ،إطارات وعجالت املركبات .
با�ســـــــــــــــم  :تويو تاير اند ربر كو  ،ليمتد
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  ، 17 - 18 :ايدبوري  1 -ت�شوم ني�شي  -كو او�ساكا  -اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/09/30 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76591 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
جتارة الآالت واملعدات الريا�ضية جتارة املالب�س الريا�ضية .
با�ســـــــــــــــم � :إطالل الرافدين للتجارة �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  1593 :ر  .ب 112 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/02 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76603 :
فـي الفئة  25من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املالب�س الأحذية �أغطية الر�أ�س مبا فـي ذلك الأحذية الريا�ضية  ،الأحذية غري الر�سمية
(الكاجوال) �أحذية التمرين والريا�ضة  ،الأحذية املائية �أحذية القوارب �أحذية امل�شي
الطويل ذات الرقبة  ،الأحذية املائية ذات الرقبة � ،صنادل القوارب  ،الأحذية القما�شية .
با�ســـــــــــــــم  :كيدز �إل �إل �سي
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � 191 :سربينج �سرتيت  ،ليك�سنجتون  ،ما�سات�شو�ست�س  - 02421الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/02 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76604 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الأدوية وامل�ستح�ضرات ملعاجلة و� /أو التخفيف من اال�ضطرابات و� /أو الأمرا�ض امل�ضادة
للبكترييا .
با�ســـــــــــــــم  :جالك�سو �سميثكالين تريدجن �سري في�سيز ليمتد
اجلن�سيــــــة  :ايرلندا
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  6900 :كورك ايربورت بيزن�س بارك  ،كين�سال رود  ،كورك  -ايرلندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/02 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76605 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الأدوية وامل�ستح�ضرات ملعاجلة و� /أو التخفيف من اال�ضطرابات و� /أو الأمرا�ض امل�ضادة
للبكترييا .
با�ســـــــــــــــم  :جالك�سو �سميثكالين تريدجن �سري في�سيز ليمتد
اجلن�سيــــــة  :ايرلندا
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  6900 :كورك ايربورت بيزن�س بارك  ،كين�سال رود  ،كورك  -ايرلندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/02 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76636 :
فـي الفئة  06من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الأوعية من املعدن ال�شائع لتخزين الغازات امل�ضغوطة وامل�سالة والأجزاء والتجهيزات لهذه
الأوعية .
با�ســـــــــــــــم  :كرايو�ستار �إ�س �إيه �إ�س
اجلن�سيــــــة  :فرن�سي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :رو دو ليند�سرتي  ،زد �آي  -بي بي  68220 ، 48هبي�سينج  -فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/07 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76637 :
فـي الفئة  07من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
م�ضخات لل�سوائل املربدة  ،التوربينات  ،مو�سعات فائقة  ،مكاب�س  ،مولدات كهرباء � ،آالت
مللء �أوعية ال�ضغط بالغاز وقطع غيار وجتهيزات هذه ال�سلع  ،املدرجة كلها فـي الفئة . 7
با�ســـــــــــــــم  :كرايو�ستار �إ�س �إيه �إ�س
اجلن�سيــــــة  :فرن�سي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :رو دو ليند�سرتي  ،زد �آي  -بي بي  68220 ، 48هبي�سينج  -فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/07 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76638 :
فـي الفئة  09من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
م�ضخات توزيع الوقود ملحطات تعبئة الوقود و�أجزاء ولوازم هذه امل�ضخات .
با�ســـــــــــــــم  :كرايو�ستار �إ�س �إيه �إ�س
اجلن�سيــــــة  :فرن�سي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :رو دو ليند�سرتي  ،زد �آي  -بي بي  68220 ، 48هبي�سينج  -فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/07 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76639 :
فـي الفئة  11من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
تركيبات و�أجهزة لإ�سالة الغازات  ،ناقالت حرارية � ،أجهزة املرذاذ  ،جهاز لتدفة الغاز ،
تركيبات و�أجهزة للتربيد والأجزاء واللوازم اخلا�صة بجميع هذه ال�سلع  ،املدرجة جميعها
فـي الفئة . 11
با�ســـــــــــــــم  :كرايو�ستار �إ�س �إيه �إ�س
اجلن�سيــــــة  :فرن�سي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :رو دو ليند�سرتي  ،زد �آي  -بي بي  68220 ، 48هبي�سينج  -فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/07 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76640 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات تركيب وتطوير و�صيانة و�إ�صالح الأجهزة والآالت واملباين ال�صناعية .
با�ســـــــــــــــم  :كرايو�ستار �إ�س �إيه �إ�س
اجلن�سيــــــة  :فرن�سي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :رو دو ليند�سرتي  ،زد �آي  -بي بي  68220 ، 48هبي�سينج  -فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/07 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76643 :
فـي الفئة  09من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
النظارات حتديدا النظارات ال�شم�سية والنظارات الب�صرية والب�صريات والإطارات وعلبها .
