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اجلريدة الر�سمية العدد )1010(

وزارة التعليــم العالــي

قـرار وزاري

 رقـم 2013/20 

باإ�صـدار النظـام الأكادميـي 

لدرجة املاج�صتري بكليات العلوم التطبيقية

ا�صتنـــادا اإلــى املر�صــوم ال�صلطانــي رقــم 2002/6 بتحديــد اخت�صا�صــات وزارة التعليـــم العالـــي 

واعتماد هيكلها التنظيمي ،

واإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2007/62 بتنظيم كليات العلوم التطبيقية ،

واإىل الالئحة التنفيذية للمر�صوم ال�صلطاين رقم 2007/62 بتنظيم كليات العلوم التطبيقية 

ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/13 ،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �صاأن درجة املاج�صتري بكليات العلوم التطبيقية باأحكام النظام املرفق .

املــادة الثانيــــة

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

�صـدر فـي :   9  من جمادى الثانية 1434هـ

املـوافــــق :  20 من ابريــــــــــــــــــــل 2013م

د . راوية بنت �صعود البو�صعيدية

وزيـــــــــــــرة التعليــــــــــــــــــــم العالــــــــــــــــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1010(

النظـــام الأكادميــــي

 لدرجة املاج�صتري بكليات العلوم التطبيقية

الف�صل الأول

 تعريفات واأحكام عامة

املـــادة ) 1 ( 

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

ما مل يقت�ص �صياق الن�ص معنى اآخر :

الـــــــــــــــــــــــــوزارة : وزارة التعليم العايل .

الوزيـــــــــــــــــــــــــــر : وزير التعليم العايل .

الوكيــــــــــــــــــــــــــل : وكيل التعليم العايل .

املديريــــــــــــــــــــــة : املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية .

الكليـــــــــــــــــــــــــــة : كلية العلوم التطبيقية .

جملـــــ�س الأمنـــاء : جمل�ص اأمناء كليات العلوم التطبيقية .

املجل�س الأكادميي : املجل�ص الأكادميي لكليات العلوم التطبيقية .

جملـــــ�س الكليـــــة : جمل�ص كلية العلوم التطبيقية .

العميــــــــــــــــــــــــــد : عميد الكلية .

الق�صـــــــــــــــــــــــــــم : الق�صم الأكادميي املخت�ص بالكلية .

جملــــ�س الق�صــــــم : جمل�ص الق�صم الأكادميي املخت�ص بالكلية .

النظــــــــــــــــــــــــــام : النظام الأكادميي لدرجة املاج�صتري بكليات العلوم التطبيقية .

الر�صالـــــــــــــــــــــــة : ر�صالة املاج�صتري .

اللجنـــــــــــــــــــــــــة : جلنة الدرا�صات العليا بالكلية .

الطالـــــــــــــــــــــــــب : الطالب املقيد بدرجة املاج�صتري .

الربنامــــــــــــــــــــــج : التخ�ص�صات املطروحة بدرجة املاج�صتري .

من�صــــق الربنامـــج : ع�صو هيئة التدري�ص امل�صرف على اأحد برامج درجة املاج�صتري .

امل�صـــــــــــــــــــــــــرف : ع�صو هيئة التدري�ص الذي يتوىل الإ�صراف على الطالب امللتحق 

بالربنامج خالل فرتة اإعداده للر�صالة .
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املـــادة ) 2 ( 

 ت�صري اأحكام هذا النظام على طالب درجة املاج�صتري فـي الكلية .

الف�صل الثاين

 تنظيم درجة املاج�صتري 

املـــادة ) 3 ( 

ي�صدر الوزير قرارا بتحديد ر�صوم الدرا�صة وال�صروط الإ�صافية للقبول والت�صجيل بدرجة 

املاج�صتري ، بناء على اقرتاح املجل�ص الأكادميي وموافقة جمل�ص الأمناء ، وللوزير تعديل 

اأي من ذلك بذات الإجراءات . 

املـــادة ) 4 ( 

يتم طرح الربامج بقرار ي�صدر من جمل�ص الأمناء بناء على تو�صية املجل�ص الأكادميي .  

ويجـوز طـرح برامـج م�صرتكـة لدرجــة املاج�صتيــر بني ق�صمــني اأو اأكثـــر بالكليــة اأو كليتــني 

اأو اأكرث وفقا للقواعد التي ي�صعها املجل�ص الأكادميي بناء على اقرتاح جمال�ص الأق�صام 

وتو�صية جمال�ص الكليات .

املـــادة ) 5 (  

يكون لكل برنامج خطة درا�صية تت�صمن املقررات املطروحة ، موزعة على الف�صول الدرا�صية ، 

على اأن تكون معتمدة من اللجنة .

ويجوز تعديل مقررات اأو متطلبات الربنامج ، بناء على اقرتاح جمال�ص الأق�صام وموافقة 

اللجنة . 

املـــادة ) 6 ( 

ت�صكل اللجنة بقرار من العميد بعد موافقة جمل�ص الكلية ، برئا�صة م�صاعد العميد لل�صوؤون 

الأكادميية والبحث العلمي وع�صوية كل من : 

روؤ�صاء الأق�صام الأكادميية ذات العالقة بالربنامج املطروح .  - 1

اثنني من اأع�صاء هيئة التدري�ص بالربنامج املطروح ، على األ تقل درجة اأي منهم   - 2

عن اأ�صتاذ م�صاعد على الأقل . 
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3 - مدير ال�صوؤون الإدارية واملالية .

4 - رئي�ص مركز القبول والت�صجيل .

5 - رئي�ص مركز م�صادر التعلم .

6 - من�صقي الربامج املطروحة . 

وجتتمع اللجنة ثالث مرات على الأقل فـي كل ف�صل درا�صي ، اأو كلما اقت�صت احلاجة ذلك ، 

بناء على دعوة رئي�ص اللجنة ، ويجوز للجنة ال�صتعانة مبن تراه منا�صبا من ذوي اخلربة 

والخت�صا�ص حل�صور اجتماعاتها ، دون اأن يكون لهم حق الت�صويت .

وتكون اجتماعات اللجنة �صحيحة بح�صور ثلثي اأع�صائها وتتخذ قراراتها باأغلبية اأ�صوات 

الأع�صاء احلا�صرين ، فاإذا ت�صاوت الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�ص الجتماع .

وفـي حال غياب رئي�ص اللجنة اأو وجود مانع يحول دون رئا�صته لها يحل حمله اأقدم روؤ�صاء 

الأق�صام الأكادميية ذات العالقة بالربنامج املطروح .

املـــادة ) 7 ( 

تتوىل اللجنة القيام باملهام الآتية :

اقرتاح اللوائح الداخلية - فيما يتعلق بدرجة املاج�صتري - بالتن�صيق مع الأق�صام   - 1

العلمية بالكلية .

اقرتاح اأ�ص�ص القبول بدرجة املاج�صتري ، والإ�صراف على تنفيذها .  - 2

اقرتاح ر�صوم درجة املاج�صتري ، ورفع التو�صية ب�صاأنها اإىل جمل�ص الكلية ، ومن ثم   - 3

املجل�ص الأكادميي وجمل�ص الأمناء .

التو�صية باإجازة الربامج امل�صتحدثة والتن�صيق بينها وبني الربامج القائمة .  - 4

املوافقة على برامج ومقررات درجة املاج�صتري ، وما يطراأ عليها من تعديل وتبديل .  - 5

التو�صية مب�صمى ال�صهادة باللغتني العربية والأجنبية ، بناء على اقرتاح جمل�ص   - 6

الق�صم .

التو�صية مبنح الدرجات العلمية بالتفاق مع الأق�صام املعنية .  - 7

البت فـي �صوؤون الطالب ذات العالقة بدرجة املاج�صتري .  - 8

املوافقة على ت�صكيل جلان الإ�صراف واحلكم على الر�صائل .  - 9
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اقرتاح الإطار العام خلطط البحوث بدرجة املاج�صتري والقواعد املنظمة لكتابة   - 10

الر�صائل وطباعتها واإخراجها وتقدميها ، ومناذج تقارير جلنة احلكم على الر�صائل .

تقييم الربامج ب�صفة دورية من خالل تقدمي التقارير ال�صنوية .  - 11

درا�صة التقارير الدورية التي تقدمها الأق�صام العلمية بالكلية .  - 12

النظر فيما يحال اإليها من مو�صوعات من العميد اأو من جمل�ص الكلية .    - 13

املـــادة ) 8 ( 

يكون احلد الأدنى ملدة نيل درجة املاج�صتري �صنة ون�صف ، واحلد الأق�صى )3( ثالث �صنوات ، 

ول حت�صب فرتة التاأجيل وفقا لأحكام هذا النظام �صمن هذه املدة .

املـــادة ) 9(

تكـون درا�صـة درجــة املاج�صتيـر باأ�صلـوب املقـررات والر�صالـة ، وتكـون عـدد ال�صاعـات املعتمـدة 

التي يدر�صها الطالب لنيل درجة املاج�صتري )30( ثالثني �صاعة معتمدة ، منها )6( �صت 

�صاعات معتمدة للر�صالة . 

املـــادة ) 10 ( 

يجــب األ يقــل احلــد الأدنــى للنجــاح فـي اأي مقرر درا�صي بدرجة املاج�صتيــر عن )2.7( ، 

ومبعـــدل تراكمـــي ل يقـــل عـــن )3.00( ، ويجـــب علــى الطالـــب اإعــادة املقـرر اإذا قــل معدلـــه 

عن  )2.7( .  

الف�صل الثالث

 القبول والت�صجيل

اأول : القبول

املـــادة ) 11(  

يحدد املجل�ص الأكادميـي اأعـداد الطالب الذين يتـم قبولهــم �صنويــا بدرجــة املاج�صتيـر بنــاء 

على اقرتاح جمل�ص الق�صم وموافقة جمل�ص الكلية .
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املـــادة ) 12 ( 

 ي�صرتط  لقبول الطالب فـي الربنامج ما ياأتي : 

اأن يكـــون حا�صـــال علـــى الدرجـــة اجلامعيــة الأولـــى )البكالوريـــو�ص( اأو مـــا يعادلهـــا   - 1

من اإحـدى اجلامعـات اأو املوؤ�ص�صـات الأكادمييــة املعتـرف بهــا مبعــدل تراكمــي ل يقــل 

عن )2.75( اأو ما يعادله ، ويجوز قبول الطالب الذي يرتاوح معدله الرتاكمي بني 

)2.50( اأو ما يعادله واأقل من )2.75( اأو ما يعادله ، وفقا لل�صروط التي ت�صعها 

اللجنة بناء على اقرتاح جمل�ص الق�صم .

 )IETLS ( فــــي اختبــــار الآيلتــــ�ص )اأن يكـــون حا�صــــــال علـــى معــــدل ل يقــــل عــــــن )5  - 2

اأو )500( فـي اختبار التوفل )TOEFL( اأو ما يعادلهما .

اأن تكون �صهادته اجلامعية فـي مو�صوع يوؤهله للدرا�صة التي تقدم لاللتحاق بها .  - 3

موافقة جهة عمله على اللتحاق بالدرا�صة اإذا كان موظفا .  - 4

األ يكون قد �صبق ف�صله من ذات الربنامج .  - 5

املـــادة ) 13 ( 

يجـــوز ملجلـــ�ص الق�صــم اأن ي�صرتط لقبــول الطالــب اجتيـــاز عـــدد من املقـــررات ال�صتدراكيـــة 

اأو التكميلية فـي مدة ل تزيد على ف�صلني درا�صيني مع مراعاة ما ياأتي :

األ يقل معدله الرتاكمي فـي املقررات التكميلية عن )2.50( .  - 1

ل حتت�صب املدة الزمنية لجتياز املقررات التكميلية �صمن املدة املحددة للح�صول   - 2

على درجة املاج�صتري .

ل تدخل املقررات التكميلية فـي احت�صاب املعدل الرتاكمي لدرجة املاج�صتري .  - 3

املـــادة ) 14 ( 

تقدم طلبات اللتحاق بدرجة املاج�صتري اإىل الق�صم على النموذج املعد لهذا الغر�ص ، ويتم 

اإحالة الطلبات اإىل جمل�ص الق�صم لتخاذ التو�صيات املنا�صبة فـي �صوء �صروط القبول .

املـــادة ) 15 ( 

بناء على تو�صية جمل�ص   ، فـي غري جمال تخ�ص�صه  الطالب  الكلية قبول  يجوز ملجل�ص 

الق�صم وموافقة اللجنة .
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املـــادة ) 16 ( 

 ل يجوز قبول الطالب فـي برناجمني بدرجة املاج�صتري فـي وقت واحد .

ثانيا: الت�صجيل 

املـــادة ) 17 ( 

النظام  هذا  فـي  عليها  املن�صو�ص  القبول  �صروط  فيه  توافرت  الذي  الطالب  على  يجب 

اأن ي�صجل املقررات املطروحة وفقا لتوجيهات من�صق الربنامج ، خالل مواعيد الت�صجيل 

املعلنة ، ووفقا للقواعد املقررة ، وفـي حال تاأخر الطالب عن الت�صجيل خالل هذه املواعيد 

يجوز ت�صجيله اإذا قدم عذرا يقبله العميد .

املـــادة ) 18 ( 

ل يجوز ت�صجيل الطالب فـي الربنامج اإل بعد اجتيازه املقررات التكميلية اإن وجدت .

املـــادة ) 19 ( 

يجوز للطالب اإعادة الت�صجيل فـي اأي مقرر لتح�صني الدرجة ، وحتت�صب له الدرجة الأعلى 

احلا�صل عليها .

وفـي حال اإعادة الطالب املقرر الذي ر�صب فيه ، ت�صجل له الدرجة الأعلى ، على اأن يحذف 

من املعدل الرتاكمي باأثر رجعي درجة املقرر الذي ر�صب فيه .

املـــادة ) 20 ( 

يجوز للطالب الت�صجيل فــي بع�ص املقـررات م�صتمعــا ، وفـي حــال ح�صــوره اأكثــر من )%80( 

من �صاعات املقرر ي�صجل له التقدير الرمزي ) ع ( .

املـــادة ) 21 ( 

حتت�صب للطالب املقررات املعادلة التي در�صها فـي اإحدى املوؤ�ص�صات اجلامعية املعرتف بها 

�صريطة ما ياأتي :  

1 - موافقة جمل�ص الق�صم .

2 - األ تزيد عدد �صاعاتها املعتمدة على )6( �صت �صاعات .
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الف�صل الرابع

التاأجيل واحلذف والإ�صافة والن�صحاب  

واإلغاء واإعادة القيد والفر�س الإ�صافية والتحويل

اأول: التاأجيل  

املـــادة ) 22(

يجوز للعميد بعد موافقة جمل�ص الق�صم تاأجيل درا�صة الطالب وفق ما ياأتي :

اأن يتقدم الطالب بطلب التاأجيل قبل بداية الف�صل الدرا�صي بـ )15( خم�صة ع�صر   - 1

يوما على الأقل .

اأن يكــون الطالــب قــد اجتــاز ف�صال درا�صيا اأو اأكرث فـي الربنامـج الـذي التحق بـه ،   - 2

اأو اأجنز قدرا منا�صبا من الر�صالة . 

األ يتجاوز جمموع مدة التاأجيل ف�صلني درا�صيني ، �صواء كانت مت�صلة اأومنف�صلة .  - 3

ل حتت�صب مدة التاأجيل �صمن احلد الأق�صى ملدة احل�صول على درجة املاج�صتري .  - 4

ثانيا: احلذف والإ�صافة 

املـــادة ) 23 ( 

يجوز للطالب حذف اأو اإ�صافة مقرر اأو اأكرث من مقررات الف�صل الدرا�صي وفق ما ياأتي : 

الق�صم خالل )15( خم�صة ع�صر  رئي�ص  اإىل  الإ�صافة  اأو  يتقدم بطلب احلذف  اأن   - 1

يوما من تاريخ بدء الدرا�صة .

األ يكون هذا الف�صل الدرا�صي �صمن الفر�ص الإ�صافية .  - 2

فـي حال قيام الطالب بحذف جميع املقررات الدرا�صية يحت�صب هذا الف�صل الدرا�صي   - 3

�صمن مدة التاأجيل املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام .

األ يتجاوز احلد الأق�صى للمقررات الدرا�صية التي يجوز ت�صجيلها - بعد الإ�صافة -   - 4

فـي كل ف�صل درا�صي ، اإل مبقرر واحد فقط فـي الف�صل الدرا�صي . 

اأن يوافق جمل�ص الق�صم والعميد .   - 5
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ثالثا : الن�صحاب

املـــادة ) 24(   

يجوز للطالب الن�صحاب من مقرر اأو اأكرث من مقررات الف�صل الدرا�صي وفق ما ياأتي :

اأن يتقدم الطالب بطلب الن�صحاب اإىل العميد قبل تاريخ بدء المتحانات النهائية   - 1

مبدة ل تقل عن )15( خم�صة ع�صر يوما .

يخطر العميد كال من ق�صم القبول والت�صجيل والق�صم املخت�ص بذلك خالل )15(   - 2

خم�صة ع�صر يوما من تاريخ اإكمال اإجراءات الن�صحاب .

فـي حال قيام الطالب بالن�صحاب من جميع املقررات الدرا�صية يعترب موؤجال لهذا   - 3

الف�صل الدرا�صي . 

وفـي حال تغيب الطالب اأكرث من )15%( من اإجمايل عدد ال�صاعات الدرا�صية - بدون 

عذر مقبول - يعترب من�صحبا من املقرر ، وي�صجل له تقدير )هـ( .

املـــادة ) 25(   

اإذا ان�صحب الطالب من درجة املاج�صتري بناء على رغبته ثم اأراد اللتحاق بها مرة اأخرى ، 

تطبق عليه �صروط اللتحاق ابتداء فـي تاريخ القبول اجلديد .

رابعا : اإلغاء واإعادة القيد

املـــادة ) 26 ( 

تو�صية جمل�ص  بناء على  الكلية  بقرار من جمل�ص  املاج�صتري  بدرجة  الطالب  قيد  يلغى 

الق�صم فـي اأي من احلالت الآتية :

اإذا مت قبوله ومل ي�صتكمل اإجراءات ت�صجيله خالل الفرتة املحددة لذلك دون عذر   - 1

مقبول .

اإذا انقطع عن الدرا�صة ملدة ف�صل درا�صي واحد دون عذر مقبول .   - 2

اإذا مل يجتز املقررات التكميلية وفقا لأحكام هذا النظام .  - 3

اإذا انخف�ص معدله الرتاكمي عن )2.70( فـي ف�صلني درا�صيني متتاليني .  - 4

اإذا مت ف�صله من الكلية وفقا لأحكام لئحة كليات العلوم التطبيقية .  - 5

اإذا جتاوز فر�ص التاأجيل املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام .  - 6
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اإذا ثبت عدم جديته فـي الدرا�صة اأو اإخالله باأي من واجباته الدرا�صية بناء على   - 7

تقرير من رئي�ص الق�صم ، بعد اإنذاره من رئي�ص جمل�ص الق�صم مرتني ، ومل يتالف 

اأ�صباب الإنذار .

اإعداده  اأو  للمقررات  درا�صته  مرحلة  فـي  �صواء  العلمية  بالأمانة  اإخالله  ثبت  اإذا   - 8

للر�صالة ، اأو قام بعمل يخل بالأنظمة والتقاليد بالكلية ، وفقا لأحكام هذا النظام 

ولئحة كليات العلوم التطبيقية .