با�ســـــــــــــــم  :ميكو�سكي  ،ال ال �سي
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  5404 :جاندي بالي�س  ،لو�س اجنيلو�س كاليفورنيا  ، 90066 ،الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/07 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76644 :
فـي الفئة  25من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
 �أحذية الن�ساء والرجال والأطفال  ،والأحذية القما�شية والأحذية وال�صنادل  ،الأحذية
ذات الرقبة  ،اجلينز  ،وال�سراويل الق�صرية  ،ال�سراويل الريا�ضية  ،القم�صان والتي �شريت
والقم�صان الريا�ضية  ،قم�صان البولو  ،ال�سرتات  ،ال�سرتات ذات القلن�سوة  ،الأقم�صة
ال�صوفية  ،البلوزات  ،ني�سي�س  ،الكابات والقبعات .
با�ســـــــــــــــم  :ميكو�سكي  ،ال ال �سي
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  5404 :جاندي بالي�س  ،لو�س اجنيلو�س كاليفورنيا  ، 90066 ،الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/07 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76645 :
فـي الفئة  09من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
النظارات حتديدا النظارات ال�شم�سية والنظارات الب�صرية والب�صريات والإطارات عليها .
با�ســـــــــــــــم  :ميكو�سكي  ،ال ال �سي
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  5404 :جاندي بالي�س  ،لو�س اجنيلو�س كاليفورنيا  ، 90066 ،الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/07 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76646 :
فـي الفئة  25من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
 �أحذية الن�ساء والرجال والأطفال  ،والأحذية القما�شية والأحذية وال�صنادل  ،الأحذية
ذات الرقبة  ،اجلينز  ،وال�سراويل الق�صرية  ،ال�سراويل الريا�ضية  ،القم�صان والتي �شريت
والقم�صان الريا�ضية  ،قم�صان البولو  ،ال�سرتات  ،ال�سرتات ذات القلن�سوة  ،الأقم�صة
ال�صوفية  ،البلوزات  ،ني�سي�س  ،الكابات والقبعات .
با�ســـــــــــــــم  :ميكو�سكي  ،ال ال �سي
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  5404 :جاندي بالي�س  ،لو�س اجنيلو�س كاليفورنيا  ، 90066 ،الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/07 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76647 :
فـي الفئة  36من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات جمع التربعات اخلريية التي توفر التمويل ملختلف الكيانات غري الهادفة للربح
و� /أو املنظمات غري احلكومية .
با�ســـــــــــــــم  :ميكو�سكي  ،ال ال �سي
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  5404 :جاندي بالي�س  ،لو�س اجنيلو�س كاليفورنيا  ، 90066 ،الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/07 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76648 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
اخلدمات اخلريية حتديدا توفري الأحذية والنظارات وخمتلف الب�ضائع للأ�شخا�ص 
املحتاجني .
با�ســـــــــــــــم  :ميكو�سكي  ،ال ال �سي
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  5404 :جاندي بالي�س  ،لو�س اجنيلو�س كاليفورنيا  ، 90066 ،الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/07 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76738 :
فـي الفئة  36من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
اخلدمات البنكية وامل�صرفية خدمات الت�أمني خدمات ال�ش�ؤون املالية  ،خدمات ال�ش�ؤون
النقدية خدمات ال�ش�ؤون العقارية .
با�ســـــــــــــــم  :م�صرف الريان
اجلن�سيــــــة  :قطري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  28888 :الدوحة قطر
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/10 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76750 :
فـي الفئة  25من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مالب�س الأمومة  ،حتديدا اجلينز  ،ال�سراويل  ،القم�صان  ،القم�صان احلرميي  ،البلوزات ،
القم�صان بدون ياقة والقم�صان بدون �أكمام  ،الكامي�سول  ،ال�سرتات ال�صوفية  ،الف�ساتني ،
البليزر  ،ال�سراويل الق�صرية  ،التنانري  ،ال�سرتات  ،املعاطف ال�سرتات بدون �أكمام مالب�س
اال�سرتخاء � ،سراويل العرق � ،سراويل اليوغا  ،ال�سرتات الريا�ضية  ،مالب�س النوم  ،رداء
البيت (روب)  ،حماالت ال�صدر  ،املالب�س الداخلية  ،املالب�س الداخلية ال�شكلية حتديدا
املالب�س الداخلية الن�سائية  ،ال�سراويل الق�صرية  ،القم�صان الداخلية  ،القم�صان بدون
�أكمام  ،مالب�س ال�سباحة  ،مالب�س ال�سباحة وال�شاطىء � ،أغطية القدمني ال�ضيقة ،
اجلوارب الن�سائية  ،اجلوارب ال�ضيقة  ،مالب�س الأمومة  ،حتديدا الأحزمة التي مت
ت�صميمها ال�ستيعاب تغريات احلمل � ،إ�ضافات املالب�س امل�ستعملة فـي تو�سيع نطاق احلجم
العادي من املالب�س ال�ستيعاب تغيريات احلمل  ،مالب�س التمري�ض  ،حتديدا البلوزات ،
التي �شريت  ،القم�صان بدون �أكمام  ،البلوزات  ،الكامي�سول  ،الف�ساتني حماالت ال�صدر ،
املالب�س الداخلية ال�شكلية حتديدا الكامي�سول والقم�صان بدون �أكمام  ،ومالب�س النوم .
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با�ســـــــــــــــم  :كيف �سربينجز  ،انك .
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � 2751 :سنرتفيللي رود  ،ويلمنغتون  ،ديالوير  - 19808الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/13 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76751 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات متجر بيع بالتجزئة ي�ضم مالب�س واك�س�سوارات الأمومة والتمري�ض  ،الكتب
واملجالت واملواد التعليمية املتعلقة باحلمل  ،م�ستح�ضرات غ�سول اجل�سد والكرميات
ومنتجات العناية بالب�شرة  ،الفيتامينات ومواد اخل�صوبة  ،هدايا للطفل والأم  ،خدمات
البيع بالتجزئة عن طريق الكمبيوتر والإنرتنت وت�ضم مالب�س واك�س�سوارات الأمومة
والتمري�ض   ،الكتب واملجالت واملواد التعليمية املتعلقة باحلمل  ،م�ستح�ضرات غ�سول
اجل�سد والكرميات ومنتجات العناية بالب�شرة  ،الفيتامينات ومواد اخل�صوبة  ،هدايا
للطفل والأم .
با�ســـــــــــــــم  :كيف �سربينجز  ،انك .
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � 2751 :سنرتفيللي رود  ،ويلمنغتون  ،ديالوير  - 19808الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/13 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76752 :
فـي الفئة  25من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مالب�س الأمومة  ،حتديدا اجلينز  ،ال�سراويل  ،القم�صان  ،القم�صان احلرميي  ،البلوزات ،
القم�صان بدون ياقة والقم�صان بدون �أكمام  ،الكامي�سول  ،ال�سرتات ال�صوفية  ،الف�ساتني ،
البليزر  ،ال�سراويل الق�صرية  ،التنانري  ،ال�سرتات  ،املعاطف ال�سرتات بدون �أكمام مالب�س
اال�سرتخاء � ،سراويل العرق � ،سراويل اليوغا  ،ال�سرتات الريا�ضية  ،مالب�س النوم  ،رداء
البيت (روب)  ،حماالت ال�صدر  ،املالب�س الداخلية  ،املالب�س الداخلية ال�شكلية حتديدا
املالب�س الداخلية الن�سائية  ،ال�سراويل الق�صرية  ،القم�صان الداخلية  ،القم�صان بدون
�أكمام  ،مالب�س ال�سباحة  ،مالب�س ال�سباحة وال�شاطىء � ،أغطية القدمني ال�ضيقة ،
اجلوارب الن�سائية  ،اجلوارب ال�ضيقة  ،مالب�س الأمومة  ،حتديدا الأحزمة التي مت
ت�صميمها ال�ستيعاب تغريات احلمل � ،إ�ضافات املالب�س امل�ستعملة فـي تو�سيع نطاق احلجم
العادي من املالب�س ال�ستيعاب تغيريات احلمل  ،مالب�س التمري�ض  ،حتديدا البلوزات ،
التي �شريت  ،القم�صان بدون �أكمام  ،البلوزات  ،الكامي�سول  ،الف�ساتني حماالت ال�صدر ،
املالب�س الداخلية ال�شكلية حتديدا الكامي�سول والقم�صان بدون �أكمام  ،ومالب�س النوم .
با�ســـــــــــــــم  :كيف �سربينجز  ،انك .
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � 2751 :سنرتفيللي رود  ،ويلمنغتون  ،ديالوير  - 19808الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/13 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76753 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات متجر بيع بالتجزئة ي�ضم مالب�س واك�س�سوارات الأمومة والتمري�ض   ،الكتب
واملجالت واملواد التعليمية املتعلقة باحلمل  ،م�ستح�ضرات غ�سول اجل�سد والكرميات
ومنتجات العناية بالب�شرة  ،الفيتامينات ومواد اخل�صوبة  ،هدايا للطفل والأم  ،خدمات
البيع بالتجزئة عن طريق الكمبيوتر والإنرتنت وت�ضم مالب�س واك�س�سوارات الأمومة
والتمري�ض   ،الكتب واملجالت واملواد التعليمية املتعلقة باحلمل  ،م�ستح�ضرات غ�سول
اجل�سد والكرميات ومنتجات العناية بالب�شرة  ،الفيتامينات ومواد اخل�صوبة  ،هدايا
للطفل والأم .
با�ســـــــــــــــم  :كيف �سربينجز  ،انك .
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � 2751 :سنرتفيللي رود  ،ويلمنغتون  ،ديالوير  - 19808الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/13 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76767 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الإطارات الهوائية والأنابيب الداخلية لعجالت ال�سيارة � ،إعادة معاجلة وتلبي�س الإطارات ،
امل�سارات للمركبات املجنزرة .
با�ســـــــــــــــم  :كومباين جينريال دي اتابلي�سمنت�س مي�شالن
اجلن�سيــــــة  :فرن�سي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  12 :كور�س �سابلون  63000 ،كلري مونت  -فرياند  -فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/14 :
مالحظــــــة  :مينح الطلب حق الأولوية  :رقم الطلب  ، 12/3932223 :تاريخ الطلب :
 ، 2012/7/6البلد الأجنبي  :فرن�سا
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76768 :
فـي الفئة  03من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ال�صابون  ،املنظفات  ،العطور  ،الزيوت العطرية  ،م�ضادات رائحة العرق والتعرق ،
م�ستح�ضرات العناية بال�شعر  ،م�ستح�ضرات الزينة غري الطبية  ،منتجات احلمام
واال�ستحمام  ،م�ستح�ضرات العناية بالب�شرة  ،الزيوت وكرميات وغ�سوالت الب�شرة ،
م�ستح�ضرات احلالقة  ،م�ستح�ضرات ما قبل وبعد احلالقة  ،م�ستح�ضرات �إزالة ال�شعر ،
م�ستح�ضرات �إ�سمرار الب�شرة واحلماية من �أ�شعة ال�شم�س  ،املواد التجميلية  ،م�ستح�ضرات
املكياج و�إزالة املكياج  ،اجلل البرتويل  ،م�ستح�ضرات العناية بال�شفاه  ،بودرة التلك  ،ال�صوف
القطني و�أعواد القطن الفوط �أو املناديل �أو اخلرق التجميلية  ،فوط �أو مناديل �أو خرق
التنظيف املنقوعة �أو امل�شبعة  ،الأقنعة التجميلية وكمادات الوجه  ،ال�صابون الطبي .