اإذا مل يح�صل على درجة املاج�صتري خالل احلد الأق�صى للمدة املحددة لها وفقا   - 9

لأحكام هذا النظام .

اإذا قررت جلنة احلكم على الر�صالة رف�ص الر�صالة .  - 10

املـــادة ) 27 ( 

 يجوز ملجل�ص الكلية بناء على تو�صية جمل�ص الق�صم وموافقة اللجنة اإعادة قيد الطالب 

، واإذا كان قد  اإىل ظروف قهرية  اإذا كان عدم موا�صلته الدرا�صة يرجع  األغي قيده  الذي 

فاإنه  درا�صية  ف�صول  �صتة   )6( من  اأكرث  قيده  اأعيد  الذي  الطالب  قيد  اإلغاء  على  م�صى 

يعامل معاملة الطالب امل�صتجد .

املـــادة ) 28 ( 

املاج�صتري  اإلغاء قيده بدرجة  ، ومل يكن قد م�صى على  اأعيد قيده  الذي  يجوز للطالب 

مدة ل تزيد على )6( �صتة ف�صول درا�صية ، اأن يعيد درا�صة بع�ص املقررات الدرا�صية التي 

يحددها له جمل�ص الق�صم وموافقة اللجنة ، وحت�صب املقررات الدرا�صية التي جنح فيها 

�صمن معدله الرتاكمي بعد ا�صتئنافه الدرا�صة ، كما حتت�صب املدة التي ق�صاها فـي الدرا�صة 

قبل اإلغاء قيده �صمن احلد الأق�صى للح�صول على درجة املاج�صتري .

خام�صا : الفر�س الإ�صافية 

املـــادة ) 29 (   

يجوز ملجل�ص الكلية - ا�صتثناء من الفقرة )5( من املادة )26( من هذا النظام - منح الطالب 

فر�صة اإ�صافية واحدة لف�صل درا�صي واحد اأو ف�صلني درا�صيني بحد اأق�صى بناء على تو�صية 

جمل�ص الق�صم واللجنة .
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املـــادة ) 30 (  

منح   - النظام  هذا  من   )26( )10( من املادة  - ا�صتثناء من الفقرة  الكلية  يجوز ملجل�ص 

الطالب فر�صة اإ�صافية ل تزيد على ف�صلني درا�صيني بناء على تقرير من امل�صرف وتو�صية 

جمل�ص الق�صم واللجنة .

�صاد�صا: التحويل

املـــادة ) 31 ( 

يجــوز ملجلــ�ص الكليــة قبــول حتويــل الطالــب مــن موؤ�ص�صـــة تعليــم عــال اأخــرى معتـــرف بهــا 

اإىل الكلية ، وذلك بناء على تو�صية جمل�ص الق�صم واللجنة ، مع مراعاة ما ياأتي :

اأخرى  �صروط  واأي   ، بالكلية  القبول  ل�صروط  م�صتوفيا  املحول  الطالب  يكون  اأن   - 1

يراها جمل�ص الق�صم �صرورية .

األ يكون الطالـب املحول مف�صول مــن املوؤ�ص�صــة التعليميــة املحــول منهــا لأي �صبــب   - 2

من الأ�صباب .

األ يكون الطالب املحول فـي الف�صل الدرا�صي الأخري .  - 3

املـــادة ) 32 ( 

يجوز للطالب املحول احت�صاب عدد ال�صاعات الدرا�صية املعتمدة التي در�صها وفقا لل�صروط 

الآتية : 

1 - األ يكون قد م�صى على درا�صته للمقررات الدرا�صية املعادلة اأكرث من اأربعة ف�صول 

درا�صية .

2 - اأن تتفق من حيث املو�صوع مع متطلبات الربنامج املحول اإليه .

3 - األ يزيد جمموعها على )6( �صت �صاعات معتمدة .

4 - األ يقل تقدير الطالب فـي املقررات الدرا�صية املعادلة عن )2٫70( اأو ما يعادلها .

تو�صية جمل�ص  على  الدرا�صية املعادلة �صمن املعدل الرتاكمي بناء  املقررات  وحتت�صب 

الق�صم الذي يتبعه املقرر الدرا�صي وموافقة اللجنة وجمل�ص الكلية .
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املـــادة )33( 

يجوز للطالب التحويل من برنامج اإىل اآخر فـي ذات الكلية اأو كلية اأخرى بناء على تو�صية 

اإذا كان التحويل داخل الكلية وبناء على تو�صية جمل�صي الق�صم  اللجنة وجمل�ص الق�صم 

بالكليــة املحــول منهـــا واإليهــا ، وموافقــة جمل�صـي الكليتـني اإذا كــان التحويــل بـني كليتني ، 

مع مراعاة ما ياأتي :

1 - توافر �صروط القبول فـي الطالب ، واأي �صروط اأخرى يراها جمل�ص الق�صم املحول 

اإليه �صرورية .

اإذا راأى جمل�ص  2 - جواز احت�صاب املقررات الدرا�صية التي �صبق اأن در�صها الطالب ، 

الق�صم املحول اإليه اأنها مطابقة للربنامج الذي مت حتويل الطالب اإليه ، وتدخل 

�صمن معدله الرتاكمي .

3 - األ يكون الطالب قد األغي قيده لأي �صبب من الأ�صباب الواردة فـي هذا النظام .

4 - حتت�صب املدة التي ق�صاها الطالب فـي الربنامج املحول منه �صمن احلد الأق�صى 

املحدد للح�صول على درجة املاج�صتري .

5 - يكــون التحويــل مــن برنامــج اإلــى اآخــر ملــرة واحــدة خـالل احلــد الأق�صــى املحـــدد 

للح�صول على درجة املاج�صتري .

الف�صل اخلام�س

الإ�صراف على الر�صالة 

املـــادة ) 34 ( 

يعني بقرار من جمل�ص الكلية م�صرفا على اإعداد  الر�صالة - بناء على اقرتاح جمل�ص الق�صم 

وتو�صية اللجنة - ل تقل درجته عن اأ�صتاذ م�صارك من اأع�صاء هيئة التدري�ص بالكلية .

وفـي حال عدم وجود اأ�صتاذ اأو اأ�صتاذ م�صارك من اأع�صاء هيئة التدري�ص بالكلية اأو وجود 

مانـــع لـــدى اأي منهـــم يحـــول دون قيامــه بالإ�صــراف علـى الر�صالــة ، يجــوز تعيني م�صــرف 

على الر�صالة من :
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فـي هذه  اأن يكون قد م�صى على تعيينه  ، �صريطة  بالكلية  امل�صاعدين  الأ�صاتذة   -  1

الدرجة �صنتان على الأقل ، واأن يكون لديه بحث على الأقل - فـي جمال تخ�ص�صه - 

من الأبحاث املن�صورة فـي جملة علمية حمكمة .

2 - اأع�صاء هيئة التدري�ص من خارج الكلية اأو اأي من ذوي اخلربة والكفاية العلمية 

فـي جمال البحث العلمي . 

املـــادة ) 35 (

 ، الر�صالة  اآخر ح�صب طبيعة  اأي ق�صم  اأن يعني م�صرفا م�صاعدا من  الكلية  يجوز ملجل�ص 

بناء على تو�صية من امل�صرف على الر�صالة وموافقة جمل�ص الق�صم ، على اأن يكون امل�صرف 

من الق�صم الذي يدر�ص فيه الطالب ، ويحدد للم�صرف امل�صاعد �صاعة اإ�صراف لكل طالب 

حتت�صب �صمن �صاعاته التدري�صية . 

املـــادة ) 36 (

فـي حال قيام الطالب بتنفيذ بحثه خارج الكلية ، يجوز مبوافقة جمل�ص الكلية اأن ي�صرتك 

فـي الإ�صراف م�صرف واحد ممن تنطبق عليهم �صروط الإ�صراف املن�صو�ص عليها فـي هذا 

النظام من اجلهة التي يجري فيها البحث .

املـــادة ) 37 (

ل يجوز اأن يزيد عدد الطالب امل�صجلني لدرجة املاج�صتري مع كل م�صرف وفقا لهذا النظام 

على )5( خم�صة طالب ، ويجوز زيادة هذا العدد اإىل )7( �صبعة طالب فـي حالة ال�صرورة 

بناء على تو�صية جمل�ص الق�صم وموافقة جمل�ص الكلية . 

املـــادة ) 38 (

يقدم امل�صرف - فـي نهاية كل ف�صل درا�صي - تقريرا مف�صال اإىل رئي�ص الق�صم عن مدى 

تقدم الطالب فـي درا�صته ، وتر�صل �صورة من التقرير اإىل العميد .

املـــادة ) 39 (

يجـب علـى امل�صـرف فـي حـال انتهـاء خدمتـه مـن الكليـة لأي �صبـب مـن الأ�صبـاب ، اأن يقـدم 
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تقريـــرا عـــن املـدى الــذي و�صـل اإليـه الطالـب ، ويعـني جملـ�ص الكليـة مـن يحـل حملـه بنـاء 

على اقرتاح جمل�ص الق�صم وتو�صية اللجنة . 

وفـي حال انتهاء خدمة امل�صرف بعد انق�صاء ن�صف مدة الإ�صراف اأو اأكرث ، يحفظ ا�صمه 

وحقوقه العلمية واملادية كاملة فـي جلنة الإ�صراف على الر�صالة .

الف�صل ال�صاد�س

موا�صفات الر�صالة 

املـــادة ) 40 (

تعد الر�صالة باللغة العربية ، ويرفق بها ملخ�ص وا�صح بلغة اأجنبية ل يزيد على )600( 

�صتمائة كلمة ، اأما الأق�صام التي تقرر ا�صتعمال لغة اأخرى للتدري�ص بها فتعد الر�صالة بتلك 

اللغة ، على اأن يرفق بها ملخ�ص وا�صح باللغة العربية ل يزيد على )600( �صتمائة كلمة .

املـــادة ) 41 (

1 - حتتوي �صفحة الغالف الداخلية الأوىل من الر�صالة على ما ياأتي :

اأ -  عنوان الر�صالة .

ب - ا�صم الطالب وفقا ملا هو م�صجل ر�صميا فـي الكلية .

ج  - تاريخ مناق�صة الر�صالة .

د  - العبارة الآتية :

قدمت هذه الر�صالة ا�صتكمال ملتطلبات احل�صول على درجة : ...............

التاريخ : ................ ق�صم : ..................... كلية :..............................

حتتوي �صفحة الغالف الداخلية الثانية على ما جاء بالبنود )اأ ، ب ، ج( من الفقرة )1(   - 2

من هذه املادة ، واأ�صماء جلنة احلكم على الر�صالة وتوقيعاتهم .

تطبع الر�صالة وامللخ�ص على ورق اأبي�ص جيد حجم )A4( ، ويراعى اأن تكون الطباعة   - 3

وا�صحة ، وخالية من الأخطاء املطبعية ، وعلى وجه واحد فقط من الورقة .
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يكون نوع اخلط الذي تكتب به الر�صالة )Simplified Arabic( ، على اأن يكون حجم   - 4

اخلط الذي يكتب به منت الر�صالة )14( والعناوين )16( . 

 Times New( باختيار اخلط يف�صل طباعتها  اأجنبية  بلغة  الطباعة  فـي حال متت   - 5

Roman( مقا�ص )14( ملنت الر�صالة و)16( للعناوين .

بلغة  اأو  العربية  باللغة  الر�صالة  كانت  �صواء  الغامق  باللون  العناوين  تكون  اأن  يف�صل   - 6

اأجنبية .

باللغة  الن�صخ  فـي  الورقة  الأي�صر من  اجلانب  اأعلى  ال�صفحات  جميع  ترقيم  يكون   - 7

العربية ، واأعلى اجلانب الأمين من الورقة فـي الن�صخ باللغة الأجنبية .

ترتك م�صافة �صطر ون�صف بني كل �صطر واآخر فـي الن�صخ باللغة العربية ، وم�صافة   - 8

�صطرين فـي الن�صخ باللغة الأجنبية .

يتـــرك هامـــ�ص مقــداره )3.5( �صــم فـــي ميــني ال�صفحــة فـي الن�صخ باللغة العربية ،   - 9

وفـــي ي�صارهـــا فـي الن�صـــخ باللغــــة الأجنبيـــة ، بينمـــا تكـــون كـــل الهوامــــ�ص الأخــــرى 

)2.5( �سم .

فـي حال وجود خرائط اأو �صور اأو اأي مو�صحات بالر�صالة ينبغي ا�صتعمال ورق ومواد   - 10

مــن نوعيــة تكفــل لهــا البقــاء بحالــة جيــدة ووا�صحــة ، وتكـــون مـــن امل�صتـــوى نف�صــه 

فـي جميع ن�صخ الر�صالة املقدمة .

، مع و�صع قائمة م�صتقلة لكل  املراجع وامل�صادر وفق متطلبات كل تخ�ص�ص  11 - ترتب 

من املراجع العربية والأجنبية ، وتكتب املراجع وفقا لآخر اإ�صدارات نظام اجلمعية 

. )APA ( الأمريكية لعلم النف�ص

         وللمجل�ص الأكادميي تعديل موا�صفات الر�صالة كلما اقت�صى الأمر ذلك .

الف�صل ال�صابع

احلكم على الر�صالة 

املـــادة ) 42 (

اقرتاح من جمل�ص  بناء على  الكلية  بقرار من جمل�ص  الر�صالة  ت�صكل جلنة احلكم على 

الق�صم وتو�صية اللجنة ، ويحدد بالقرار رئي�ص اللجنة .
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اأنهى جميع املتطلبات  وي�صرتط لت�صكيل جلنة احلكم على الر�صالة اأن يكون الطالب قد 

الأخرى لدرجة املاج�صتري .

املـــادة ) 43 (

ي�صرتط فـي جلنة احلكم على الر�صالة ما ياأتي :

1 - األ يقل عدد اأع�صائها عن اأربعة ممن تتوافر فيهم �صروط الإ�صراف على الر�صالة ، 

على اأن يكون امل�صرف اأحد اأع�صائها ، واآخر من خارج الكلية .

2 - األ يكون اأي من اأع�صائها من اأقارب الطالب حتى الدرجة الرابعة .

وتتخذ جلنة احلكم على الر�صالة قراراتها باأغلبية الأع�صاء ، وفـي حال ت�صاوي الأ�صوات 

يرجح اجلانب الذي منه الرئي�ص .

املـــادة ) 44 (

 ، متنح جلنة احلكم على الر�صالة فرتة ل تزيد على )30( ثالثني يوما لقراءة الر�صالة 

وتكون مناق�صة الر�صالة علنية ، وتكون مداولت هذه اللجنة �صرية . 

املـــادة ) 45 (

تكون مناق�صة الر�صالة على النحو الآتي :

يعر�ص الطالب ملخ�صا لر�صالته . اأ  - 

يتوىل رئي�ص جلنة احلكم على الر�صالة اإدارة املناق�صة ، وبعد النتهاء من املناق�صة  ب - 

التقرير  اأن يت�صمن  ، على  الأع�صاء  واإعداد تقرير يوقع من جميع  التداول  يتم 

اإحدى التو�صيات التالية ، ويبلغ الطالب بها :

قبول الر�صالة والتو�صية مبنح الدرجة .  - 1

قبــول الر�صالــة والتو�صيــة مبنــح الدرجــة بعـد الأخــذ مبالحظــات املناق�صني ،   - 2

وفـي هذه احلالة مينح الطالب مدة لتقل عن )30( ثالثني يوما ، ول تزيد 
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يقدم   ، التعديالت  هذه  لإجراء  املناق�صة  تاريخ  من  يوما  ت�صعني   )90( على 

توؤيد  الر�صالة  على  احلكم  جلنة  رئي�ص  اإىل  فرديا  تقريرا  بعدها  املناق�صون 

اأخذ الطالب باملالحظات ، ويتوىل رئي�ص جلنة احلكم على الر�صالة نقل هذا 

التقرير مع تقرير جلنة احلكم على الر�صالة اإىل اللجنة . 

هذه  وفـي   ، فيها  اجلوهرية  التعديالت  اإجراء  بعد  الر�صالة  مناق�صة  اإعادة   - 3

احلالة مينح الطالب مدة لتزيد على )180( مائة وثمانني يوما من تاريخ 

املناق�صة لإجراء هذه التعديالت . 

رفـــ�ص الر�صالـــة وت�صمــني الأ�صبــاب فـي تقريــر جلنــة احلكــم علــى الر�صالــــة ،   - 4

وفـي هذه احلالة مينح الطالب �صهادة دبلوم الدرا�صات العليا .

املادة ومل يقدم الطالب الر�صالة  2و3 ( من هذه  اإذا م�صت املدة املحددة فـي الفقرتني ) 

ويطبق  مرفو�صة  الر�صالة  تعد   ، املناق�صني  لتاأييد  وفقا  باملالحظات  ياأخذ  مل  اأو  معدلة 

بحقه ما ورد فـي الفقرة )4( من هذه املادة .

الف�صل الثامن

 منح درجة املاج�صتري

املـــادة ) 46 (

ي�صرتط ملنح درجة املاج�صتري ماياأتي :

1 - اجتياز جميع املقررات الدرا�صية ذات العالقة مبو�صوع الدرا�صة مبا يعادل )24( 

اأربعة وع�صرين �صاعـة معتمدة من املقررات الدرا�صية وفقا لأحكام اللوائح الداخلية 

بالكليـة ،  وح�صب طبيعة كل تخ�ص�ص .