با�ســـــــــــــــم  :يونليفر بي ال �سي
اجلن�سيــــــة  :اململكة املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :بورت �صناليت ويرال مري�سي�سايد  ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/14 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76811 :
فـي الفئة  25من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املالب�س والأحذية و�أغطية الر�أ�س  ،مبا فـي ذلك الأحذية الريا�ضية والأحذية الكاجوال
و�أحذية ممار�سة الريا�ضة  ،والأحذية املائية �أحذية القوارب � ،أحذية الت�سلق ذات الرقبة ،
والأحذية املائية ذات الرقبة � ،صنادل القوارب  ،والأحذية القما�شية .
با�ســـــــــــــــم � :سرتايد رايت ت�شيلدرين جروب �إل �إل �سي
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � 191 :سربينج �سرتيت  ،ليك�سنجتون ما�سات�شو�ست�س  - 02421الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/15 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76830 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات الفنادق واملطاعم (توفري خدمات الطعام وال�شراب)  ،م�ساكن م�ؤقتة  ،املوتيالت
واملطاعم واملقاهي وقاعات ال�شاي  ،منازل العطالت خدمات احلجز على الغرف الفندقية
للم�سافرين  ،تقدمي اال�ست�شارات وامل�شورات غري املهنية فيما يتعلق بخدمات الفنادق
واملطاعم .
با�ســـــــــــــــم  :اكور
اجلن�سيــــــة  :فرن�سي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :افينيو دي فران�س ، 110باري�س  - ، 75013فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/17 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76842 :
فـي الفئة  25من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س .
با�ســـــــــــــــم  :ليكر�س للتجارة �ش ذ م م
اجلن�سيــــــة � :إماراتي
العنـــــــــوان  :حمل ملك �أحمد رم�ضان جمعة  -ديرة  -البطني  -دبي � -ص  .ب - 262684 :
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/17 :
ا�سم الوكيل � :سعيد ال�سيابي
العنـــــــــوان � :ص  .ب  961 :ر  .ب 117 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76911 :
فـي الفئة  03من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ال�صابون  ،م�ستح�ضرات التنظيف  ،العطور  ،م�ستح�ضرات العناية بال�شعر  ،م�ستح�ضرات
تلوين و�صبغ ال�شعر  ،غ�سول ال�شعر  ،م�ستح�ضرات متويج ال�شعر  ،ال�شامبو  ،م�ستح�ضرات
تكييف ال�شعر  ،ر�شو�ش ال�شعر  ،م�ساحيق ال�شعر وم�ستح�ضرات تزيني ال�شعر  ،الكيه ال�شعر ،
مو�س ال�شعر (جل)  ،م�ستح�ضرات �صقل ال�شعر  ،جل ال�شعر  ،م�ستح�ضرات ترطيب ال�شعر ،
�سائ ــل الزين ــة اخل ــا�ص بال�شع ــر  ،زي ــوت ال�شع ــر  ،كرمي ــات وتونيك ال�شع ــر  ،م�ستح�ض ــرات
االغت�سال بالد�ش واحلمام  ،م�ستح�ضرات تنظيم التعرق وم�ستح�ضرات �إزالة رائحة العرق .
با�ســـــــــــــــم  :يونليفر بي ال �سي
اجلن�سيــــــة  :اململكة املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مري�سي�سايد  -اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/21 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76912 :
فـي الفئة  34من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
التبغ اخلام �أو امل�صنع  ،منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�صغري
والتبغ اخلا�ص بلف �سجائرك اخلا�صة وتبغ الغليون وتبغ امل�ضغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك
وبدائل التبغ (لي�س لأغرا�ض طبية)  ،املواد اخلا�صة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق و�أنابيب
ال�سجائر وفالتر ال�سجائر وعلب التبغ وعلب ال�سجائر واملناف�ض  ،الغاليني  ،الأدوات
اخلا�صة بلف ال�سجائر التي تو�ضع باجليب  ،الوالعات � ،أعواد الثقاب .
با�ســـــــــــــــم  :فيليب موري�س براندز �أ�س �إيه �آر �أل
اجلن�سيــــــة � :سوي�سري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :كواى جيرنيناود  ، 3نيو �شاتل � 2000 ،سي ات�ش � - ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/21 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76916 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع ل�صالح الغري  ،وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها
و�شرائها عند احلاجة  ،منها �أدوات قيا�س الوقت و�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة ولوازمها .
فئة . 35
با�ســـــــــــــــم � :شركة الي�سرة فا�شن للتجارة العامة
اجلن�سيــــــة  :كويتي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب � ، 3228 :صفاة  13033 -الكويت
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/22 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3806 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76918 :
فـي الفئة  29من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
اللحوم والأ�سماك والدواجن وحيوانات ال�صيد  ،م�ستخرجات اللحوم  ،الفواكه املجففة
واملطبوخة واخل�ضار املحفوظة  ،الهالم واملربى و�صل�صة الفاكهة والبي�ض  واحلليب
ومنتجات الألبان والزيوت ال�صاحلة للأكل والدهون � ،صل�صة ال�سلطة  ،املعلبات .
با�ســـــــــــــــم � :شركة ح�صاد الغذائية
اجلن�سيــــــة  :قطري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :مبنى �شركة ح�صاد � ،ص  .ب  25566 :الدوحة  -قطر
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/22 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76919 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
القهــوة وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا  ،حبوب ال�ساغو والقهوة اال�صطناعية ،
الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واملعجنات واخلبز وزينة الكعك  ،الع�سل ،
الع�سل الأ�سود  ،اخلمرية  ،م�سحوق اخلبز  ،امللح واخلردل واخلل وال�صل�صات (التوابل) ،
والبهارات  ،الثلج .
با�ســـــــــــــــم � :شركة ح�صاد الغذائية
اجلن�سيــــــة  :قطري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :مبنى �شركة ح�صاد � ،ص  .ب  25566 :الدوحة  -قطر
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/22 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76920 :
فـي الفئة  31من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املنتجات الزراعية والب�ستانية ومنتجات الغابات والبذور بقدر ما وردت فـي هذه الفئة ،
حتديــدا البذور الزراعية والبذور لأغرا�ض الب�ستنة  ،البذور الزراعية والبــذور الب�ستانيــة
املعاجلة و� /أو املغلفة باملنتجات الكيماوية و /امل�صانع الطبيعية  ،املواد الغذائية للحيوانات .
با�ســـــــــــــــم � :شركة ح�صاد الغذائية
اجلن�سيــــــة  :قطري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :مبنى �شركة ح�صاد � ،ص  .ب  25566 :الدوحة  -قطر
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/22 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76921 :
فـي الفئة  44من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
اخلدمات الزراعية  ،وهي حتديدا تربية النباتات وا�ست�شارات عن تربية النباتات للآخرين ،
وخدمات الب�ستنة  ،تقدمي اال�ست�شارات فـي جماالت الزراعة  ،واخلدمات اال�ست�شارية
املتعلقة باحلراثة والزراعة  ،وتوفري املعلومات  ،مبا فـي ذلك عن طريق �شبكة الإنرتنت ،
عن الزراعة والب�ستنة وخدمات الغابات  ،اخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة بالب�ساتني  ،خدمات
علم درا�سة الأ�شجار اخلا�صة بالغابات  ،خدمات مكافحة الآفات للزراعة وعلم اجلنانة
والزراعة �أو الغابات .
با�ســـــــــــــــم � :شركة ح�صاد الغذائية
اجلن�سيــــــة  :قطري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
	
  
العنـــــــــوان  :مبنى �شركة ح�صاد � ،ص  .ب  25566 :الدوحة  -قطر
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/22 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76981 :
فـي الفئة  31من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل ـ ــواد الغذائي ــة للحيوان ــات  ،مهاد قمامــة للحيوانات  ،الرمــل املعطــر للحيوانــات الأليف ــة
الواردة جميعا بالفئة . 31
با�ســـــــــــــــم � :سو�سيتيه دي برودي ن�ستله ا�س �آ
اجلن�سيــــــة � :سوي�سري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  1800 :مدينة فيفاي � - ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/24 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76982 :
فـي الفئة  31من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل ــواد الغذائي ــة للحيوان ــات  ،مه ــاد قمامــة للحيوانــات  ،الرمل املعطر للحيوانات الأليفة
الواردة جميعا بالفئة . 31
با�ســـــــــــــــم � :سو�سيتيه دي برودي ن�ستله ا�س �آ
اجلن�سيــــــة � :سوي�سري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  1800 :مدينة فيفاي � - ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/24 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76983 :
فـي الفئة  32من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية  ،ع�صائر وم�شروبات الفواكه
ال�شربت واملواد الأخرى امل�ستخدمة لتح�ضري امل�شروبات .
با�ســـــــــــــــم  :بيب�سيكو انك
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  700 :اندر�سون هيل رود  ،مدينة بريت�شيز والية نيويورك  ، 10577الواليات
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/10/24 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77243 :
فـي الفئة  36من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�أعمال البنوك والأعمال املالية .
با�ســـــــــــــــم  :بنك م�سقط �ش م ع ع
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  134 :روي  -ر  .ب 112 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/11/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77349 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الإدارة وتوجيه الأعمال والأن�شطة املكتبية .
با�ســـــــــــــــم � :صيدلية الفارابي
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :جتارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  1203 :ر  .ب 114 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/11/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77350 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الإدارة وتوجيه الأعمال والأن�شطة املكتبية .
با�ســـــــــــــــم � :صيدلية الريامي
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :جتارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2288 :روي ر  .ب 112 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/11/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77356 :
فـي الفئة  34من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ال�سجائر ومنتجات التبغ �أدوات التدخني الوالعات .