امتحان  ، واجتياز  �صاعات معتمدة  �صت  يعادل )6(  املاج�صتري مبا  ر�صالة  2 - تقدمي 

مناق�صة الر�صالة فـي مدة ل تقل عن )6( �صتة اأ�صهر من تاريخ ت�صجيل الر�صالة ، 

ول تتجاوز احلد الأق�صى للح�صول على درجة املاج�صتري وفقا لأحكام هذا النظام .
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املـــادة ) 47 (

حتت�صب تقديرات املقررات الدرا�صية والر�صالة على النحو الآتي :

التقديرات 

الرمزيــة

القيمـــــة العدديـــــة

)3.70( حتى )4.00(اأ

)3.30(  حتى اأقل من )3.70(اأ -

)3.00( حتى اأقل من )3.30(ب +

)2.70( حتى اأقل من )3.00(ب

)2.30( حتى اأقل من )2.70(ب -

)2.00( حتى اأقل من )2.30(ج +

املـــادة ) 48 (

اأو نتيجة احلكم  للطالب التظلم اإىل العميد من تقديره النهائي فـي املقررات الدرا�صية 

على الر�صالة خالل مدة اأق�صاها )15( خم�صة ع�صر يوما من تاريخ اإعالن النتيجة النهائية ، 

ويتم الرد عليه خالل )15( خم�صة ع�صر يوما من تاريخ تقدمي التظلم ، ويعترب عدم الرد 

خالل هذا امليعاد رف�صا للتظلم .
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وزارة ال�صحــــــة

قــــــرار وزاري 

رقــــم 2013/53

بتعديــل بعــ�ض اجلــداول امللحقـة

بقانـ�ن مكافحـة املخـدرات وامل�ؤثـرات العقليـة

ا�ستنـادا اإىل قانــون مكافحـــة املخـــدرات واملوؤثـــرات العقليـــة ال�ســـادر باملر�ســـوم ال�سلطانـــي 

رقم 17/ 99 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ت�ســاف اإىل اجلــدول رقـــم )1( من املجموعــة الأولــى ب�ســاأن املــواد املخــدرة املرفــق بقانـــون 

مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية امل�سار اإليه ، املواد املخدرة املبينة فيما يلي :

CHEMICAL NAMEال�سم التجاري
 INTERNATIONAL
 NON-PROPRIETARY
NAME

NO

ترتا هايدرو

 كنابينول

THC (-) – (6aR ,10 aR) -6,6,9-
trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,10a - 

tetrahydro-6H- benzo
 [c]chromen-1-ol

HU-210(6aR,10aR)-9-
(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-

(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-
tetrahydrobenzo[c] chromen-1-ol 

TETRAHYDRO
CANNABINOL

107
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CHEMICAL NAMEال�سم التجاري
 INTERNATIONAL
 NON-PROPRIETARY
NAME

NO

ترتا هايدرو

 كنابينول

AM-411 (6aR,10aR) -3- (1- 
adamantyl) -6,6,9- trimethyl- 
6a,7,10,10a- tetrahydrobenzo [c]
chromen- 1-ol 

AM-906 (6aR, 9R, 10aR)-3-[(z)-
hept-1-enyl]-9-(hydroxymethyl) 
-6,6-dimethyl-6a,7,8,9,10,10a-
hexahydrobenzo [c] chromen-1-ol

O-1184  6 –azidohex-2-yne-delta8-
tetrahydrocannabinol

TETRAHYDRO
CANNABINOL

107

�سايكلو 

هيك�سايل

فينول

CP-47497 5-(1,1- dimethyloctyl) -2-
[(1R,3s)-3-hydroxyclohexyl]-phenol  

CP-55940  2-[(1R,2R,5R)-5- 
hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)
cyclohexyl] -5-(2-methyloctan-2 yl) 
phenol

CP-55244 (2s,4s,4as,6R,8aR)-6-
(hydroxymethyl)-4-[2-hydroxy-4-
(2-methyloctan-2-yl)phenyl]-

1,2,3,4,4a,5,
6,7,8,8a-decahydronaphthalen-2-ol

CYCLO
HEXYLPHENOL

108

اأدامادتيل

AM-4030 (6s, 6aR, 9R,10aR)-
9-(hydroxymethyl)-6-[(E)-3-
hydroxyprop-1-enyl]-6-methyl-3-
(2-methyloctan-2-yl)
-6a,7,8,9,10,10a
-hexahydrobenzo [c]
 chromen-1-ol

ADAMADTYL109
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CHEMICAL NAMEال�سم التجاري
 INTERNATIONAL
 NON-PROPRIETARY
NAME

NO

اأمينو 

األكايل

 اإندول

JWH-018 1-pentyl-3-(1-naphthoyl)
indole

JWH-073 1-Butyl-3-(1-naphthoyl)
Indole 

JWH-398 pentyl-3-(4-chloro-1-
naphthoyl) indole   

JWH-015 1-Propyl-2- methyl-3-
(1-naphthoyl) indole

JWH-122 1-Pentyl-3-(4-methyl-1-
naphthoyl) indole

JWH-250 1-Pentyl-3-
(2- methoxyphenylacetyl) indole

JWH-251 1-Pentyl-3-
(2- methylphenylacetyl) indole

WIN-55212- 2(R)-(+)-[2,3-Dihydro-5-
methyl-3-(4-morpholinylmethyl)
pyrrolo[1,2,3,-de]-1,4-benzoxazin-

6-yl] -1-napthalenylmethanone

JW HUFFMAN110

بنتايلوك�س

JWH-307 (5-(2-fluorophenyl)-1-
pentylpyrrol-3-yl)-naphthalen-1 
ylmethanone 

CRA-13 1-naphthalenyl[4-
(pentylox)-1-naphthalenyl]-
methanone   

PENTYLOX111
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 املــادة الثالـثــــة 

ت�ساف اإىل اجلدول رقم )3( من املجموعة الثانية ب�ساأن املوؤثرات العقلية املرفق بقــانون مكافحة 

املخدرات واملوؤثرات العقلية امل�سار اإليه ، املوؤثرات العقلية املبينة فيما يلي :

- THC : Tetra Hydro Cannabinol.
-  HU : Hebrew University.
- AM : Adamantyl.
- O : oxane.
- CP : Cyclo hexyl phenols.
- JWH : jw Huffman.
- WIN : within amino alkyl group.
- CRA : cannabinoid Receptor Agonist.

 املــادة الرابعــة 

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

 �سدر فـي : 29 / 5 /1434هـ

املـ�افـــــق :  10/ 4 /2013م    

الدكت�ر/ اأحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي

                                                                وزيــــــــــــــــــــــــــــــــر ال�سحـــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 

ال�سم 

CHEMICAL NAMEالتجاري
 OTHER NONE-
 PROPRIETARY
NAME

 INTERNATIONAL

NAME
NO

ترامال
(+)cis-2-

[(dimethylamino) 
methyl) ]-
1-(3-methoxyphenyl) 

Cyclohexanol
hydrochloride

ترامادول هيدروكلورايد

وجميع اأمالحه الأخرى

 ب�سورتـهــــــــــــا اخلــــــــــــــــــام 

اأو امل�سنعــة اأو املخلوطـــة 

TRAMADOL 
HYDROCHLORIDE 
& ALL KINDS OF 
ITS OTHERS SALT 
FORMS

10

NONE-PROPRIETARY

املــادة الثانيــــة

فــي تطبيـــق اأحكـــام اجلــدول امل�سـار اإليــه فـي املـــادة ال�سابقــة يكــون لالخت�ســارات الواردة بــه 

املعنى املبني قرين كل منها على النحو الآتي :
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وزارة القـوى العاملـة

قــرار وزاري

رقـم 2013/222

ب�شـاأن حتديـد احلـد الأدنـى

 لأجـور العمانيـني العاملـني فــي القطـاع اخلـا�ص

ا�ستنادا اإىل قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35 ،

واإىل القــرار الــــوزاري رقـــم 2011/77 ب�ســـاأن حتديـــد احلــد الأدنــى لأجــور القــوى العاملــــة 

الوطنية فـي القطاع اخلا�ص ،

واإلـى قـــرار جملــــ�ص الــــوزراء ال�ســــادر فــي جل�ســـتــه رقـــم 2013/3 املنعقـــدة بتاريــخ 21 ربيع 

الأول 1434هـ املوافــــق 2 فرباير 2013م ب�سـاأن رفع احلــد الأدنــى لأجــــور العمانيني العاملني 

فــي القطاع اخلا�ص ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يكــــون احلـــد الأدنـى لأجــور العمانيــني العاملـــني فـي القطــاع اخلـــا�ص )325( ثالثمائــــة 

وخم�سة وع�سرين ريال عمانيا �سهريا موزعة على النحو الآتي :

- )225( مائتان وخم�سة وع�سرون ريال عمانيا كاأجر اأ�سا�سي .

- )100( مائة ريال عماين عالوات . 

املــادة الثانيــــة

علــى اأ�سحـــاب الأعمـــال رفــع الأجــر الأ�سا�ســـي والعـــالوات للعمانيـــني وفقــــا للمــــادة الأولــــى 

من هذا القرار ، مع عدم الإخالل مبقدار الأجر الأ�سا�سي والعالوات امل�ستحقة للعاملني 

الذين على راأ�ص عملهم اإذا كانت اأكرث من احلد الأدنى امل�سار اإليه .

-27-



اجلريدة الر�سمية العدد )1010(

املــادة الثالـثــــة

على اأ�سحاب الأعمال منح العاملني لديهم اأي عالوات اأخرى وفقا لنظام العمل باملن�ساأة 

واملعتمد من وزارة القوى العاملة وفقا لأحكام املادة )28( من قانون العمل .

املــادة الرابعــة

يلغــى القــرار الـــوزاري رقـــم 2011/77 امل�ســـار اإليــه ، كمــا يلغـى كــل مـــا يخالـــف هــذا القـرار 

اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

املــادة الخام�شـة

ين�سر هذا القرار فــي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من الأول من يوليو 2013م . 

�شـدر فــي :   9  من جمادى الثانية 1434هـ

املـوافـــــق :  20 من ابريــــــــــــــــــــل 2013م

عبداللـه بن نا�شر بن عبداللـه البكري                                                                                                                     

                                                                                 وزيــــــــــــــر الـقــــــــوى العاملـــــــــــــة
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جملــ�س اخلدمــة املدنيــة

قــــــرار

رقــــم 2013/2

بتعديـــل بعــــ�س اأحكـــام 

الالئحـة التنفيذيـة لقانـون اخلدمـة املدنيـة

ا�ستنادا اإىل قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ،

واإلــى الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة بالقرار رقم 2010/9 ،

واإلــى قرار جملــ�س اخلدمــة املدنيــة ال�سادر بجل�سته رقم 2012/4 املنعقدة بتاريخ 2012/12/2م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يلغـــى البنـــد رقــــم )3( من املــــادة )81( من الالئحــــة التنفيذيـــة لقانـــون اخلدمـــة املدنيـــة 

امل�ســار اإليهــا .

املــادة الثانيــــة

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

�صـدر فـي :   9  من جمادى الثانية 1434هـ

املـوافـــــق : 20 من ابريــــــــــــــــــــل 2013م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي

رئيـــــــــــ�س جملـــــــــ�س اخلدمــــــــــــــة املدنيـــــــــــة
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اجلن�سية  الـمـ�ؤلف/النا�سر امل�صنــــــــــف
ن�ع 

امل�صنف

رقم 

الإيداع

جهة 

حكومية

الهيئة العامة لل�صناعات 

احلرفية

طقم �صفرة طاولة م�صنوعة 

من ت�سجيالت ال�سباعية 
قر�ص 2044

عـــــــراقي حممد ح�صني ب�صت 
اخلرائط التفاعلية

interactive maps 

كتيب 2045

جهة 

خا�سة 

رواد امل�صتقبل للم�صاريع 

�ش.م.م

مركز م�صادر التعلم املنزيل 

وت�صور قاعة التعلم التفاعلية 
كتيب 2047

عماين يعقوب بن يو�صف العامري
املوروثات واملعامل العمانية 

ك�صور مطبوعة على الفناجني
قر�ص 2048

عماين خلــــــيل البـــــــــطا�صــــــــي اإدراك قر�ص 2049

عماين
عبداللـه بن هالل 

بن �سعيد ال�سناين

حما�صرات فـي علم الأن�صاب 

مع ذكر بع�ش قبائل اأزد عمان
قر�ص 2050

م�سري
حممد عبدال�صالم 

حممد اإبراهيم 
م�سروع تدريب "مهنتي" كتيب 2051

جهة 

خا�سة

كيمجي رامدا�ش 

برموجال�ص
بـــــــــــــ�ســـــــــــــــري قر�ص 2052

عمانية
اأ�صماء بنت عبداللـه 

بن �صامل اآل فنه 
الــــــــتقــــــــانة والـــــــــعـــــلوم  كتيب 2053

مغربي جمال اخلويل نق�ش مغــــــــــــــــــــربي قر�ص 2054

وزارة التجــــارة وال�صناعـــة

دائرة امللكية الفكريــة

بيـــــــــان

ك�صــــف بامل�صنفــــات الأدبيـــــة والعلميــــة والفنيـــة املودعــــــة وذلك تنفيـــــذا لأحكـــــام املــــــادة ) 34 ( 

من قانــون حقــوق املوؤلــف واحلقــوق املجــاورة ال�صــادر باملر�صــوم ال�صلطانــي رقــم 2008/65 . 
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اجلن�سية  الـمـ�ؤلف/النا�سر امل�صنــــــــــف
ن�ع 

امل�صنف

رقم 

الإيداع

عماين
عبداملنعم بن حممد 

بن �صامل قطن
الأمــــــــــــــــــــــــــــــاكن كتيب 2055

عماين
زاهر بن �صعيد 

بن زاهر احلديدي

برنامج "حول اأفكارك 

القت�صادية اإىل م�صاريع واقعية "

قر�ص 2056

عماين
�صليمان بن عبداللـه 

بن �صليمان املقبايل
لعبة جدول ال�صرب )1 - 12 ( قر�ص 2057

عماين
اأحمد بن �صعيد 

بن حبيب النبهاين

اآليات الرقابة على املال العام 

)�صلطنة عمان منوذجا(
كتاب 2058

م�سري
اإيهاب حممود 

حممد اأحمد

جمموعة اأدلة "طبي - تعليمي - 

�صياحي - حقيبة تخفي�صات (

قر�ص  + 

كتيب
2059

جهة 

حكومية
وزارة ال�صوؤون الريا�صية

الت�صاميم واملوا�صفات الفنية 

وجتهيز مبنى النادي الريا�صي 

لل�صم لوزارة ال�صوؤون الريا�صية

قر�ص 2060

عماين
يعقوب بن يو�صف 

بن �سعيد العامري

مورثات عمانية ومعامل اأثرية 

وخارطة �صلطنة عمان 
قر�ص 2063

عمانية
فتحية بنت حممد 

بن خلفان العمريية 
فيلم ب�صمة عمانيات  قر�ص 2064

جهة 

خا�سة 
�صركة بو�صحام للتجارة 

حقيبة تعليمية لريا�ش 

الأطفال ب�صلطنة عمان 
قر�ص 2066

جهة 

خا�سة

�صور لالإنتاج 

والتوزيع الفني

اأجندة عمان 2013 م�صل�صل  

"ود الذيب" والفيلم ال�صينمائي 
"بحث عن معايل الوزير" 

والفيلم ال�صينمائي "العمر" 

قر�ص 2068

عماين
نا�صر بن �صالم 

بن نا�صر الهيملي
ملعب كرة القدم �صديق البيئة  قر�ص 2071

عماين
عمر بن �سعيد 

بن حممد املرزوقي
كتاب مـــــــــــــــــبــــــــــــــادرة  قر�ص 2072
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اجلن�سية  الـمـ�ؤلف/النا�سر امل�صنــــــــــف
ن�ع 

امل�صنف

رقم 

الإيداع

عماين
عمر بن �سعيد 

بن حممد املرزوقي
اأنا رائـــــــــــــــــــــــــــــــــــدة  قر�ص 2073

عماين
عمر بن �سعيد 

بن حممد املرزوقي

كتاب �صالمتي اأول - ال�صالمة 

وال�صحة املهنية والبيئية 
قر�ص 2074

جهة 

حكومية
وزارة الداخلية 

النظام الإلكرتوين للت�صويت 

والفرز الآيل

قر�ص 

مرن 
2075

جهة 

خا�سة
موؤ�ص�صة بو�صحام للتجارة 

بطولة عمان لقدامى الالعبني 

لكرة القدم 

قر�ص 

مرن 
2076

عراقي
حممد ح�صني 

عو�ش �صالح

اأ�صكال اجلنوط املعدنية 

لل�صيارات 
كتيب 2077

جهة 

خا�سة 

ال�صركة الوطنية للخدمات 

الطالبية �ش.م.م 

بطاقة الطالب الدولية 

للخ�صومات   
كتيب 2078

عماين
    خليل بن يا�صر 

بن خلفان البطا�صي 

برنامج )نور( لتعليم العربية 

) الكرا�صة الأ�صا�صية - كرا�صة 

الكتابة (

قر�ص 2079

جهة 

خا�سة 

�صور لالإنتاج 

الفني والتوزيع 
call سياحة� كتيب 2080

عماين
�صامل بن �صلطان 

بن �صيف العربي

جت�صيد اخلطاب ال�صامي 

جلاللة ال�صلطان قابو�ش 

املعظم فـي قالب هدية 

م�صنوعة من مادة الكروم 

واملعادن الأخرى 

�سورة من 

جم�صم 
2081
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اجلن�سية  الـمـ�ؤلف/النا�سر امل�صنــــــــــف
ن�ع 

امل�صنف

رقم 

الإيداع

عماين
�صامل بن �صلطان 

بن �صيف العربي

جت�صيد اخلطاب ال�صامي 

جلاللة ال�صلطان قابو�ش 

املعظم فـي قالب هدية 

م�صنوعة من مادة اخل�صب 

�سورة من 

جم�صم 
2082

عماين
نا�صر بن عبداللـه 

بن حمد ال�سنيدي

قيا�ش مدى دافعية طالب 

تخ�ص�ش اإدارة اأعمال لريادة 

الأعمال فـي الكليات العمانية 

كتاب 2083

جهة 

حكومية

الهيئة العامة 

لل�صناعات احلرفية 

دولب خا�ش لبيع املنتجات 

احلرفية على �صكل جممر 

عماين

قر�ص 2084

عماين
فهد بن حممد 

بن �سعيد العوفـي 
Café expresso قر�ص 2085

عماين
علي بن خلفان 

بن علي الهنائي

�صمانات املتهم اأثناء التحقيق 

اأمام املحكمة اجلنائية الدولية 
قر�ص 2086

عماين
حممد بن ربيع 

بن عبداللـه الرم�صاين
مالك م�صل�صل مازن بن غ�صوبة  2089 كتيب

عمانية 
ب�سمة بنت �سالح 

بن �صعيد املجينية
B.UP مــــــــــــــــجلــــــــــــــة 2090 قر�ص

جهة 

خا�سة 

�صركة النور�ش الذهبي 

�ش.م.م
نظام اإدارة الأندية الريا�صية  2091 قر�ص

عمانية 
عزيزة بنت �صامل 

بن �صهيل العمرية

مركز �صاللت دربات للخدمات 

ال�سياحية 
2092 قر�ص

عماين

)مركز الزي العماين ( 

حممد بن عي�صى 

الزدجايل

مناذج تعليمية للتوعية بالزي 

العماين ) ذكر واأنثى ( 

منوذج من 

م�صنف
2093
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اجلن�سية  الـمـ�ؤلف/النا�سر امل�صنــــــــــف
ن�ع 

امل�صنف

رقم 

الإيداع

عماين

)مركز الزي العماين(  

حممد بن عي�صى 

الزدجايل

مناذج تعليمية للتوعية بالزي 

العماين ) ذكر واأنثى ( 

منوذج من 

م�صنف
2094

عماين

مركز ال�صرق الأو�صط 

لال�صت�صارات والدرا�صات 

الجتماعية 

م�سروع "تاأكد" درا�صة اإن�صاء 

برنامج حول جناح ا�صتخدام 

البار كود املوجود فـي ال�صلع 

التجارية للتفريق بني الأ�صلية 

منها من املقلدة 

قر�ص 2095

عماين
حمود بن علي 

بن حمد البادي
قرية �سياحية  قر�ص 2096

عماين
خالد بن خمي�ص 

بن �صليمان الدرمكي
بلدة اليمن تاريخ واإرث وفن  كتاب 2097

جهة 

خا�سة

النمـــاء 

لال�صت�صارات الإدارية  

منوذج تدفق املعلومات 

واإدارة املحتوى 
قر�ص  2098

عماين
�صيف بن خلفان 

بن خليفة البو�صعيدي

�صجرة عائلة �صليمان 

بن م�سعود 
قر�ص  2099

جهة 

خا�سة 

النمـــاء 

لال�صت�صارات الإدارية 
تــــــــــــمام  قر�ص  2100

م�سري
غريب �صعد الدين 

زكي عبد الرحمن

 future in physics
 1st semaster كتاب 2101

عماين
اأحمد بن �صعيد 

بن را�صد ال�صبحي 
ثـــــــــــــــــروة 

قر�ص 

مرن 
2102

جهة 

حكومية 
وزارة الإعالم  حقيبة موظف وزارة الإعالم  منوذج  2103

هندي حممد �صبري بوتياناتيل �سورة )ماجيك�ص( قر�ص 2104
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اجلن�سية  الـمـ�ؤلف/النا�سر امل�صنــــــــــف
ن�ع 