با�ســـــــــــــــم  :تافيك للتجارة العامة (�ش ذ م م)
اجلن�سيــــــة � :إماراتي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :مكتب رقم  104ملك الهدى للمقاوالت  ،ديرة القرهود � ،ص  .ب 88039 :
دبي الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/11/18 :
ا�سم الوكيل  :عبد اللـه الهدابي
العنـــــــــوان � :ص  .ب  173 :ر  .ب 134 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77452 :
فـي الفئة  42من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مدار�س .
با�ســـــــــــــــم  :امل�شاريع امل�ستدامة العاملية �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :جتارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  1488 :ر  .ب  114 :مطرح
تاريخ تقدمي الطلب 2012/11/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77453 :
فـي الفئة  36من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�أعمال البنوك والأعمال املالية .
با�ســـــــــــــــم  :بنك م�سقط �ش م ع ع
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  134 :روي  -ر  .ب 112 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/11/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77454 :
فـي الفئة  36من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�أعمال البنوك والأعمال املالية .
با�ســـــــــــــــم  :بنك م�سقط �ش م ع ع
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  134 :روي  -ر  .ب 112 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/11/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77502 :
فـي الفئة  01من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�صناعة الربوبلني .
با�ســـــــــــــــم  :التقنية الأوربية الدولية �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  ، 2348 :ر  .ب 211 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/11/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77872 :
فـي الفئة  16من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الأحبار ال�سائلة والأحبار الليزر .
با�ســـــــــــــــم � :شركة حلول الطباعة �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2159 :ر  .ب 112 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77877 :
فـي الفئة  39من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�أدوات و�آالت التغليف .
با�ســـــــــــــــم  :املدينة الزرقاء الدولية �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  73 :ر  .ب 134 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77878 :
فـي الفئة  11من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�صابيح الكهربائية  -الأدوات الكهربائية .
با�ســـــــــــــــم  :املدينة الزرقاء الدولية �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  73 :ر  .ب 134 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78098 :
فـي الفئة  17من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خراطيم ر�ش املياه  ،خراطيم م�صنوعة من مادة من�سوجة و�صالت غري معدنية للأنابيب ،
جلبات �إ�سطوانة غري معدنية للأنابيب � ،أنابيب مرنه غري معدنية  ،حلقات منع الت�سرب .
با�ســـــــــــــــم  :الأ�صدقاء احلديثة للتجارة �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  20 :ر  .ب 615 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78099 :
فـي الفئة  11من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
حماب�س لأنابيب حماب�س خط الأنابيب �صنابري .
با�ســـــــــــــــم  :الأ�صدقاء احلديثة للتجارة �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  20 :ر  .ب 615 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78100 :
فـي الفئة  06من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�صمامات معدنية ملوا�سري املاء �صمامات معدنية بخالف �أجزاء الآالت .
با�ســـــــــــــــم  :الأ�صدقاء احلديثة للتجارة �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  20 :ر  .ب 615 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78150 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الأرز .
با�ســـــــــــــــم  :فخر البلد احلديثة للتجارة
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  156 :ر  .ب  320 :بركاء
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78228 :
فـي الفئة  41من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات التدريب .
با�ســـــــــــــــم  :الأوائل ما وراء البحار �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  1876 :ر  .ب 130 :
تاريخ تقدمي الطلب 2013/01/02 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78396 :
فـي الفئة  03من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ماء الكلونيا .
با�ســـــــــــــــم � :شركة النا�س العاملية �ش  .م  .م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  297 :ر  .ب 121 :
تاريخ تقدمي الطلب 2013/01/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 79125 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
اال�سترياد والت�صدير وكاالت الأعمال التجارية .