امل�صنف

رقم 

الإيداع

عمانية 
زوينة بنت �صامل 

بن حميد ال�صليمانية
خط ال�صالمة كتاب 2105

عمانية
زوينة بنت �صامل 

بن حميد ال�صليمانية
م�صتعد ل�صعود احلافلة  كتاب 2106

عمانية 
ندى بنت يحي 

بن حممد الكندية
حمرا خ�صف قر�ص 2107

م�سري
غريب �صعد الدين 

زكي عبدالرحمن

 future in physics
2st Semester

كتاب 2108

جهة 

خا�سة 

مركز الها�صمي لالأع�صاب 

الطبية والطب ال�صعبي
�صفاء العليل  كتيب 2109

جهة 

خا�سة 

ريام خلدمات الكمبيوتر 

�ش.م.م
برنامج  احلا�صب الآيل قر�ص 2110

عماين
يعقوب بن يو�صف 

بن �سعيد العامري

اإناء مطبوع عليه 

خريطة �صلطنة عمان 
قر�ص 2111

جهة 

خا�سة
�صركة النه�صة لالإعالن

اأطل�ش انطلق 

وتعرف على عمان
كتاب 2112

جهة 

خا�سة

�صركة �صاطئ النخيل 

�ش.م.م

منتجع �صياحي على قطعة 

الأر�ش ال�صياحية 
قر�ص 2113

عماين

اأحمد بن م�صتهيل 

بن حممد �صفرار 

ال�صحري

�صاعر ال�صلطنة  كتيب 2114

عماين
حممد بن طارق 

بن اأحمد ال�صنفري
�صبكة عمان الإعالنية  قر�ص 2115

جهة 

خا�سة 

النماء لال�صت�صارات 

الإدارية
qararcom قر�ص 2116
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اجلن�سية  الـمـ�ؤلف/النا�سر امل�صنــــــــــف
ن�ع 

امل�صنف

رقم 

الإيداع

عمانية 
زوينة بنت �صامل 

بن حميد ال�صليمانية

امرح وتعلم مع الأوائل 2-1 

)خربات متهيدي(
كتاب 2117

عمانية 
زوينة بنت �صامل 

بن حميد ال�صليمانية

امرح وتعلم مع الأوائل 

1-2)خربات رو�صة (
كتاب 2118

عمانية
فاطمة بنت هالل 

بن خلفان اليعربية 

�صل�صلة براعم 

املعرفة التعليمية 
كتاب 2120

جهة 

خا�سة 
م�ساريع ال�سيفي الوطنية

م�صنوعات تراثية خ�صبية 

لتقدمي احللوى العمانية 
قر�ص 2121

جهة 

خا�سة 
ليث احلارثي للتجارة 

ال�صت�صارات الإلكرتونية 

لرواد الأعمال 
كتيب 2122

م�سري  غريب �صعد الدين زكي
 Future in

mathematics كتاب 2123

عماين
حمدان بن علي 

بن �سعيد البادي
�صيناريو فيلم ق�صري )�صواده( كتيب 2124

عماين
ب�صام بن عبداجلليل 

بن عو�ش بيت �صليم 

برنامج مهرجان 

اأوملبيات �صاطئ �صاللة
كتيب 2125

عماين
يعقوب بن يو�صف 

بن �سعيد العامري

حافظة مقتنيات 

املواد الغذائية 
قر�ص 2126
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�إعـــــــالن

املقبولة وفقا  التجارية  العالمات  الفكــرية عــن طلبــات ت�سجيــل  امللكيــة  دائــرة  تعلــن 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 63881 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأدوية ب�سرية لعالج الفريو�ض ، اأمرا�ض املناعة الذاتية واللتهابات ، اأمرا�ض القلب والأوعيه 

الدمويه ، اأمرا�ض اجلهاز الع�سبي املركزي ، الأمل ، ال�سطرابات اجللدية ، اأمرا�ض املعدة 

 ، الأي�سية  الأمرا�ض   ، بالعدوى  املتعلقة  الأمرا�ض   ، الدم  ، مواد حمافظة على  والمعاء 

الأمرا�ض ال�سرطانية ، اأمرا�ض العيون ، اأمرا�ض اجلهاز التنف�سي ، التوتر الع�سلي وا�سطرابات 

جتاعيد و�سل�ض الع�سالت وامل�ستح�سرات ال�سيدلية املعدة كمرقئات .

با�ســـــــــــــــم : تيبوتك فارما�سيوتيكالز 

�جلن�سيــــــة : اإيرلندي 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : اي�ستغات فيليج اي�ستغات ليتل ايالند كاونتي كورك اإيرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/07/26 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72099 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض .

با�ســـــــــــــــم : ذا ت�سيلدرينز بال�ض ريتيل �ستورز ، اإنك 

�جلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : 500 نالزا درايف ، �سيكاكو�ض ، نيوجري�سي 07094 - الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/01/03 

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

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72100 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

، مت�سمنــا  املبيعـات  املكاتـب ، خدمـات  اأعمـال   ، ، �سبط الأعمـال  اإدارة الأعمـال   ، الإعــالن 

خدمــات متاجـــر التجزئـــة ، خدمــات الطلــب بالربيـد ، خدمـات البيـع علـى �سبكـة الإنرتنـت 

اأو عرب اأية �سبكات كمبيوتر اأخرى اأو اأية �سبكة ات�سالت اأخرى .

با�ســـــــــــــــم : ذا ت�سيلدرينز بال�ض ريتيل �ستورز ، اإنك 

�جلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : 500 نالزا درايف ، �سيكاكو�ض ، نيوجري�سي 07094 - الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/01/03 

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

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72101 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

املالب�ض ، األب�سة القدم ، اأغطية الراأ�ض الواردة جميعا بالفئة 25 .

با�ســـــــــــــــم : ذا ت�سيلدرينز بال�ض ريتيل �ستورز ، اإنك 

�جلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : 500 نالزا درايف ، �سيكاكو�ض ، نيوجري�سي 07094 - الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/01/03 

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

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72102 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مت�سمنا   ، املبيعات  خدمات   ، املكاتب  اأعمال   ، الأعمال  �سبط   ، الأعمال  اإدارة   ، الإعالن 

خدمــات متاجــر التجزئـة ، خدمـات الطلـب بالربيـد ، خدمـات البيـع علـى �سبكــة الإنرتنـت 

اأو عرب اأية �سبكات كمبيوتر اأخرى اأو اأية �سبكة ات�سالت اأخرى .

با�ســـــــــــــــم : ذا ت�سيلدرينز بال�ض ريتيل �ستورز،اإنك 

�جلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : 500 نالزا درايف ، �سيكاكو�ض ، نيوجري�سي 07094 - الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/01/03 

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

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72280 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

وحدات الت�سخني والتهوية وتكييف الهواء ، وبالتحديد م�سخات احلرارة والأفران ، مراوح 

اأجزاء وقطع   ، والتجارية  ال�سكنية  الهواء  تكييف  ، ووحدات  والتجارية  ال�سكنية  التهوية 

جميع ما ذكر .

با�ســـــــــــــــم : كاربري كوربوري�سن 

�جلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : ون كاريري بلي�ض ، فارمنغتون ، كونتيكت 06034 - الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/01/15 

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

�لعنـــــــــو�ن : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73087 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

بناطيل   ، �سباحة  بنطلون   ، ال�سباحة  بدلت   ، الولدة  حديثي  الأطفال  لوازم   ، البدلت 

ق�سرية ، �سروال �سباحة ، روب ال�ستحمام ، قبعات ال�ستحمام ، �سنادل ا�ستحمام ، �سبا�سب 

ا�ستحمام ، مناديل للرقبة والراأ�ض مزينة بر�سومات )باندانه( ، مالب�ض حماكية للمالب�ض 

اجللدية ، مالب�ض راكبي الدراجات الهوائية ، ملبو�سات ، ملبو�سات ورقية ، لوازم الأحذية 

واجلزم امل�سنوعة من حديد اأو معادن ، مالب�ض داخلية ن�سائية ، �سدرية للثديني ، اأحزمة 

)مالب�ض( ، ملبو�سات ريا�سية ، اأحذية ريا�سية ، اأن�ساف الأحذية ، اأو�سحة، قفازات يدين 

البنطلون،  حمالت   ، ال�ساق  و�سراويل  بناطيل   ، قم�سان   ، �سرتات   ، �سبا�سب   ، )مالب�ض( 

القبعات ، اجلاكيتات )مالب�ض( ، قم�سان �سوفـي ومالب�ض قما�ض م�سنوعة من الأقم�سة 

املحاكة، جيوب املالب�ض ، امللبو�سات اجلاهزة ، مناديل الراأ�ض ، �سرتة ن�سوية ، قمي�ض ق�سري ، 

م�سدات خل�سر الن�ساء )مالب�ض داخلية( ، ربطات العنق ، مريلة ، �سدرية الطفل امل�سنوعة 

 ، خفيف  م�سد  كور�سيه   ، معاطف   ، داخلية  مالب�ض   ، جلدية  ملبو�سات   ، الورق  غري  من 

ف�ساتني النوم، اأغطية مك�سوة بالفراء ، مالب�ض ، غطاء راأ�ض ، مالب�ض خارجية ، فروات 

، ملبو�سات  دافئة  للحفاظ عليها  الأذننني  تو�سع على  الأذن  اأزواج من غطاءات  اأو  الأذن 

متنوعة ، �سرتات فرائية مقلن�سة ، كابات ، ملبو�سات من فرو ، تنورات حتتية ، كنزة �سوفية 

)بلوفر( ، املالب�ض الليلية )بيجامة( ، مالب�ض راكبي الدراجات ، مالب�ض مقاومة وعازلة 

حلقة   ، احلمامة  عنق  طوق   ، طوق   ، قالدة  عقد   ، ياقة   ، قبة   ، �سنادل   ، تنورات   ، للماء 

معدنية ، قالدة ، اأحزمة ، اأو�سحة ، حجاب )مالب�ض( ، غطاء راأ�ض ، خمار ، بنطال ي�سبه 

بنطال ركوب اخليل ، اأحذية وجزم خمرمة ، اأحذية ، لبا�ض القدم ، ثياب العمل ، اأحذية 

تزلج ، مالب�ض داخلية ، جوارب ، حمالت اجلوارب ، اأحذية ريا�سة ، اأحذية طويلة الرقبة ، 

العمامات ، الأحذية اأو ال�سنادل امل�سنوعة من الق�ض ، ال�سالت الن�سائية ، مالب�ض البحر ، 

اأحذية البحر، رباط للجورب ، جوارب ، لبا�ض �سيق ، كنزات تعرق ، قمي�ض ق�سري الكمني 

)تي �سريت( ، �سرتات ، املالب�ض املحبوكة بال�سنارة ، قم�سان حتتانية ، معاطف ، بنطلون ، 

�سروال ، �سروال حتتي ق�سري للن�ساء ، بدلة غو�ض للتزلج املائي ، �سدرية الرجال ، مالب�ض 

حمبوكة ، جوارب ومالب�ض داخلية .
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با�ســـــــــــــــم : �سرتيل�سون اأ . جي ) �سرتيل�سون اأ�ض .اأ( ) �سرتيل�سون ليمتد ( 

�جلن�سيــــــة : �سوي�سري

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : �سوتنو ني�سرتا�سه 21 ، 8280 كريوز لينجني - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/03 

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

�لعنـــــــــو�ن : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73468 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية امل�ستخدمة ملعاجلة اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية .

با�ســـــــــــــــم : مريك �سارب & دوهم كورب 

�جلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : ون مريك دايف بي اأو بوك�ض 100 وايت هاو�ض �ستي�سن ان جي 8889 الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/26 

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

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73832 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات تقدمي ال�ست�سارات املتعلقة بالإن�ساء ، خدمات الإ�سراف على اإن�ساء املباين ، خدمات 

الإ�سراف على اإن�ساءات الهند�سة املدنية ، خدمات الإن�ساء ، خدمات تقدمي املعلومات املتعلقة 

املعلومات  توفري  خدمات   ، املباين  �سيانة  خدمات   ، املباين  جتديد  خدمات   ، بالإن�ساءات 

 ، املباين  عزل  خدمات   ، املباين  واإغالق  ختم  خدمات   ، املباين  و�سيانة  بتجديد  املتعلقة 

 ، والطابوق  والطوب  البالط  وبناء  ، خدمات ر�سف  للمباين  ال�سوتي  العزل  اأعمال  خدمات 

 ، الأ�سقف  تركيب  خدمات   ، ال�سباكة  خدمات   ، اجلب�ض  تركيب  خدمات   ، البناء  خدمات 

خدمات الأعمال الكهربائية ، خدمات النجارة ، خدمات الدهان ، خدمات الدهان الداخلي 

واخلارجي ، خدمات تركيب الأبواب والنوافذ ، خدمات تعليق الورق ، خدمات التنجيد ، 

املتعلقة  املعلومات  تقدمي  خدمات   ، وال�سراء  البيع  معار�ض  واأك�ساك  حمال  بناء  خدمات 

بالإ�سالح ، خدمات تركيب و�سيانة واإ�سالح الأجهزة ، خدمات تركيب و�سيانة واإ�سالح 

معدات الت�سخني ، خدمات تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة ت�سخني الأر�سيات ، خدمــات 

 ، املواقـد  واإ�سالح  �سيانـــة  خدمـات   ، الهــواء  تكييــــف  اأجهـــزة  واإ�ســــالح  و�سيانـــة  تركيـــب 

اإ�سالح  خدمات   ، امل�سخات  واإ�سالح  �سيانة  خدمات   ، املراجل  واإ�سالح  �سيانة  خدمات 

و�سيانة اآلت واأجهزة التجميد ، خدمات تركيب و�سيانة واإ�سالح مرافق الإ�ساءة ، خدمات 

اأجهزة الإ�ساءة الكهربائية ، خدمات تركيب و�سيانة واإ�سالح امل�ساعد ،  اإ�سالح و�سيانة 

خدمات تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة الإنذار �سد احلرائق ، خدمات ت�سغيل وتفح�ض 

و�سيانة املباين ، خدمات �سيانة واإ�سالح اآلت واأجهزة قطع الأ�سجار اأو الأعمال اخل�سبية 

اأو ت�سكيل الق�سور اأو الأغطية اخل�سبية ، خدمات ترميم الأثاث ، خدمات اإ�سالح احل�سائر ، 

خدمات اإ�سالح التنجيد ، خدمات اإ�سالح اأو �سيانة الأجهزة والآلت الإلكرتونية ، خدمات 

اإ�سالح اأو �سيانة اأجهزة واآلت الت�سالت بعيدة املدى ، خدمات تركيب وت�سليح الأدوات 

اإعداد  خدمات   ، ال�ستهالكية  الكهربائية  الأدوات  و�سيانة  اإ�سالح  خدمات   ، الكهربائية 

واإ�سالح الأقفال ، خدمات تاأجري معدات الإن�ساء ، خدمات تنظيف املباين )من الداخل( ،

تنظيف  خدمات   ، النوافذ  تنظيف  خدمات   ، اخلارجية  املباين  واجهات  تنظيف  خدمات 

ال�سجـــاد والب�ســــط ، خدمــــات تلميــــع الأر�سيــــات ، خدمــات الق�ســاء علــى الطفيليـــات لغيــــر 

ما يتعلق بالزراعة .
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با�ســـــــــــــــم : دايكن كور بوري�سن 

�جلن�سيــــــة : ياباين 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : 1-1 انامي نانتو �ستي تويوما -اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/16 

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

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73960 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

التبغ اخلام اأوامل�سنع ، منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 

والتبغ اخلا�ض بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك 

وبدائل التبغ )لي�ض لأغرا�ض طبية( ، املواد اخلا�سة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق واأنابيب 

الأدوات   ، الغاليني   ، واملناف�ض  ال�سجائر  وعلب  التبغ  وعلب  ال�سجائر  وفالتر  ال�سجائر 

اخلا�سة بلف ال�سجائر التي تو�سع باجليب ، الولعات ، اأعواد الثقاب .  

با�ســـــــــــــــم : فيليب موري�ض برودكت�ض اأ�ض . اأ 

�جلن�سيــــــة : �سوي�سري 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : كواي جرنيناود ، 3 - 2000 نيو�ساتل ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/22 

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

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73972 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

معاطف ، بنطلونات ، مالب�ض للمواليد ، م�سدات للن�ساء ، قم�سان ن�سف كم )تي �سريت( ، 

لبا�ض القدم ، قبعات ، مالب�ض حمبوكة ، قفازات مالب�ض ، اأو�سحة ، مالب�ض فئة 25 .

با�ســـــــــــــــم : نينجبو جودويل فورين تريد كو ، ليمتد 

�جلن�سيــــــة : �سيني 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�سيتي  نينجبو  دي�سرتيكت  ينزهو   ، رود  جينيو   666 رقم   2408  : �ض.ب  �لعنـــــــــو�ن : 

زهيجيانغ بروفين�ض ، ال�سني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/22 

ا�سم الوكيل : �سما�ض للملكية الفكرية

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74039 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 ، منزلية  تنظيف  اأدوات   ، وك�سط  وجلي  و�سقل  وتنظيف  الأقم�سة  تبيي�ض  م�ستح�سرات 

 ، �سابون   ، م�سبقا  مرطبة  اأو  م�سربة  تنظيف  ولبادات  ورقية  ومناديل  م�سحات   ، منظفات 

 ، بالب�سرة  العناية  م�ستح�سرات   ، تواليت  مواد   ، لال�ستحمام  جل   ، لليدين  غ�سولت 

م�ستح�سرات وقاية للب�سرة ، منظفات اأ�سنان .

با�ســـــــــــــــم : ريكيت بنكيزرارابيا م .م .ح 

�جلن�سيــــــة : اإماراتي 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : �ض . ب : 61344 املنطقة احلرة ، جبل علي ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة  

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/29 

ا�سم الوكيل : �سما�ض للملكية الفكرية

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74320 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الزيوت والدهون ال�ساحلة لال�ستخدام الآدمي ، زبدة الفول ال�سوداين ، احلليب ومنتجات 

الألبان الأخرى ، اخل�سروات املحفوظة واملجففة واملطبوخة ، اللحوم ، الأ�سماك ، الدجاج 

والطرائد ، املربات ، خال�سة اللحوم ، اجلية )نوع من الزبدة( .

با�ســـــــــــــــم : �سامي داربي ايدابيل برودكتز ليمتد 

�جلن�سيــــــة : �سنغافوري 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : 255جالن بوون لي ، جورونغ تاون - �سينغافورة 619524 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/15 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74403 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

املناديل الورقية ، اأكيا�ض النفايات ، رقائق النايلون الال�سقة ، الورق والكرتون والب�سائع 

امل�سنوعة من هذه املواد وغري الواردة �سمن فئات اأخرى ، املطبوعات مواد جتليد الكتب ،

لأغــــرا�ض  الال�سقـــة  املـــواد   ، )القرطا�سيــــة(  الكتابيـــة  الأدوات   ، الفوتوغرافيــة  ال�ســـور 

القرطا�سية والأغرا�ض املنـزلية ، الأدوات واللوازم اخلا�سة بالفنانني ، فرا�سي التلوين ، 

الآلت الكاتبة وم�ستلزمات املكاتب )عدا الأثاث( ، اأدوات التهذيب والتعليم )عدا الأجهزة( ، 

املواد البال�ستيكية التي ت�ستخدم فـي الرزم والتغليف )غري الواردة �سمن فئات اأخرى( ، 

احلروف املطبعية ، الكلي�سيهات .

با�ســـــــــــــــم : اندفكو ليميتد 

�جلن�سيــــــة : اجلزر العذراء الربيطانية 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : ترتول-جزر العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/21 

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

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74423 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

غ�سول الفم الطبي ، غ�سول الفم بالفلورايد .  

با�ســـــــــــــــم : جون�سون اآند جون�سون 

�جلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : واحد جون�سون اآند جون�سون بالزا نيو برون�سويك نيوجري�سي 08933 الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/21 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74457 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ا�ستغالل  خدمات   ، والنفط  الغاز  حقول  من  الطبيعي  والغاز  النفط  ا�ستخراج  خدمات 

النفط  ، خدمات عمليات حقول  الطبيعي  والغاز  النفط  والغاز ل�ستخراج  النفط  حقول 

والغاز الطبيعي .

با�ســـــــــــــــم : ب بي بي ال �سي 

�جلن�سيــــــة : اململكة املتحدة 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : 1 �سانت جيم�سز �سكوير ، لندن ، اأ�ض دبليو 1 واي 4 بي دي ، اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/23 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74458 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات توريد، وتوزيع ، نقل وتخزين النفط ، خدمات نقل النفط والغاز الطبيعي بوا�سطة 

خطوط اأنابيب .

با�ســـــــــــــــم : ب بي بي ال �سي 

�جلن�سيــــــة : اململكة املتحدة 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : 1 �سانت جيم�سز �سكوير ، لندن ، اأ�ض دبليو 1 واي 4 بي دي ، اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/23 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74459 

فـي الفئة 40 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات معاجلة النفط ، خدمات ا�ستخراج الغاز الطبيعي وتوليده ، خدمات تكرير الغاز 

الطبيعي .

با�ســـــــــــــــم : ب بي بي ال �سي 

�جلن�سيــــــة : اململكة املتحدة 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : 1 �سانت جيم�سز �سكوير ، لندن ، اأ�ض دبليو 1 واي 4 بي دي ، اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/23 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74505 

فـي الفئة 44 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات تقدمي املعلومات والن�سائح فـي جمال �سحة احليوانات والطب البيطري .

با�ســـــــــــــــم : الفارما ال ال �سي 

�جلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : 5 جريالد فارمز مادي�سون ان جيه 07940 الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/26 

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

�لعنـــــــــو�ن : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74683 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 النظارات )ب�سري( ، حقائب النظارات ، اإطارات النظارات ، الهواتف النقالة ، عدد واأجهزة 

الهواتف ، واحلقائب لها ، والأجهزة املتعلقة بها ، �سماعات الأذن للهواتف وامليكروفونات ، 

الأجهزة الناطقة اأو املر�سدة ، جداول الأعمال الإلكرتونية ، �ساحنات البطاريات الكهربائية ، 

البطاريات ال�سم�سية ، عدد واأجهزة الأقمار ال�سناعية للمالحة وحتديد املواقع ، ال�سال�سل 

للنظارات ، عدد واأجهزة الت�سوير الفوتوغرافـي ، الفيديو غرام واأجهزة ت�سجيل ال�سوت ، 

اأ�سرطة الفيديو ، بطاقات الذاكرة ، حا�سبات اجليب .

با�ســـــــــــــــم : كري�ستيان ديور كوتور 

�جلن�سيــــــة : فرن�سي 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : 30 افينيو مونتني ، 75008 باري�ض ، فرن�سا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/06 

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

�لعنـــــــــو�ن : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74684 

فـي الفئة 14 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

املجوهرات ، ملبو�سات الذهب والف�سة )اأ�سناف الزينة والزخارف والديكورات من املعادن 

 ، الوقت  وقيا�ض  �سبط  اأجهزة   ، وتقليداتها  بها  وال�سبيهة  الكرمية  الأحجار   ، النفي�سة( 

النفي�سة  املعادن  من  امل�سنوعة  املجوهرات   ، اجليب  و�ساعات  اليد  �ساعات   ، ال�ساعات 

وخالئطها ، القطع النقدية ، الأعمال الفنية من املعادن النفي�سة ، علب املجوهرات من 

، �سال�سل  اليد  �ساعات  واأربطة  اأحزمة   ، النفي�سة  املعادن  ال�سناديق من   ، النفي�سة  املعادن 

القيمـــــة  املفاتيــــح  حلقــــات   ، وزجاجياتهــــا  ال�ساعـــات  وزنربكــــات  نوابـــ�ض   ، اليـــد  �ساعـــات 

، ال�سناديق والعلب لل�ساعات و�ساعات  النفي�سة  املعادن  ، التماثيل ال�سغرية من  واملبتكرة 

اليد ، امليداليات ، احللي واملجوهرات ، امل�سابك من املعادن الثمينة .  

با�ســـــــــــــــم : كري�ستيان ديور كوتور 

�جلن�سيــــــة : فرن�سي 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : 30 اأفينيو مونتني ، 75008 باري�ض ، فرن�سا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/06 

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

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74685 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

�سناديق   ، اخلام  اجللود   ، احليوانية  اجللود   ، املقلدة  املدبوغة  واجللود  املدبوغة  اجللود 

الثــياب وحقائـب ال�سفــر ، ال�سما�ســي ، املظالت اخلفيفة الواقية من ال�سمــ�ض وع�سي امل�سي ،

 ، جزادين  النقدية  القطع  حمافظ   ، اجليب  حمافظ   ، وال�سروج  اخليل  وعدة  ال�سياط 

حقائب اليد ، حقائب الظهر ، حقائب الت�سوق ذات العجالت ، حقائب املت�سلقني ، حقائب 

البطاقات  حافظات   ، املدر�سية  احلقائب   ، ال�ساطئ  حقائب   ، ال�سفر  حقائب   ، املخيمني 

من اجللد ، حقائب م�ستح�سرات التجميل )لي�ست ح�سب الطلب( ، عالقات املفاتيح من 

اجللد ، اأغطية للحيوانات ، حقائب و�سبكات الت�سوق ، الأكيا�ض مبختلف اأنواعها )املغلفات 

والأكيا�ض( من اجللد لأغرا�ض التغليف .
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با�ســـــــــــــــم : كري�ستيان ديور كوتور 

�جلن�سيــــــة : فرن�سي 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : 30 اأفينيو مونتني ، 75008 باري�ض ، فرن�سا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/06 

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

�لعنـــــــــو�ن : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74701 

فـي الفئة 20 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الأثاث واملفرو�سات .

با�ســـــــــــــــم :اآ�سلي فرينت�سر اآند�سرتيز ، اإنك 

�جلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : ون اآ�سلي واي اركاديا ، وي�سكن�سون  54612 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/09 

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

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74705 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات متاجر التجزئة فـي حقل املفرو�سات والأثاث .

با�ســـــــــــــــم : اآ�سلي فرينت�سر اآند�سرتيز ، اإنك 

�جلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : ون اآ�سلي واي اركاديا ، وي�سكنون  54612 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/09 

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

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74709 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

م�ستح�سرات التنظيف املنزلية .

با�ســـــــــــــــم : اأ�ض �سي جون�سون اآند �سن ، اإنك 

�جلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : 1525 هاو �سرتيت ، را�سني ، وي�سكون�سن 53403 - 2236- الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/09

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

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74710 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات تلطيف وتعطري وتنقية الهواء املنزلية .

با�ســـــــــــــــم : اأ�ض �سي جون�سون اآند �سن ، اإنك 

�جلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : 1525 هاو �سرتيت ، را�سني ، وي�سكون�سن 53403 - 2236 - الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/09 

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

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74862 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ال�سابون ، ال�سابون الطبي ، م�ستح�سرات التنظيف ، العطور ، الزيوت العطرية ، مزيالت 

العرق وم�سادات التعرق ، م�ستح�سرات العناية بفروة الراأ�ض وال�سعر ، ال�سامبوهات وامللطفات 

واملنعمات ، ملونات ال�سعر ، منتجات ت�سفيف ال�سعر ، م�ستح�سرات الزينة )التواليت( غري 

الزيوت   ، بالب�سرة  العناية  م�ستح�سرات   ، والغت�سال  ال�ستحمام  م�ستح�سرات   ، الطبية 

والكرميات والغ�سولت للب�سرة واجللد ، م�ستح�سرات احلالقة ، م�ستح�سرات ما قبل وما 

بعد احلالقة ، الكالونيا ، م�ستح�سرات اإزالة ال�سعر ، م�ستح�سرات الت�سمي�ض واحلماية من 

ال�سم�ض ، م�ستح�سرات التجميل ، م�ستح�سرات التربج والزينة واإزالتها ، اجلل الهالمي 

اأو البرتويل ، م�ستح�سرات العناية بال�سفاه ، بودرة التالك ، القطنيات ، الع�سي القطنية 

املرطبة  اأو  املجففة  الورقية  املناديل   ، التجميلية  والرقع  اخلرق   ، جتميلية  لأغرا�ض 

باملنظفات ال�سخ�سية والغ�سولت للم�سح ، اأقنعة التجميل وعدد وحزم وجمموعات الوجه .  
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با�ســـــــــــــــم : يونليفر بي ال �سي 

�جلن�سيــــــة : اململكة املتحدة 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد - اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/13 

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

�لعنـــــــــو�ن : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74897 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

التبغ اخلام اأو امل�سنع ، منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 

والتبغ اخلا�ض بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك 

وبدائل التبغ )لي�ض لأغرا�ض طبية( ، املواد اخلا�سة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق واأنابيب 

الأدوات   ، الغاليني   ، واملناف�ض  ال�سجائر  وعلب  التبغ  وعلب  ال�سجائر  وفالتر  ال�سجائر 

اخلا�سة بلف ال�سجائر التي تو�سع باجليب ، الولعات ، اأعواد الثقاب .  

با�ســـــــــــــــم : فيليب موري�ض برودتك�ض اأ�ض . اأ 

�جلن�سيــــــة : �سوي�سري 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : كواي جيرنيناود 3 ، نيو �ساتل ، 2000 �سي اأت�ض ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/18 

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

�لعنـــــــــو�ن : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74921 

فـي الفئة 01 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

وكذلك  الفوتوغرافـي  والت�سوير  العلمي  والبحث  ال�سناعة  فـي  امل�ستخدمة  الكيماويات 

فـي الزراعة والب�ستنة وزراعة الغابات ، راتنجات ا�سطناعية غري معاجلة وبال�ستيك غري 

معالج ، اأ�سمدة ، مركبات اإخماد النريان ، م�ستح�سرات �سقي وحلام املعادن ، مواد كيميائية 

حلفظ املواد الغذائية ، مواد دباغة ، مواد الل�سق امل�ستخدمة فـي ال�سناعة .

با�ســـــــــــــــم : كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو �سو 

                        )دي بي ايه هيتا�سي ، ليمتد( 

�جلن�سيــــــة : ياباين 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : 6-6 مارونوت�سي 1-ت�سومه ، �سيودا - كو ، طوكيو ، اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/19 

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

�لعنـــــــــو�ن : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74924 

فـي الفئة 04 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

زيوت و�سحوم �سناعية مزلقات مركبات امت�سا�ض وترطيب وتثبيت الغبار وقود )مبا فـي 

ذلك وقود املحركات ( ومواد اإ�ساءة ، �سموع وفتائل لالإ�ساءة .

با�ســـــــــــــــم : كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو �سو 

                       )دي بي ايه هيتا�سي ، ليمتد( 

�جلن�سيــــــة : ياباين 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : 6-6مارونوت�سي 1-ت�سومه ، �سيودا-كو ، طوكيو ، اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/19 

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

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74925 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية ، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية ، اأغذية ومواد حمية 

اأو لال�ستعمال البيطري ، واأغذية للر�سع والأطفال ، مكمالت  معدة لال�ستعمال الطبي 

حمية لالآدميني واحليوانات ، ل�سقات ومواد �سماد ، مواد ح�سو الأ�سنان و�سمع طب الأ�سنان ، 

مطهرات ، م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة ، مبيدات فطريات ومبيدات 

اأع�ساب .

با�ســـــــــــــــم : كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو �سو 

                       )دي بي ايه هيتا�سي ، ليمتد(

�جلن�سيــــــة : ياباين 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : 6-6 مارونوت�سي 1-ت�سومه ، �سيودا - كو ، طوكيو ، اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/19 

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

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74927 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 امل�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية ، امل�ستح�سرات ال�سحية لأغرا�ض طبية ، مواد التغذية 

املعدة لال�ستعمال الطبي ، اأغذية الأطفال ، الل�سق الطبية )بال�سرت( ، مواد الت�سميد ، 

مواد ح�سو الأ�سنان ، ال�سمع امل�ستخدم فـي طب الأ�سنان ، املطهرات ، م�ستح�سرات الق�ساء 

على الهوام ، مبيدات الفطريات ، مبيدات الأع�ساب .

با�ســـــــــــــــم : دي اأك�ض اأن اآند�سرتيز )اأم( اأ�ض دي اأن بي اأت�ض دي 

�جلن�سيــــــة : ماليزي 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

42 - ايه جعالن �سلطان  �لعنـــــــــو�ن : �سويت 1-2 الطابق الثاين ، منارة بيناجن جاردن 

اأحمد �ساة 10050 بيناجن - ماليزيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/19 

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

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74928 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

، الدقيق  ، النب ال�سطناعي  ، ال�ساجو  التابيوكا   ، ، الأرز  ، ال�سكر  ، الكاكاو  ، ال�ساي  النب 

وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب ، اخلبز ، الفطائر ، احللويات ، املثلجات ، ع�سل النحل  

والع�سل الأ�سود ، اخلمرية ، م�سحوق اخلبز )بيكن باودر( ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات 

)توابل( ، التوابل ، الثلج .

با�ســـــــــــــــم : دي اأك�ض اأن اآند�سرتيز )اأم( اأ�ض دي اأن بي اأت�ض دي 

�جلن�سيــــــة : ماليزي 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

�لعنـــــــــو�ن : �سويت 1- 2 الطابق الثاين ، منارة بيناجن جاردن 42 - ايه جعالن �سلطان 

اأحمد �ساة 10050 بيناجن ، ماليزيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/19 

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

�لعنـــــــــو�ن : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75010 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 ال�سابون ، ال�سابون الطبي ، م�ستح�سرات التنظيف ، العطور ، الزيوت العطرية ، مزيالت 

ال�سامبوهات   ، وال�سعر  الراأ�ض  بفروة  العناية  م�ستح�سرات   ، التعرق  وم�سادات  العرق 

الزينة  م�ستح�سرات   ، ال�سعر  ت�سفيف  منتجات   ، ال�سعر  ملونات   ، واملنعمات  وامللطفات 

العناية  م�ستح�سرات   ، والغت�سال  ال�ستحمام  م�ستح�سرات   ، الطبية  غري  )التواليت( 

 ، احلالقة  م�ستح�سرات   ، واجللد  للب�سرة  والغ�سولت  والكرميات  الزيوت   ، بالب�سرة 

م�ستح�سرات ما قبل وما بعد احلالقة ، الكالونيا ، م�ستح�سرات اإزالة ال�سعر ، م�ستح�سرات 

الت�سمي�ض واحلماية من ال�سم�ض ، م�ستح�سرات التجميل ، م�ستح�سرات التربج والزينة 

 ، التالك  بودرة   ، بال�سفاه  العناية  م�ستح�سرات   ، البرتويل  اأو  الهالمي  اجلل   ، واإزالتها 

املناديل   ، التجميلية  والرقع  اخلرق   ، جتميلية  لأغرا�ض  القطنية  الع�سي   ، القطنيات 

الورقية املجففة اأو املرطبة باملنظفات ال�سخ�سية والغ�سولت للم�سح ، اأقنعة التجميل وعدد 

وحزم وجمموعات الوجه الواردة جميعا بالفئة 3 .  
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با�ســـــــــــــــم : يونليفر بي ال �سي 

�جلن�سيــــــة : اململكة املتحدة 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد ، اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/23

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

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75011 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 ال�سابون ، ال�سابون الطبي ، م�ستح�سرات التنظيف ، العطور ، الزيوت العطرية ، مزيالت 

ال�سامبوهات   ، وال�سعر  الراأ�ض  بفروة  العناية  م�ستح�سرات   ، التعرق  وم�سادات  العرق 

الزينة  م�ستح�سرات   ، ال�سعر  ت�سفيف  منتجات   ، ال�سعر  ملونات   ، واملنعمات  وامللطفات 

العناية  م�ستح�سرات   ، والغت�سال  ال�ستحمام  م�ستح�سرات   ، الطبية  غري  )التواليت( 

 ، احلالقة  م�ستح�سرات   ، واجللد  للب�سرة  والغ�سولت  والكرميات  الزيوت   ، بالب�سرة 

م�ستح�سرات ما قبل وما بعد احلالقة ، الكالونيا ، م�ستح�سرات اإزالة ال�سعر ، م�ستح�سرات 

الت�سمي�ض واحلماية من ال�سم�ض ، م�ستح�سرات التجميل ، م�ستح�سرات التربج والزينة 

 ، التالك  بودرة   ، بال�سفاه  العناية  م�ستح�سرات   ، البرتويل  اأو  الهالمي  اجلل   ، واإزالتها 

املناديل   ، التجميلية  والرقع  اخلرق   ، جتميلية  لأغرا�ض  القطنية  الع�سي   ، القطنيات 

الورقية املجففة اأو املرطبة باملنظفات ال�سخ�سية والغ�سولت للم�سح ، اأقنعة التجميل وعدد 

وحزم وجمموعات الوجه .  

با�ســـــــــــــــم : يونليفر بي ال �سي 

�جلن�سيــــــة : اململكة املتحدة 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد ، اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/23 

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

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75015 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

منتجات غذائية وخا�سة بيتزا غري خمبوزة ، بيتزا الكالزون )بيتزا اإيطالية حت�سر بطريقة 

وجميعها  )ب�سكويت(  حملى  كعك   ، القرفة  حلوى  لفائف   ، حلوة  بيتزا  حلويات  خا�سة( 

معدة للخبز وال�ستهالك خارج املحل .

با�ســـــــــــــــم : بابامريفيز انرتنا�سيونال ذ م م 

�جلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

 ، دوفري   . اأيه  �سويت   ، �سرتيت  ديفي�سني   ، اي   40  ، اإنكوربواتد  باراكورب   : �لعنـــــــــو�ن 

مقاطعة كينت ولية ديالوير 1990 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/26 

ا�سم الوكيل : �سما�ض للملكية الفكرية

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75025 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اللحوم والأ�سماك وحيوانات وطيور ال�سيد وم�ستخرجات اللحوم والفواكه واخل�سروات 

ومنتجات  واحلليب  والبي�ض  والكومبوت  واملربى  واجللي  واملطهية  واملجمدة  املحفوظة 

احلليب والآي�ض كرمي واحلليب املثلج واللبنة املجمدة والزيوت والدهون املعدة لالأكل .

با�ســـــــــــــــم : �سركة �سجانا للتجارة وال�ستثمار التجاري املحدودة 

�جلن�سيــــــة : �سعودي 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : جدة �سارع التحلية مركز جنود التجاري ، مكتب رقم 135  

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/26 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75026 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�سروبات  الغازية واملعدنية وامل�سروبات الأخرى غري الكحولية وخ�سو�سا  البرية واملياه 

وع�سري  و�سراب  كحويل  الغري  والكوكتيل  ال�سعري  و�سراب  الكوكتيل  وخالئط  املكرنبة 

امل�سروبات  املركزات وم�ساحيق عمل  املركزة وم�ستح�سراتها وخ�سو�سا  الفواكه والأ�سربة 

وامل�سروبات املنع�سة .