با�ســـــــــــــــم  :القنطرة للتنمية �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  36 :ر  .ب 105 :
تاريخ تقدمي الطلب 2013/02/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76379 :
فـي الفئة  03من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
الأظافر ال�صناعية القابلة لل�ضغظ ومنتجات العناية بالأظافر  ،م�ستح�ضرات ومنتجات
العناية بالأظافر � ،أظافر �أ�صابع اليد و �أ�صابع القدم ال�صناعية � ،أطقم �أدوات الأظافر
ال�صناعية  ،ال�صق الأظافر ال�صناعية  ،مزيل ال�صق الأظافر ال�صناعية  ،املادة الهالمية
فوق البنف�سجية امل�ستخدمة لنقع و طالء الأظافر  ،مقوي الإظفر  ،طابع عالمات على
الأظافر  ،واقي للأظافر  ،مينا الأظافر  ،طالء الأظافر � ،أطقم �أدوات طالء الأظافر ،
�أطقم �أدوات الر�سم على الأظافر الأكريليكية (البال�ستيكية) � ،أطقم �أدوات للر�سم على
الأظافر  ،ال�شارات والر�سوم القابلة للطبع على الأظافر  ،بريق الأظافر  ،حلي الأظافر ،
احللي املتدلية من الأظافر  ،و �أي م�س�ألة ميكن �أن ت�ضاف �إىل الأظفر ليجمل ويزينه ،
مربد الأظافر .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كي�س نايل بروداكت�س �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 57 :سيفـيو بوليفارد  ,بورت وا�شنطن  ,نيويورك  -الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/09/22 :
ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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�إعــــــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكام املادة ( )41من قانون حقوق امللكية ال�صناعية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم � , 2008/67أنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�سجلة
الآتية :
تاريخ
م رقــم
ال�شــركـــــة
ا�ســم
املـهنـــــة
الت�سجيل
العالمة
اي�سربيت انرتنا�شيونال
7162 1
التجارة وال�صناعة 1992/7/14
التجارة وال�صناعة 1992/7/14
اي�سربيت انرتنا�شيونال
7163 2
 7529 3توتال والرث جي �أم بي �أت�ش
هيت ,فوير التجارة وال�صناعة 1992/10/7
�شوتز يوند �سيرث
 7531 4توتال والرث جي �أم بي �أت�ش
هيت ,فوير التجارة وال�صناعة 1992/10/7
�شوتز يوند �سيرث
7554 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ذا ت�شان�سلر ما�سرتز اند �سكوالرزاوف ذا
يونيفر �سيتي اوف اك�سفورد
التجارة وال�صناعة 1992/10/18
( اك�سفورد يونيفر �سيتي بر�س )

ذا ت�شان�سلر ما�سرتز اند �سكوالرزاوف ذا
يونيفر �سيتي اوف اك�سفورد
التجارة وال�صناعة
7555
( اك�سفورد يونيفر �سيتي بر�س )
ا�سرتا زينكا �أ  .بي
التجارة وال�صناعة
7721
التجارة وال�صناعة
ايف �سان لوران بارفيومز
7773
التجارة وال�صناعة
ويرلبول يورب ا�س .ار.ال
7948
التجارة وال�صناعة
ويرلبول يورب ا�س .ار.ال
7949
التجارة وال�صناعة
ويرلبول يورب ا�س .ار.ال
7950
التجارة وال�صناعة
فوجيت�سو ليمتد
8057
التجارة وال�صناعة
كاتربيللر انك
8377
التجارة وال�صناعة
كاتربيللر انك
8378
كاتربيللر انك
8379
التجارة وال�صناعة
كاتربيللر انك
8380
التجارة وال�صناعة
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1992/10/18
1992/12/2
1992/12/15
1993/1/23
1993/1/23
1993/1/23
1993/2/10
1993/4/11
1993/4/11
1993/4/11
1993/4/11
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م
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

رقــم
العالمة
كاتربيللر انك
8381
التجارة وال�صناعة
كاتربيللر انك
8382
التجارة وال�صناعة
كيا موتورز كوربوري�شن
التجارة وال�صناعة
8484
� 9252شانغهاي غوان �شينغ يوان فود ال تي دي التجارة وال�صناعة
� 9253شانغهاي غوان �شينغ يوان فود ال تي دي التجارة وال�صناعة
� 9255شانغهاي غوان �شينغ يوان فود ال تي دي التجارة وال�صناعة
� 9256شانغهاي غوان �شينغ يوان فود ال تي دي التجارة وال�صناعة
لها ليمتد � -شركة حمدودة
التجارة وال�صناعة
23782
التجارة وال�صناعة
لها ليمتد � -شركة حمدودة
23783
التجارة وال�صناعة
لها ليمتد � -شركة حمدودة
23784
التجارة وال�صناعة
لها ليمتد � -شركة حمدودة
23823
التجارة وال�صناعة
لها ليمتد � -شركة حمدودة
23824
التجارة وال�صناعة
لها ليمتد � -شركة حمدودة
23825
زد �أل بي بيهرجن  .إ�  .جي
28581
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
بنيفيت كوزمتيك�س كومبني
28773
� 29078شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي التجارة وال�صناعة
 29224اي دي فرينيت�شر فران�شايزنغ ايه ا�س التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
لوري ـ ـ ـ ــال
29396
التجارة وال�صناعة
لوري ـ ـ ـ ــال
29397
التجارة وال�صناعة
لوري ـ ـ ـ ــال
29410
التجارة وال�صناعة
لوري ـ ـ ـ ــال
29411
التجارة وال�صناعة
لوري ـ ـ ـ ــال
29412
التجارة وال�صناعة
لوري ـ ـ ـ ــال
29500
ا�ســم ال�شــركـــــة
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املـهنـــــة

تاريخ
الت�سجيل
1993/4/11
1993/4/11
1993/5/11
1993/12/11
1993/12/11
1993/12/11
1993/12/11
2000/10/16
2000/10/16
2000/10/16
2000/10/21
2000/10/21
2000/10/21
2002/7/23
2002/8/17
2002/9/28
2002/10/21
2002/11/18
2002/11/18
2002/11/20
2002/11/20
2002/11/20
2002/11/30
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م رقــم
العالمة
كولينان ان�ستالت
29532 40
29787 41
ذا كوكا كوال كومبني
ذا كوكا كوال كومبني
29851 42
ذا كوكا كوال كومبني
29852 43
 29959 44هورفاج ري�سريت�ش ماجنمينت ا�س �أ
كوت بيفريجز  ،انك
29995 45
 30002 46ميت�سوبي�شي جيدو�شا كوجيو كابو�شيكي
كاي�شا
ذا كوكا كوال كومبني
30062 47
ذا يوكوهاما رابر كو  ،ليمتد
30072 48
بانا�سونيك كوربوري�شن
30170 49
بانا�سونيك كوربوري�شن
30171 50
بانا�سونيك كوربوري�شن
30172 51
بانا�سونيك كوربوري�شن
30173 52
بانا�سونيك كوربوري�شن
30174 53
بانا�سونيك كوربوري�شن
30180 54
كوت كوربوري�شن
30249 55
االن فارما انرتنا�شيونال ليمتد
30311 56
� 30390 57شوكوال دفابريكن ليندت اند �سربينغلي
اية جي
فروماجريى بيل
30697 58
فروماجريى بيل
30699 59
ا�س �سي جون�سون �آند �صن  ،انك
32169 60
كلية كالدونيان الهند�سية �ش .م .م
32471 61
ا�ســم ال�شــركـــــة
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التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

تاريخ
الت�سجيل
2002/12/14
2003/1/14
2002/1/29
2002/1/29
2002/1/29
2003/2/19

التجارة وال�صناعة 2003/2/19
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2003/3/3
2003/3/5
2003/3/22
2003/3/22
2003/3/22
2003/3/22
2003/3/22
2003/3/22
2003/3/31
2003/4/8

التجارة وال�صناعة 2004/4/20
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2003/6/7
2003/6/7
2003/12/23
2004/1/25
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ا�ستــدراك
تنوه وزارة التجــارة وال�صناعــة إ�لــى أ�نــه قــد وقع خط أ� عنـد ن�شــر بيانات العالمــة التجاريــة
رقم ( )23735املن�شور فـي اجلريدة الر�سمية رقم ( )1001ال�صادرة بتاريخ  5ربيع الثاين
1434هـ املوافق  16فرباي ــر 2013م � ،إذ وردت كالتايل :
م رقــم
العالمة
30735 71

ا�ســم ال�شــركة
ايجيز تريد مارك�س بي فـي

تاريخ
املـهنــــة
الت�سجيل
التجارة وال�صناعة 2003/6/15

وال�صحيــــح هـــــو :
تاريخ
م رقــم
املـهنــــة
ال�شــركة
ا�ســم
الت�سجيل
العالمة
� 23735 71شركة م�صانع الأمل �ش.م.ع.ع التجارة وال�صناعة 2000/9/27
كما قد وقع خط أ� عنـد ن�شــر بيانات العالمــة التجارية رقم ( )7996املن�شور فـي اجلريدة
الر�سمية رقم ( )1008ال�صادرة بتاريخ  2جمادى الثانية 1434هـ املوافق  13ابريل 2013م ،
�إذ وردت كالتايل :
م رقــم
العالمة
7969 33

ا�ســم ال�شــركة
يونيلفر بي ال �سي

تاريخ
املـهنــــة
الت�سجيل
التجارة وال�صناعة 1993/1/24

وال�صحيــــح هـــــو :
تاريخ
م رقــم
املـهنــــة
ال�شــركة
ا�ســم
الت�سجيل
العالمة
 7996 33هاليبورتون ايرنجي �سريف�سيز  ،انك التجارة وال�صناعة 1993/1/27
* مع مالحظة �أن تاريخ االعرتا�ض يبد�أ من تاريخ ن�شر اال�ستدراك .
لـــذا لـــزم التنويـــه .

وزارة التجارة وال�صناعة
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مكتب دار الثقة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية
ل�شركـة املباين العربية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلــن مكتب دار الثقة لتدقيق احل�سابات �أنه يقوم بت�صفية �شركة املباين العربية للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سجل التجـاري بالرقـم  2080907بناء على حكم
املحكمة االبتدائية ب�صاللة فـي الدعوى التجارية رقم  2007/269بحل وت�صفية ال�شركة ،
وللم�صفــي وحـده حـ ــق متثيل ال�شركـ ــة فـي الت�صفيــة �أمام الغي ــر  ،وعل ــى اجلمي ــع مراجع ــة
امل�صفــي فـي كاف ــة ا ألم ــور الت ــي تتعل ــق ب�أعم ــال ال�شرك ــة على العنوان التايل :
�شارع ال�سالم  -تقاطع �شارع القوف  -بناية رقم 41 :
�ص.ب  2429 :ر.ب 211 :
هاتف رقم  - 99579341- 23290870 :فاك�س رقم 23288264 :
كما يدعو امل�صفي مبوجب هذا الإعالن دائني ال�شركة للتقدم بادعاءاتهم �ضد ال�شركة
مدعمة بامل�ستندات الثبوتية علـى العن ــوان املذكــور �أعــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر مــن تاريــخ
ن�شــر هــذا الإعــالن  ،وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفي على العنوان
امل�شار �إليه .
امل�صفــــــــــي
املكتب الأهلي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــالن
عن انتهــاء �أعمال الت�صفية
ل�شركة املعدات واخلدمات الفنية والتجارة �ش.م.م
يعلـن املكتـب الأهلــي لتدقيق احل�سابات ب�صفتــه امل�صفــي ل�شرك ــة املعــدات واخلدمــات الفني ــة
والتجارة �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل التجاري بالرقم  1584715عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شرك ــة وفق ــا لأحكــام امل ــادة ( )27من قان ــون ال�شركــات
التجاري ــة رقم . 74/4
امل�صفــــــــــي
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