با�ســـــــــــــــم : �سركة �سجانا للتجارة وال�ستثمار التجاري املحدودة 

�جلن�سيــــــة : �سعودي 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : جدة �سارع التحلية مركز جنود التجاري ، مكتب رقم 135 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/26 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75027 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات التزويد بالطعام وال�سراب .

با�ســـــــــــــــم : �سركة �سجانا للتجارة وال�ستثمار التجاري املحدودة 

�جلن�سيــــــة : �سعودي 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : جدة �سارع التحلية مركز جنود التجاري ، مكتب رقم 135 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/26 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75030 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

منتجات الألبان الواردة فـي هذه الفئة وامل�سروب وامل�ساحيق التي اأ�سا�سها الألبان ، منتجات 

والزيــــوت  والزبــدة  والق�سطـــة  احلليب  وبروتـــني  احلليـــب  وم�سحــوق  واحلليـــب  احلليـــب 

وال�سحوم املعدة لالأكل والأجبان وم�سل اللنب واللبنة ومنتجات احللويات الواردة فـي هذه 

الفئة ومنتجات الألبان املح�سنة وم�سروبات احلليب امل�سافة بنكهات واملح�سنة وم�ساحيق 

احلليب امل�سافة اإليها املكمالت واملدعمات الغذائية وم�ساحيق احلليب املح�سنة .

با�ســـــــــــــــم : فونتريا براندز)�سنغافوره( بي تي اي ليمتد 

�جلن�سيــــــة : �سنغافوري 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : 1 بيكرينج �سرتيت ، 01 - 06 # جريت اي�سترين �سنرت 0048659 ، �سنغافورة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/26 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75040 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

التن�سيق التقني ، خدمات الإن�ساءات ، خدمات معلومات تتعلق بالإ�سراف على اإن�ساء الأبنية 

)اإن�ساءات( ، عزل الأبنية ، خدمات الت�سليح وال�سيانة .

با�ســـــــــــــــم : �سركة اأ�ستيت�ض �ض م ل 

�جلن�سيــــــة : لبناين 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : يو�سف طعمة ، �سنرت �سوفيل ، بلوكا A ، الطابق ال�ساد�ض ، جادة �سارل مالك ، 

الأ�سرفية ، بريوت -لبنان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/26 

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

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب 2027 ر.ب : 112

-63-



اجلريدة الر�سمية العدد )1010(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75047 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

التبغ �سواء امل�سنع اأو غري امل�سنع ، تبغ التدخني ، تبغ الغليون ، تبغ اللف باليد ، تبغ امل�سغ ، 

التبغ الرطب ، ال�سجائر ، ال�سيجار ، ال�سيجار امللفوف بورق التبغ ، مواد التدخني التي تباع 

منف�سلة اأو خملوطة بالتبغ ولي�ست لالأغرا�ض الطبية اأو العالجية ، ال�سعوط ، مقالت 

املدخنني امل�سمولة فـي الفئة 34 ، اأوراق لف ال�سجائر ، اأنابيب ال�سجائر واأعواد الثقاب .

با�ســـــــــــــــم : جابان توباكو اإنك 

�جلن�سيــــــة : ياباين 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : 2-2-1 تور اأنومون ، ميناتو-كو، طوكيو ، اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/26 

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

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75048 

فـي الفئة 07 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

البواجي ، فالتر املحركات ، فالتر ال�سيارات ، مبا فـي ذلك زيوت املركبات وفالتر هواء 

املركبـــات ، الآلت والعـــدد الآليـــة ، املــــوتورات واملحركــــات )عــدا تلك اخلا�ســــة بالعربـــــات 

 ، الربية(  بالعربات  اخلا�سة  تلك  )عدا  احلركة  نقل  وعنا�سر  الآلت  و�سالت   ، الربية( 

حا�سنات البي�ض .

با�ســـــــــــــــم : موؤ�س�سة ال�سواري للتجارة والتعهدات 

�جلن�سيــــــة : �سعودي 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : جدة 21471-�ض.ب :3420 ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/26 

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

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75104 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، خدمات الرتويج لالآخرين ، توزيع العينات ، 

جتميــع جمموعـــة معينــــة من املنتجات خ�سو�سا اأجهـــزة اإر�سال اأو ت�سجيــل اأو ن�سخ ال�سوت 

اأو ال�سورة ، اأجهزة الهواتف ، الهواتف املتحركة ، واأجهزة الكمبيوتر ، قطع الغيار وامللحقات 

اخلا�سة باملنتجات املذكورة ، لتمكني الزبائن من معاينتها و�سرائها ب�سهولة .

با�ســـــــــــــــم : اأك�سيوم تيليكوم ال . ال .�سي 

�جلن�سيــــــة : اإماراتي 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب :9266 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/27 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75105 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خ�سو�سا  والإ�سالح  ال�سيانة  خدمات   ، الرتكيب  خدمات   ، والإ�سالح  ال�سيانة  خدمات 

 ، الهواتف  اأجهزة   ، ال�سورة  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  ت�سجيل  اأو  اإر�سال  اأجهزة  واإ�سالح  �سيانة 

الهواتف املتحركة ، واأجهزة الكمبيوتر ، قطع الغيار وامللحقات اخلا�سة باملنتجات املذكورة .

با�ســـــــــــــــم : اك�سيوم تيليكوم ال . ال .�سي 

�جلن�سيــــــة : اإماراتي 

�ملهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب :9266 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/27 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنـــــــــو�ن : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75111 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

التبغ اخلام اأو امل�سنع , منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 

والتبغ اخلا�ص بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك 

وبدائل التبغ )لي�ص لأغرا�ص طبية( , املواد اخلا�سة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق واأنابيب 

الأدوات   , الغاليني   , واملناف�ص  ال�سجائر  وعلب  التبغ  وعلب  ال�سجائر  وفالتر  ال�سجائر 

اخلا�سة بلف ال�سجائر التي تو�سع باجليب , الولعات , اأعواد الثقاب . 

با�ســـــــــــــــم : فـيليب موري�ص برودكت�ص اأ�ص. اأ. 

اجلن�سيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : كواي جيرنيناود 3 , 2000 نيو �ساتل - �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/27 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75113 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

التبغ اخلام اأوامل�سنع , منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 

والتبغ اخلا�ص بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك 

وبدائل التبغ )لي�ص لأغرا�ص طبية( , املواد اخلا�سة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق واأنابيب 

الأدوات   , الغاليني   , واملناف�ص  ال�سجائر  وعلب  التبغ  وعلب  ال�سجائر  وفالتر  ال�سجائر 

اخلا�سة بلف ال�سجائر التي تو�سع باجليب , الولعات , اأعواد الثقاب .

 

با�ســـــــــــــــم : فـيليب موري�ص برودكت�ص اأ�ص. اأ. 

اجلن�سيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : كواي جيرنيناود 3 , 2000 نيو �ساتل - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/27 

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

العنـــــــــوان : �ص.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75117 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

التبغ اخلام اأوامل�سنع , منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 

والتبغ اخلا�ص بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك 

وبدائل التبغ )لي�ص لأغرا�ص طبية( , املواد اخلا�سة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق واأنابيب 

الأدوات   , الغاليني   , واملناف�ص  ال�سجائر  وعلب  التبغ  وعلب  ال�سجائر  وفالتر  ال�سجائر 

اخلا�سة بلف ال�سجائر التي تو�سع باجليب , الولعات , اأعواد الثقاب . 

با�ســـــــــــــــم : فـيليب موري�ص برودكت�ص اأ�ص. اأ. 

اجلن�سيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : كواي جيرنيناود 3 , 2000 نيو �ساتل - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/27 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75120 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

التبغ اخلام اأوامل�سنع , منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 

والتبغ اخلا�ص بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك 

وبدائل التبغ )لي�ص لأغرا�ص طبية( , املواد اخلا�سة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق واأنابيب 

الأدوات   , الغاليني   , واملناف�ص  ال�سجائر  وعلب  التبغ  وعلب  ال�سجائر  وفالتر  ال�سجائر 

اخلا�سة بلف ال�سجائر التي تو�سع باجليب , الولعات , اأعواد الثقاب . 

با�ســـــــــــــــم : فـيليب موري�ص برودكت�ص اأ�ص. اأ. 

اجلن�سيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : كواي جيرنيناود3 , 2000نيو �ساتل - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/27 

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

العنـــــــــوان : �ص.ب 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75123 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

التبغ اخلام اأوامل�سنع , منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 

والتبغ اخلا�ص بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك 

وبدائل التبغ )لي�ص لأغرا�ص طبية( , املواد اخلا�سة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق واأنابيب 

الأدوات   , الغاليني   , واملناف�ص  ال�سجائر  وعلب  التبغ  وعلب  ال�سجائر  وفالتر  ال�سجائر 

اخلا�سة بلف ال�سجائر التي تو�سع باجليب , الولعات , اأعواد الثقاب .

 

با�ســـــــــــــــم : فـيليب موري�ص براندز اأ�ص اإيه اآر ال 

اجلن�سيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : كواي جيرنيناود 3 , 2000 نيو �ساتل - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/27 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75126 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

التبغ اخلام اأوامل�سنع, منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 

والتبغ اخلا�ص بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك 

وبدائل التبغ )لي�ص لأغرا�ص طبية( , املواد اخلا�سة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق واأنابيب 

الأدوات   , الغاليني   , واملناف�ص  ال�سجائر  وعلب  التبغ  وعلب  وفالترال�سجائر  ال�سجائر 

اخلا�سة بلف ال�سجائر التي تو�سع باجليب , الولعات , اأعواد الثقاب . 

با�ســـــــــــــــم : بي اأم اأف تي �سي اإنك 

اجلن�سيــــــة : فلبيني 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : لوت3 , فـيز ابي , فـري�ست فلبني اند�سرتيال بارك , تاناوان �سيتي , باتنجا�ص , 

الفـلبني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/27 

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

العنـــــــــوان : �ص.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75131 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات املطاعم .

با�ســـــــــــــــم : ماكدونالدز كوربوري�سن 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنـــــــــوان : ون ماكدونالدز بالزا , مدينة اأوك بروك , اإيللينوي60523 , الوليات املتحدة 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/30 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75134 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اللحوم والأ�سماك وحيوانات وطيور ال�سيد وم�ستخرجات اللحوم والفواكه واخل�سروات 

ومنتجات  واحلليب  والبي�ص  والكومبوت  واملربى  واجللي  واملطهية  واملجمدة  املحفوظة 

احلليب والآي�ص كرمي واحلليب املثلج واللبنة املجمدة والزيوت والدهون املعدة لالأكل . 

با�ســـــــــــــــم : �سركة �سجانا للتجارة وال�ستثمار التجاري املحدودة 

اجلن�سيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : جدة �سارع التحلية مركز جنود التجاري , مكتب رقم 135 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/30 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75135 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

القهوة وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز , التابيوكا وال�ساغو ومايقوم مقام القهوة والدقيق 

وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلليب وخ�سو�سا الوجبات اخلفـيفة التي اأ�سا�ساها احلبوب 

وحبوب الإفطار واحلبوب اجلاهزة لالأكل واخلبز واملعجنات واحللويات وخ�سو�سا كا�سات 

والثلج  واملعكرونة  والكيك  والرباونيز  والكوكيز  واملوفـني  والتورتة  اجلنب  كيك   , الكيك 

املك�سوطة  املثلجة  واحللويات  الإيطالية  واملثلجات  املنكهة  واملثلجات  الفواكه  ومثلجات 

واملثلجات املائية واحلليب املثلج والع�سل والدب�ص واخلمرية وذرور اخلبازة وامللح واخلردل 

واخلل وال�سل�سات والتوابل والثلج .

با�ســـــــــــــــم : �سركة �سجانا للتجارة وال�ستثمار التجاري املحدودة 

اجلن�سيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : جدة �سارع التحلية مركز جنود التجاري , مكتب رقم 135 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/30 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75136 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

امل�سروبات  الغازية واملعدنية وامل�سروبات الأخرى غري الكحولية وخ�سو�سا  البرية واملياه 

وع�سري  و�سراب  كحويل  الغري  والكوكتيل  ال�سعري  و�سراب  الكوكتيل  وخالئط  املكرنبة 

امل�سروبات  املركزات وم�ساحيق عمل  املركزة وم�ستح�سراتها وخ�سو�سا  الفواكه والأ�سربة 

وامل�سروبات املنع�سة.

 

با�ســـــــــــــــم : �سركة �سجانا للتجارة وال�ستثمار التجاري املحدودة 

اجلن�سيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : جدة �سارع التحلية مركز جنود التجاري , مكتب رقم 135 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/30 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75151 

فـي الفئة 07 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

والأجهزة  والكلت�سات  الربية(  املركبات  حمركات  )ماعدا  واملحركات  الآلت  وعدد  الآلت 

اخلا�ســة بنقـــل احلركـــة )ماعدا املتعلقة باملركبات الربية( والآلت واملعــدات الزراعية التـي 

ل تدار باليد وحا�سنات البي�ص .

با�ســـــــــــــــم : ورث انرتنا�سيونال اأ جي 

اجلن�سيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ازبريمونت�سرت - 7000 ت�سيور , �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/30 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75152 

فـي الفئة 08 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

العدد والأدوات اليدوية واأدوات القطع وال�سوك واملالعق واأ�سلحة القطع والطعن والأموا�ص . 

 

با�ســـــــــــــــم : ورث انرتنا�سيونال اأ جي 

اجلن�سيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : اأزبريمونت�سرت - 7000 ت�سيور , �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/30 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75153 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الأجهزة واملعدات العلمية واملالحية وامل�ساحية والت�سويرية وال�سينمائية والب�سرية وتلك 

والأجهزة  والتعليم  والإنقاذ  واملراقبة  الإ�سارات  واإعطاء  والقيا�ص  الوزن  فـي  امل�ستعملة 

واملعـــدات اخلا�ســـة بت�سغيـــل وحتويـــل وتخزين وتنظيم ومراقبة الكهرباء , اأجهزة ت�سجيــل 

اأو نقل اأوا�ستعادة ال�سوت وال�سورة وو�سائط الت�سجيل املمغنطة وامل�سجالت والأجهزة التي 

والكمبيوترات  احلا�سبة  والآلت  النقد  وم�سجالت  فـيها  النقود  من  قطعة  بو�سع  تعمل 

واأجهزة معاجلة البيانات واأجهزة اإطفاء احلريق .

با�ســـــــــــــــم : ورث انرتنا�سيونال اأ جي 

اجلن�سيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ازبريمونت�سرت - 7000 ت�سيور , �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/30 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75163 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

تنظيف  ومواد  العجانية  للمنطقة  للميكروبات  م�ساد  غ�سول   , لليدين  فورية  معقمات 

جراحية مكونة من مادة كلورهك�سيدين جلوكونات والتي تكون على �سكل غ�سول مطهر 

لليدين والب�سرة , مناديل م�سربة باملنتجات ال�سابقة .

با�ســـــــــــــــم : جوجو اإند�سرتيز , اإنك 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ,  44311 اأوهايو   , اكرون   ,  500 �سويت   , العنـــــــــوان : ون جوجو بالزا 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/01 

ا�سم الوكيل : �سما�ص للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75164 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 , واجل�سم  والوجه  للب�سرة  مرطب  )لو�سن(  غ�سول   , �سابون  )لو�سن(  غ�سول   , طبي  �سابون 

للب�سرة  دوامة  مكيفات   , للج�سم  وغ�سول  �سامبو   , ال�سابقة  باملنتجات  م�سربة  مما�سح 

ي�ستخدم  للميكروبات  )لو�سن( م�ساد  غ�سول  �سابون   , ال�سخ�سي  لال�ستخدام  ومنظفات 

لغ�سل اجل�سم . 

با�ســـــــــــــــم : جوجو اإند�سرتيز , اإنك 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ,  44311 اأوهايو   , اكرون   ,  500 �سويت  بالزا,  جوجو  ون   : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/01 

ا�سم الوكيل : �سما�ص للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75186 

فـي الفئة 06 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

�سمامات من املعدن غري اأجزاء الآلت .

با�ســـــــــــــــم : تايكو فلو �سريفـي�سيز ايه جي 

اجلن�سيــــــة : �سوي�سري 

املهنة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : فراير بالتز10 , 8200 �سافهاتون , �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/03 

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

العنـــــــــوان : �ص.ب 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75253 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

التبغ اخلام اأوامل�سنع , منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 

والتبغ اخلا�ص بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك 

وبدائل التبغ )لي�ص لأغرا�ص طبية( , املواد اخلا�سة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق واأنابيب 

الأدوات   , الغاليني   , واملناف�ص  ال�سجائر  وعلب  التبغ  وعلب  ال�سجائر  وفالتر  ال�سجائر 

اخلا�سة بلف ال�سجائر التي تو�سع باجليب , الولعات , اأعواد الثقاب . 

با�ســـــــــــــــم : فليب موري�ص برودكت�ص اأ�ص . اأ 

اجلن�سيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : كواي جيرنيناود 3 , - 2000 نيو�ساتل , �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/04 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75293 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سيارات والقطع والرتكيبات اخلا�سة بها , الإطارات اخلا�سة ب�سيارات الركاب , الإطارات 

اخلا�سة بال�ساحنات , الإطارات اخلا�سة باحلافالت , الإطارات اخلا�سة ب�سيارات ال�سباق ,

الإطارات   , الركاب  ب�سيارات  اخلا�سة  املجددة  الإطارات   , بال�سيارات  اخلا�سة  الإطارات 

املجددة  الإطارات   , باحلافالت  اخلا�سة  املجددة  الإطارات   , بال�ساحنات  اخلا�سة  املجددة 

الداخلية  الإطارات   , بال�سيارات  اخلا�سة  املجددة  الإطارات   , ال�سباق  ب�سيارات  اخلا�سة 

الداخلية  الإطارات   , بال�ساحنات  الداخلية اخلا�سة  الإطارات   , الركاب  ب�سيارات  اخلا�سة 

الداخلية  الإطارات   , ال�سباق  ب�سيارات  الداخلية اخلا�سة  الإطارات   , باحلافالت  اخلا�سة 

العجالت   , الركاب  ب�سيارات  اخلا�سة  الإطارات  وهياكل  العجالت   , بال�سيارات  اخلا�سة 

وهياكل الإطارات اخلا�سة بال�ساحنات , العجالت وهياكل الإطارات اخلا�سة باحلافالت , 

العجالت وهياكل الإطارات اخلا�سة ب�سيارات ال�سباق , العجالت وهياكل الإطارات اخلا�سة 

بال�سيارات , مطاط التجديد اخلا�ص بتجديد الإطارات للمركبات املذكورة , املركبات الآلية 

ذات العجلتني والقطع والرتكيبات اخلا�سة بها , الإطارات اخلا�سة باملركبات الآلية ذات 

العجلتني , الإطارات الداخلية اخلا�سة باملركبات الآلية ذات العجلتني , العجالت وهياكل 

الإطارات اخلا�سة باملركبات الآلية ذات العجلتني, الدراجات الهوائية والقطع والرتكيبات 

اخلا�سة بها , الإطارات اخلا�سة بالدراجات الهوائية , الإطارات الداخلية اخلا�سة بالدراجات 

التجديد  مطاط   , الهوائية  بالدراجات  اخلا�سة  الإطارات  وهياكل  العجالت   , الهوائية 

اخلـــــا�ص بتجديــــد الإطــــــارات اخلا�ســــــة باملركبــات الآليـــــــة ذات العجلتـــــــني اأو الدراجــــــات 
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الداخلية  والإطارات  الإطارات   , بها  اخلا�سة  والرتكيبات  والقطع  الطائرات   , الهوائية 

 , بالطائرات  اخلا�سة  الإطارات  بتجديد  اخلا�ص  التجديد  , مطاط  بالطائرات  اخلا�سة 

الرقع املطاطية الال�سقة اخلا�سة بت�سليح الإطارات اأو الإطارات الداخلية .

 

با�ســـــــــــــــم : بريدج�ستون كوربوري�سن 

اجلن�سيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 10- 1 , كيوبا�سي1-ت�سوم , ت�سو- كو , طوكيو - اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/08 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75294 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ال�سيارات والقطع والرتكيبات اخلا�سة بها, الإطارات اخلا�سة ب�سيارات الركاب , الإطارات 

اخلا�سة بال�ساحنات , الإطارات اخلا�سة باحلافالت , الإطارات اخلا�سة ب�سيارات ال�سباق ,

الإطارات   , الركاب  ب�سيارات  اخلا�سة  املجددة  الإطارات   , بال�سيارات  اخلا�سة  الإطارات 

املجددة  الإطارات   , باحلافالت  اخلا�سة  املجددة  الإطارات   , بال�ساحنات  اخلا�سة  املجددة 

الداخلية  الإطارات   , بال�سيارات  اخلا�سة  املجددة  الإطارات   , ال�سباق  ب�سيارات  اخلا�سة 

الداخلية  الإطارات   , بال�ساحنات  الداخلية اخلا�سة  الإطارات   , الركاب  ب�سيارات  اخلا�سة 

الداخلية  الإطارات   , ال�سباق  ب�سيارات  الداخلية اخلا�سة  الإطارات   , باحلافالت  اخلا�سة 

العجالت   , الركاب  ب�سيارات  اخلا�سة  الإطارات  وهياكل  العجالت   , بال�سيارات  اخلا�سة 

وهياكل الإطارات اخلا�سة بال�ساحنات , العجالت وهياكل الإطارات اخلا�سة باحلافالت , 

العجالت وهياكل الإطارات اخلا�سة ب�سيارات ال�سباق , العجالت وهياكل الإطارات اخلا�سة 

بال�سيارات , مطاط التجديد اخلا�ص بتجديد الإطارات للمركبات املذكورة, املركبات الآلية 

ذات العجلتني والقطع والرتكيبات اخلا�سة بها , الإطارات اخلا�سة باملركبات الآلية ذات 

العجلتني , الإطارات الداخلية اخلا�سة باملركبات الآلية ذات العجلتني , العجالت وهياكل 

الإطارات اخلا�سة باملركبات الآلية ذات العجلتني , الدراجات الهوائية والقطع والرتكيبات 

اخلا�سة بها , الإطارات اخلا�سة بالدراجات الهوائية , الإطارات الداخلية اخلا�سة بالدراجات 

التجديد  مطاط   , الهوائية  بالدراجات  اخلا�سة  الإطارات  وهياكل  العجالت   , الهوائية 
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الدراجـــــات  اأو  العجلتـــــني  ذات  الآليــــة  باملركبـــات  اخلا�ســة  الإطــــارات  بتجديــــد  اخلــــا�ص 

الداخلية  والإطارات  الإطارات   , بها  اخلا�سة  والرتكيبات  والقطع  الطائرات   , الهوائية 

 , بالطائرات  اخلا�سة  الإطارات  بتجديد  اخلا�ص  التجديد  , مطاط  بالطائرات  اخلا�سة 

الرقع املطاطية الال�سقة اخلا�سة بت�سليح الإطارات اأو الإطارات الداخلية .

با�ســـــــــــــــم : بريدج�ستون كوربوري�سن 

اجلن�سيــــــة : ياباين 

املهنة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 10- 1 , كيوبا�سي1-ت�سوم , ت�سو- كو , طوكيو - اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/08 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75297 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

التبغ اخلام اأوامل�سنع , منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 

والتبغ اخلا�ص بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك 

وبدائل التبغ )لي�ص لأغرا�ص طبية( , املواد اخلا�سة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق واأنابيب 

الأدوات   , الغاليني   , واملناف�ص  ال�سجائر  وعلب  التبغ  وعلب  ال�سجائر  وفالتر  ال�سجائر 

اخلا�سة بلف ال�سجائر التي تو�سع باجليب , الولعات , اأعواد الثقاب .

 

با�ســـــــــــــــم : فـيليب موري�ص براندز اأ�ص ايه اآر األ 

اجلن�سيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : كواي جيرنيناود3 , نيو �ساتل ,2000 �سي اأت�ص-�سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/08 

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

العنـــــــــوان : �ص.ب 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75343 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات التزويد بالطعام وال�سراب وخدمات اأماكن الإقامة املوؤقتة وخدمات ال�سرتاحات 

وا�سرتاحات اخلدمة الذاتية وخدمات البارات وبارات الوجبات اخلفـيفة وخدمات قاعات 

وخدمــات الفنــادق واملقاهــــي والكافترييــــا والكانتني وخدمات التزويــد بالطعــام وخدمــات 

نوافذ الطلبات اخلارجية وخدمات قاعات احلفالت وخدمات ركن الطعام وقاعات �سغرية 

لتناول الآي�ص كرمي .

با�ســـــــــــــــم : برين�ص كازينيز برايفت ليمتد 

اجلن�سيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �سوب منرب 1 , فا�سانت نيوا�ص منرب 1 , مورفـي رود , �سوباتي �سي فاي�ص , 

مومباي - 400007 , الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/14 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75354 

فـي الفئة 01 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 , ال�سناعة  فـي  امل�ستخدمة  الكيميائية  املواد   , ال�سناعة  فـي  امل�ستخدمة  الال�سقة  املواد 

الراتنج )ال�سمغ( ال�سناعي غري املعالج .

 

با�ســـــــــــــــم : هنكل ايه جي & كو. كي جي ايه ايه 

اجلن�سيــــــة : اأملاين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 67 هنكل�سرتا�سه , 40589 دو�سلدورف , اأملانيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/15 

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

العنـــــــــوان : �ص.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1010(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75426 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأ�سا�سها ال�سوكولته , املعجنات  اأ�سا�سها ال�سكر , احللويات التي  املعجنات واحللويات التي 

امل�سنوعة من الدقيق , عجينة ال�سم�سم , الزبدة بالذات زبدة الف�ستق , زبدة بذور ال�سم�سم ,

وتوابل  واملايونيز  )الكات�سب(  الطماطم  �سل�سة  مبعنى  التوابل   , ال�سوداين  الفول  زبدة 

ال�سلطات الأخرى .

با�ســـــــــــــــم : الأمرية ل�سناعة املواد الغذائية ذ ذ م 

اجلن�سيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �سارع امللك فـي�سل , املنطقة ال�سناعية الأوىل , ال�سارقة , الإمارات العربية 

املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/17 

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

العنـــــــــوان : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75446 

فـي الفئة 31 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

املنتجـات الزراعيـــة ومنتجـــات الب�ساتيـــن والغابـــات والغـالل والبذور وجميعها ورادة فـــي 

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

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

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

للحيوانات الأليفة , فرا�ص للحيوانات , فواكه طازجة وخ�سروات طازجة وم�ستح�سرات 

لها لال�ستخدام كاإ�سافات للمواد الغذائية .

با�ســـــــــــــــم : مار�ص , اإنكوربوريتد 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 6885 , امل �سرتيت , مكلني , فرجينيا 22101-3883 , اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/21 

ا�سم الوكيل : �سما�ص للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص.ب : 3806 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1010(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75450 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

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

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

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

, اللك اخلا�ص بال�سعر , مو�ص ال�سعر , مواد تلميع ال�سعر , جل ال�سعر,  ت�سفـيف ال�سعر 

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

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

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

با�ســـــــــــــــم : برو لين انرت نا�سيونال , اإنك 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   -  60160 ايللينوي  بارك  ميلروز  اأفنيو  ميتاج  اآر   2525  : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/22 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75454 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 , املخاطة  املالب�ص   , اجلاهزة  املالب�ص   , املدروزة  ال�سيالت   , العبايات   , باأنواعها  املالب�ص 

مالب�ص الدرز .

با�ســـــــــــــــم : �سركة درز للت�سميم 

اجلن�سيــــــة :قطري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص.ب : 16465, الدوحة - قطر 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/22 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1010(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75515 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

املا�سحات   , واملركبات  املواد  والك�سف عن خمتلف  بالتفتي�ص  الإلكرتونية اخلا�سة  املعدات 

ال�سوئية , برامج احلا�سوب لتحليل ومعاجلة ال�سور والبيانات الرقمية اخلام لالأ�سخا�ص 

والأ�سياء والتعرف على خمتلف املواد واملركبات . 

با�ســـــــــــــــم : فوتي اإنك 

اجلن�سيــــــة : كندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 7800 تران�ص كندا هايواي بوينت كالير كويبك اأت�ص 9 اآر 1 �سي 6 كندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/28 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75543 

فـي الفئة 07 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خراطي�ص للفالتر , اأجهزة ومعدات الت�سفـية )لالآلت واملحركات( , جميع اأنواع الفالتر 

وخراطيـــ�ص الفالتـــر مبـــا فـي ذلك الآليـــات والأجهـــزة للتنقـــل عن طريـــق اجلــــو والأر�ص 

اأو املياه , فالتر النفط , فالتر الهواء , فالتر الوقود , فالتر التربيد , فالتر نقل احلركة , 

فالتر املحركات الهيدروليكية , اأجهزة تلوث الهواء للمحركات والآلت .

با�ســـــــــــــــم : اأفـينيا جروب اإنك 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــوان : 101 تيكنولوجي درايف , �سويت 101 , اآن اأربور , ميت�سيجان 48108-الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/29 

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

العنـــــــــوان : �ص.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1010(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75546 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الب�سكويت , الب�سكويت اله�ص , الكعك املحلى .

با�ســـــــــــــــم : كرافت فودز غلوبال براندز ال ال �سي 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ثري ليك�ص درايف , نورثفـيلد , األينوي 60093 - الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/29 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75803 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املركبات وال�سيارات والقطع وامللحقات اخلا�سة بها .

با�ســـــــــــــــم : �سيت , اأ�ص , اأ 

اجلن�سيــــــة : اأ�سباين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : اأوتوفـيا اأ2 كاي اأم 585 08760 مارتورل , بر�سلونه , اأ�سبانيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/12 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75825 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

حبوب الإفطار وامل�سروبات القائمة على ال�سوكولتة .

با�ســـــــــــــــم : اأرابيكا فندينج اإنك 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

55429-الوليات  , ميني�سوتا  �سنرت  نورثربوكلني  اأفـينيو  العنـــــــــوان : 39000 ليكربيز 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/14 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75827 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات واملواد ال�سيدلية ملعاجلة و/اأو التخفـيف من وطاأة الأمرا�ص و/اأو ال�سطرابات 

امل�سادة للبكترييا .

با�ســـــــــــــــم : جالك�سو �سميثكالين تريدجن �سريف�سز ليمتيد 

اجلن�سيــــــة : اإيرلندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 6900 كورك ايربورت بيزن�ص بارك كين�سال رود كورك اإيرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/14 

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

العنـــــــــوان : �ص.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1010(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75842 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

تخزين   , احلا�سوب(  بوا�سطة  )املنفذة  املحو�سبة  والبيانات  املعلومات  تخزين  خدمات 

املعلومات والبيانات )عدا التخزين املادي( , تخزين املعلومات والبيانات املتعلقة بالأعمال ,

لتخزين  املحو�سبة  اخلدمات  بعد  عن  بالت�سالت  املتعلقة  والبيانات  املعلومات  تخزين 

وا�سرتجاع املعلومات والبيانات .

با�ســـــــــــــــم : �سركة الإمارات لالت�سالت املتكاملة )�ص.م. ع( 

اجلن�سيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 , 43 دبي  502666 مدينة الإعالم فـي دبي , برج ال�سالم , الطابق  �ص.ب :  العنـــــــــوان : 

الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/15 

ا�سم الوكيل : �سما�ص للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75843 

فـي الفئة 38 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات الت�سالت عن بعد .

با�ســـــــــــــــم : �سركة الإمارات لالت�سالت املتكاملة )�ص.م. ع( 

اجلن�سيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 , 43 دبي  502666 مدينة الإعالم فـي دبي , برج ال�سالم , الطابق  العنـــــــــوان : �ص.ب : 

الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/15 

ا�سم الوكيل : �سما�ص للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص.ب : 3806 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1010(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75845 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

م�ستح�سرات مزيلة للكل�ص وللرت�سـبات ل�ستخدامها فـي تنظيف اآلت التخمري املنزلية ,

م�ستح�سرات لتنظيف اآلت التخمري املنزلية , اأدوات تنظيف ل�ستخدامها فـي اآلت التخمري 

املنزلية .

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

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2401 يوتاه اأفنيو �ساوث , �سياتل , وا�سنطن 98134 , الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/15 

ا�سم الوكيل : �سما�ص للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75869 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اجللود واجللود املقلدة والب�سائع امل�سنوعة من اجللود واجللود املقلدة )املدرجة فـي هذه 

 , )فرو(  اأغطية جلدية   , التنظيف  اأغرا�ص  , بخالف  ال�سامواه  وبالأخ�ص جلد   , الفئة( 

 , املا�سية  جلود   , احليوانات  جلود   , اجللد  من  امل�سنوعة  لالأحذية  بطانة  اأقم�سة   , فراء 

من  الأ�سرطة   , جلدية  األواح   , اجللد  من  اأ�سرطة   , جلدية  حبال   , ال�سطناعية  اجللود 

اجللـد )ال�ســروج( , �سال�ســل جلدية , فــرو حيـــوان اخللد )جلد مقـــلد( , جلــــود احليوانات ,

القبعات  �سناديق  خا�سة   , �سناديق   , )اجللدية(  املفاتيح  حمافظ   , لالأطفال  حمافظ 

امل�سنوعة من جلد طبيعي اأو األواح جلدية اأو األياف معاجلة بالكربيت , ال�سناديق )املدرجة 

فـي هذه الفئة( , ل �سيما حقائب ال�سفر , احلقائب )الأمتعة( , حقائب ال�سفر واحلقائب 

الدبلوما�سية , حقائب التجميل )غري املجهزة( , حقائب )اأكيا�ص( )املدرجة فـي هذه الفئة( ,

 , واملت�سلقني  ال�سفر  , حقائب  الظهر  بال�سفر وحقائب  املالب�ص اخلا�سة  اأكيا�ص  بالأخ�ص 

ال�سم�سيات واملظالت , الع�سي )املدرجة فـي هذه الفئة( , بالأخ�ص ع�سي ت�سلق اجلبال , ع�سي 

بالأخ�ص   , الفئة(  هذه  فـي  )املدرجة  الأكيا�ص   , والعكازات  اإىل مقعد  تتحول  التي  امل�سي 

احلقائب , حقائب ال�ساطئ , حمافظ اجليب , حقائب املخيمني , اأغلفة الوثائق , اأكيا�ص 

الت�سوق , وحقائب اليد , هياكل اأحقبة اليد , حقائب الألعاب )اإك�س�سوارات ال�سيد( , اأغطية 

 , ال�سفر  , وحقائب  املو�سيقى  , حقائب  الأطفال  , حقائب حمل  الكروت )مالحظة احلالت( 
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و�سائد   , )فارغة(  اجللد  من  امل�سنوعة  الأدوات  حقائب   , )حقيبة(  املدر�سية  احلقائب 

)املغلفات واحلقائب( من اجللد , حقائب الت�سوق من اجللد. 

با�ســـــــــــــــم : ليبي�سكيند جي اأم بي اإت�ص & كو. كيه جي 

اجلن�سيــــــة : اأملاين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : األرت فـي�سماركت 1 , 48143 مون�سرت - اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/25 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75870 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الأحزمة )املالب�ص( , واأحزمة النقود )املالب�ص( , الأحذية , خا�سة الأحذية ذات الكعوب ,

�سنادل احلمام , واأنعل احلمامات , البطانات الداخلية , الأحذية , اأنعل احلمامات الأحذية 

اخل�سبية , الأحذية متو�سطة الرقبة , قباقيب , ال�سنادل , الأحذية الدانتيل , الرتكيبات 

اأحذية   , الريا�سية  الرقبة  ذات  الأحذية   , الأحذية  بطانات   , واجلزم  لالأحذية  املعدنية 

ريا�سية , اأحذية م�سنوعة من نبات احللفاء اأو ال�سنادل واأحذية ال�ساطئ . 

با�ســـــــــــــــم : ليبي�سكيند جي اأم بي اإت�ص & كو. كيه جي 

اجلن�سيــــــة : اأملاين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : األرت فـي�سماركت 1 , 48143 مون�سرت - اأملانيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/25 

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

العنـــــــــوان : �ص.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75871 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات وكالة فـيما يتعلق بعقود �سراء وبيع الأحذية , واإبرام عقود �سراء وبيع الأحذية .

با�ســـــــــــــــم : ليبي�سكيند جي اأم بي اإت�ص & كو. كيه جي 

اجلن�سيــــــة : اأملاين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : األرت فـي�سماركت 1 , 48143 مون�سرت - اأملانيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/25 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75985 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

امل�ستخدمة  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات   , ال�سيدلنية  الأدوية   , ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات 

لعالج الأمرا�ص , احلالت والعتاللت اجللدية , امل�ستح�سرات ال�سيدلنية املو�سعية .

 

با�ســـــــــــــــم : اأ�ستيال�ص فارما يورب بي.فـي 

اجلن�سيــــــة : هولندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : األيزابيتهون 19, 2353 اي دبليو ليدر دورب  - هولندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/26 

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

العنـــــــــوان : �ص.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75986 

فـي الفئة 07 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

احلفارات ومن�سات احلفارات امل�ستخدمة فـي حقول النفط والغاز .

با�ســـــــــــــــم : اأم. دي. كوان , اإنك 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2600دبليو , 87 �سرتيت , اأودي�سا , تك�سا�ص 79764 , الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/26 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75989 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

لالإعادة  واملطاط  لالأر�ص  املالم�ص  واملطاط  والرفراف   , الداخلية  الإطارات   , الإطارات 

املالم�سة لالأر�ص وجميع القطع والأجزاء املتعلقة بها جلميع اأنواع املركبات . 

با�ســـــــــــــــم : اأم اآر اأف ملتد 

اجلن�سيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 124, غزمير رود , ت�سيناي-600006 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/26 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75992 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

تبغ , تبغ خام , تبغ م�سنع , تبغ م�سغ , تبغ فـي �سكل معجون فئة 34. 

با�ســـــــــــــــم : �سوباريول اإك�سبورت�ص 

اجلن�سيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : نريمال , الدور احلادي والع�سرون , نارميان بوينت , مومباي 400 021, الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/27 

ا�سم الوكيل : �سما�ص للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75999 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

التبغ اإما امل�سنع اأو غري امل�سنع , ال�سجائر , ال�سيجار , منتجات التبغ , بدائل التبغ , لي�ست 

لأغرا�ص دوائية اأوعالجية , الكربيت واأدوات املدخنني . 

ايت  تابا�سي�ص  دي�ص  اند�سرتيلي  ايك�سيبلو�سني  دي  نا�سيونال  �سو�سيتي   : با�ســـــــــــــــم 

األومتي�ص , اأ�ص ايه اأ�ص يو .

اجلن�سيــــــة : فرن�سي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 143 بولفاردو رومني رولند باري�ص 75014 باري�ص فرن�سا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/27 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76005 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات التعليم والتزويد بالتدريب .

با�ســـــــــــــــم : اأبوغزالة القانونية املحدودة 

اجلن�سيــــــة : اأردين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �سارع الأمري �ساكر بن زيد ال�سمي�ساين �ص.ب 921100 عمان 11192 اململكة 

الأردنية الها�سمية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76027 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات املطاعم .

با�ســـــــــــــــم : جولدن فرانت�سايزينج كوربوري�سن 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 -  75080 تك�سا�ص,   , د�سون  ريت�سار   ,250 �سويت   , درايف  روكينجهام   1131  : العنـــــــــوان 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 

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

العنـــــــــوان : �ص.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76036 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

باجللــــد  العنايـــة  ومنتجـــات  م�ستح�ســـرات   , باجلمــال  العنايـــة  ومنتجـــات  م�ستح�ســرات 

)م�ستح�سرات جتميلية وغري عالجية( , منتجات جتميل الوجه) م�ستح�سرات جتميلية( ,

م�ستح�سرات ومنتجات العناية باجل�سم )غري عالجية( , منتجات طبيعية للعناية باجل�سم 

 , جتميلية  منتجات   , جتميلية  م�ستح�سرات   , واجللد  بالوجه  والعناية  عالجية(  )غري 

اإك�سفولنيت�ص ) م�ستح�سرات وك�سط( للعناية وتنظيف اجللد , م�ستح�سرات غري عالجية 

للرتطيب والتغذية وتغطي�ص) تغيري( , والعناية باجللد , م�ستح�سرات على �سكل �سوائل 

للعناية باجللد) غري عالجية( , م�ستح�سرات املكياج , كمادات الوجه )جتميلية( , اأقنعة 

جتميلية , مناديل للوجه م�سبعة بغ�سولت التجميل , مناديل للوجه )جتميلية( , اأقنعة 

التنظيف , كرمي للتجاعيد , كرمي لثبات اجللد , اأحمر �سفاه , مرطب ال�سفاه , ومنعم ال�سعر ,

 , , غ�ســـول واجلــــل  , كريـــم لرتطيــب اجللد  املكيـــاج  , قواعـد  اأ�ســا�ص �سائــل وبودرة  كريــم 

م�ستح�سرات تبي�ص اجللد , اأحبار اجللد , منظفات وقواب�ص اأوعية اجللد , اأقنعة العني ,

كرمي وغ�سول وجل للعني , كرمي لال�ستخدام فـي م�ساج اجل�سم واجللد , ال�سابون , العطورات , 

الزيوت العطرية , م�ستح�سرات تنظيف الأ�سنان , ال�سامبو , منعم ال�سعر , م�ستح�سرات 

ت�سكيل ال�سعر , م�ستح�سرات العناية بال�سعر , م�ستح�سرات تلوين ال�سعر , جميع املنتجات 

تقع فـي الفئة 3. 

با�ســـــــــــــــم : ذا بروكرت اآند غامبل كومبني 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ون بروكرت اآند غامبل بالزا , �سين�سيناتي اأوهايو 45202 , الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/29 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76051 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات املطاعم .

با�ســـــــــــــــم : غو�ص اإنرتبريزيز , اإنك 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2500 فارمريز درايف , �سويت 140, كولومبز, اأوهيو43235 , الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/03 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76176 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الأرز .

با�ســـــــــــــــم : الواحة اللوج�ستية �ص م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص.ب : 87 ر.ب :124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/15 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76178 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

الأرز .

با�ســـــــــــــــم : الواحة اللوج�ستية �ش م م

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان :  �ش .ب 87 الرمز 124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/15 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76179 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

الأرز .

با�ســـــــــــــــم : الواحة اللوج�ستية �ش م م

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان :  �ش .ب 87 الرمز 124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/15 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1010(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :   76183 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

الأرز .

با�ســـــــــــــــم : الواحة اللوج�ستية �ش م م

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان :  �ش .ب 87 الرمز 124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/15 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76184 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

الأرز .

با�ســـــــــــــــم : الواحة اللوج�ستية �ش م م

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان :  �ش .ب 87 الرمز 124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/15 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1010(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :    76185 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

الأرز .

با�ســـــــــــــــم : الواحة اللوج�ستية �ش م م

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان :  �ش .ب 87 الرمز 124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/15 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :   76188 

فـي الفئة 33 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

النبيذ والنبيذ الفوار والهادئ وامل�سكرات .

با�ســـــــــــــــم :  اأم اأت�ش �سي اأ�ش

اجلن�سيــــــة : فرن�سي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان :  9 اأفينو دي اي �سامبني , 51200 ايبريناي - فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/15 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش .ب : 2366 ر .ب :  112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1010(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76360 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

علمي , بحري , م�ساحي , فوتوغرافـي , فن ت�سوير �سينمائي , ب�سري ) متعلق بالب�سريات ( , 

تعليم  واأدوات  اأجهزة   ,  ) اإ�سراف  و  مراقبة   ( فح�ش   , بالإ�سارات  اإبالغ   , قيا�سي   , وزين 

وحفظ احلياة , اأدوات واأجهزة تو�سيل , قطع و اإي�سال , حتويل , تراكم و�سبط اأو التحكم 

بالكهرباء , اأجهزة ت�سجيل , نقل واإنتاج ن�سخ طبق الأ�سل لل�سوت وال�سور , حوامل بيانات 

مغناطي�سية , اأقرا�ش ت�سجيل , اآليات وماكينات البيع العاملة با�ستعمال العمالت املعدنية ، 

م�سجالت نقود , اآلت حا�سبة , معدات معاجلة البيانات وكمبيوترات , اأجهزة اإطفاء احلريق ، 

�سناديق كهرباء فرعية , كيبالت كهربائية , ملفات كهربائية , ملفات الكرتومغناطي�سية , 

األياف ب�سرية , جلب ربط الكيبالت الكهربائية , مكثفات , مفاتيح قطع الدائرة , مغلفات 

الدائرة الكيبالت متحدة املحور )ذات مو�سلني ( , حوامل امللفات الكهربائية , األواح حتكم 

كهربائيــة , مقومات التيـــار , لوحـــات توزيـــع التيــار الكهربائــي �سناديق توزيع الكهرباء , 

اأدوات قيــا�ش التــردد , �سلك املن�سهــر , املن�سهــرات )�سمامــات كهربائية ( , مقايي�ش ال�سغط 

الكهربائي , بلكات مقاب�ش مو�سالت اأخرى ) تو�سيل الكهرباء ( حديد اللحام الكهربائي ، 

احلاميات من ارتفاع الفولتية املفاجئ و اأ�سالك كهربائية . 

با�ســـــــــــــــم : �سركة األكرتيك اأفينيو للتجارة )�ش.ذ.م.م( 

اجلن�سيــــــة : اإماراتي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان :  �ش . ب : 60456 , دبي , الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/19

ا�سم الوكيل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنـــــــــوان : �ش . ب : 3441 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1010(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76424 

فـي الفئة 01 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

املحليات امل�ستملة على ال�سكرلوز .

با�ســـــــــــــــم : ماكنيل نيوتري�سينالز ال ال �سي

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الوليات   ,19034 بن�سيلفانيا  وا�سنطن  فورت   , درايف  �سنرت  اأوفي�ش   601  : العنـــــــــوان 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب :2012/09/25

ا�سم الوكيل :  اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76465 

فـي الفئة 02 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

م�ستح�سرات الوقاية من ال�سداأ ولطخات اخل�سب واأطلية ال�سبت�سو�ش وال�سبغات والفويل 

والورنيــ�ش  والفنانيــن  والطابعــات  والديكــور  وال�سباغيــن  بالر�ساميــن  اخلـا�ش  املعدنـي 

وم�ستح�سرات وقاية اخل�سب والراتنجات ال�سناعية وال�سمغ والدهانات املقاومة لالأو�ساخ 

ال�سميكة  والدهانات  للحريق  املقاومة  والدهانات  املينا  وطالء  وال�سراميك  والبكترييا 

واخلفيفة . 

با�ســـــــــــــــم : تروبر , اأ�ش ايه , دي �سي فـي 

اجلن�سيــــــة : مك�سيكي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 54240 بي  �سي  اي�ستيادو دي مك�سيكو  1 جيلوتيبيك  اندر�ستيال رقم  بارك  العنـــــــــوان : 

املك�سيك

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/26 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش .ب : 2366 ر .ب :  112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1010(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76518 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

اللنب الزبادي املجمد .

با�ســـــــــــــــم : يوغرتالند فران�سايزنغ , اإنك

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 17801 كارترايت رود , ارفني , �سي ايه 92614 , الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/29

ا�سم الوكيل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنـــــــــوان :�ش .ب : 3441 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76519 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات املطاعم التي ت�سم اللنب الزبادي املجمد واإ�سافات اللنب الزبادي .

با�ســـــــــــــــم : يوغرتالند فران�سايزنغ , اإنك

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 17801 كارترايت رود , ارفني , �سي ايه 92614 , الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/29

ا�سم الوكيل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنـــــــــوان :�ش .ب : 3441 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1010(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76520 

فـي الفئة 04 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

وقود )زيوت( املحركات , الوقود, الوقود ال�سائل , الوقود ال�سناعي, زيوت و�سحوم معدنية 

لغايات �سناعية ) غري نفطية( زيوت و�سحوم غري معدنية لغايات �سناعية ) غري نفطية( 

زيوت ت�سحيم �سحوم �سناعية  .

با�ســـــــــــــــم : جيه اك�ش نيبون اويل & انريجي كوربوري�سن

اجلن�سيــــــة : ياباين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 6 - 3 اوتزمات�سي 2 - ت�سوم , ت�سايوداكو , طوكيو 100 - 8162 - اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/29 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76523 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

الأرز  .

با�ســـــــــــــــم : كي اآر بي ال ليمتد

اجلن�سيــــــة : هندي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان :5190 , لهوري غيت , دلهي - 110 006 , الهند  

تاريخ تقدمي الطلب :2012/09/29

ا�سم الوكيل :  اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش .ب : 2366 ر .ب :  112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1010(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76524

فـي الفئة 40 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

لل�سناعــــات  اجليوفيزيائــي  التنقيـــب  وخدمــات  والغازيـــة  البرتوليـــة  املنتجـــات  خدمــات 

البرتولية والغازية واملناجم وخدمات تكرير البرتول والوقود وخدمات توليد الكهرباء 

وتكرير املنتجات البرتولية  .

با�ســـــــــــــــم : هانت كون�سوليدت , اإنك 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ,  75201 تك�سا�ش   , دال�ش   , �سرتيت  اأكارد  نورث   1900  : العنـــــــــوان 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب :2012/09/29

ا�سم الوكيل :  اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76526

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

واملولدات  املعدات  ت�سييد  وخدمات  الأرا�سي  تطوير  وخدمات  العقارات  تطوير  خدمات 

واأجهزة الإر�سال والتوزيع الكهربائية .

با�ســـــــــــــــم : هانت كون�سوليدت , اإنك 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ,  75201 تك�سا�ش   , دال�ش   , �سرتيت  اأكارد  نورث   1900  : العنـــــــــوان 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب :2012/09/29

ا�سم الوكيل :  اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش .ب : 2366 ر .ب :  112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1010(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76590

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

لتخفيـــف  م�ستح�ســرات   , اله�ستميــن  �ســد  م�ستح�ســرات  احل�سا�سيــة  �ســد  م�ستح�ســرات 

الحتقــان م�ستح�سـرات مركبــة من م�ســاد اله�ستمـني وخمفــف الحتقــان م�ستح�ســرات 

مركبة من م�ساد اله�ستمني خمفف الحتقان وم�سكن )خمفف( وحماليل عينية ب�سرية .

با�ســـــــــــــــم :  اأم اأ�ش دي كون�سيومر كري , اإنك

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 3030 جاك�سون اأفنيو , ممفي�ش , تيني�سي 38151 , الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/01

ا�سم الوكيل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنـــــــــوان :�ش .ب : 3441 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76634

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

 , املقاهي  خدمات  مقاهي   , )الكانتينات(  منتقلة  اأو  موؤقتة  مطاعم  كافترييات   , مقاهي 

اخلدمة الذاتية , خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات مقاهي اأو مطاعم �سغرية لتقدمي 

ال�ساي والوجبات اخلفيفة الأخرى , خدمات املقاهي اأو املطاعم ال�سغرية لتقدمي ال�ساي 

والوجبات اخلفيفة الأخرى .

با�ســـــــــــــــم : فانيال كافيه 

اجلن�سيــــــة : اإماراتي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان :  �ش ب 64000, ال�سارقة , دولة الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب :2012/10/07

ا�سم الوكيل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنـــــــــوان :�ش .ب : 3441 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76635

فـي الفئة 19 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

جب�ش األواح اجلب�ش مواد بناء )غري معدنية( , اأنابيب قا�سية غري معدنية للمباين , اأ�سفلت 

وزفت وقار , مباين غري معدنية قابلة للنقل , ن�سب )جم�سمات( غري معدنية  .

با�ســـــــــــــــم :  �ساطئ املرجان ل�سناعة منتجات اجلب�ش والديكور �ش. ذ. م. م

اجلن�سيــــــة : اإماراتي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان :  �ش .ب 62664 , ال�سارقة , دولة الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب :2012/10/07

ا�سم الوكيل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنـــــــــوان :�ش .ب : 3441 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76729

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

ال�سجائر والتبغ وال�سيجاريلوز والتبغ القابل للف وتبغ البايب والتبغ ومنتجات التبغ .

با�ســـــــــــــــم : دنهيل توباكو اأوف لندن ليمتيد

اجلن�سيــــــة : اململكة املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : غلوبي هاو�ش 4 , تيمبل بلي�ش لندن دبليو �سي 2 اآر بي جي , اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/08 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش .ب : 2366 ر .ب :  112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76740

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

احلفاظات للطرح بعد ال�ستعمال امل�سنوعة من الورق وال�سيللوز .

با�ســـــــــــــــم :  ذا بروكرت اآند غامبل كومبني

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان :   ون بروكرت اآند غامبل بالزا , �سين�سيناتي اأوهايو 45202 , الوليات املتحدة 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/10 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76742

فـي الفئة  12 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

واللواحق  اأنواعها والقطع  الأر�سية على خمتلف  النارية واملركبات  ال�سيارات والدراجات 

العائدة لها .

با�ســـــــــــــــم : �سوزوكي موتور كوربوري�سن

اجلن�سيــــــة : ياباين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 300 تاكات�سوكو- ت�سو , مينامي - كو هامامات�سو - �سي , �سيزوكا - كن , اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/10 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش .ب : 2366 ر .ب :  112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76743

فـي الفئة  12 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

واللواحق  اأنواعها والقطع  الأر�سية على خمتلف  النارية واملركبات  ال�سيارات والدراجات 

العائدة لها .

با�ســـــــــــــــم : �سوزوكي موتور كوربوري�سن

اجلن�سيــــــة : ياباين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 300 تاكات�سوكو- ت�سو , مينامي - كو , هامات�سو - �سي , �سيزوكا - كن , اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/10 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76747

فـي الفئة  34 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

ال�سجائر والتوباكو ومنتجات التوباكو والولعات واأعواد الثقاب واأدوات املدخنني .

با�ســـــــــــــــم : بريتي�ش اأمريكان توباكو )براند�ش( اإنك

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان :  2711 �سنرتفيل رود , �سويت300 , ويلمينغتون , ديالوير , 17808 , الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/13 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش .ب : 2366 ر .ب :  112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76757 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

خدمـات الرتفيــــه والأن�سطــــة الريا�سيــــة والثقافيــــة وخدمـــات عمــــل املوؤمتـــرات وترتيـــب 

املعــار�ش املتعلقــــة بالأغــرا�ش الثقافيـــة والتعليميـــة وخدمـــات الكازينــو وخدمـــات الألعــــاب 

وخدمـــات الكاباريهــات والنــوادي الليليــة وخدمــات ترتيب التذاكــر واحلجـوزات للعرو�ش 

والأحداث الرتفيهيـــة الأخــرى وخدمــات النــوادي ال�سحيــة والر�ساقــة وخ�سو�سا خدمــات 

توفري اخلدمات الت�سهيالت واملعدات واملواد اخلا�سة بالتن�ش وال�سباحة واأماكن الر�ساقة 

والتدريبات اجل�سمانية والفيزيائية والن�ساطات التجديدية والدراجات الهوائية والغولف 

والألعاب املائية وركوب اخليل والتزلج ودخول ال�سواطئ والن�ساطات الجتماعية ونوادي 

الغولف وخدمات تدريب وتدري�ش لعبة الغولف وخدمات حفالت الزواج وخدمات تخطيط 

واإدارة الأحداث والعرو�ش .

با�ســـــــــــــــم : ماريوت وورلدوايد كوربوري�سن

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة  

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 10400 فرينوود رود بثي�سدا مريالند , 20817, الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/14  

ا�سم الوكيل :  اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش .ب : 2366 ر .ب :  112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :   76758

فـي الفئة  44 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمـات املنتجعــات وخ�سو�ســا خدمـات م�ســاج الوجــه وال�سعــر ومعاجلــة اجل�سـم والب�ســرة 

وخدمات املانيكري والباديكري وخدمات امل�ساج وخدمات �سالونات التجميل وال�سمع .

با�ســـــــــــــــم : ماريوت وورلدوايد كوربوري�سن

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 10400 فرينوود رود بثي�سدا مريالند, 20817, الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/14 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76760

فـي الفئة  41 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات الرتفيه والأن�سطة الريا�سية والثقافية وخدمات عمل املوؤمترات وترتيب املعار�ش 

وخدمات  الألعاب  وخدمات  الكازينو  وخدمات  والتعليمية  الثقافية  بالأغرا�ش  املتعلقة 

والأحداث  للعرو�ش  واحلجوزات  التذاكر  ترتيب  وخدمات  الليلية  والنوادي  الكاباريهات 

الرتفيهية الأخرى وخدمات النوادي ال�سحية والر�ساقة وخ�سو�سا خدمات توفري خدمات 

والتدريبات  الر�ساقة  واأماكن  وال�سباحة  بالتن�ش  اخلا�سة  واملواد  واملعدات  الت�سهيالت 

والألعاب  والغولف  الهوائية  والدراجات  التجديدية  والن�ساطات  والفيزيائية  اجل�سمانية 

الغولف  ونوادي  والن�ساطات الجتماعية  ال�سواطئ  والتزلج ودخول  املائية وركوب اخليل 

وخدمات تدريب وتدري�ش لعبة الغولف وخدمات حفالت الزواج وخدمات تخطيط واإدارة 

الأحداث والعرو�ش .

با�ســـــــــــــــم : ماريوت وورلدوايد كوربوري�سن

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 10400 فرينوود رود بثي�سدا مريالند, 20817, الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/14 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش .ب : 2366 ر .ب :  112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76763

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

البار  اأماكن  وخدمات  بالطعام  التزويد  وخدمات  وال�سرتاحات  الفنادق  حجز  خدمات 

وخدمات  واملعار�ش  واملوؤمترات  الجتماعات  اأماكن  توفري  وخدمات  املنتجعات  وخدمات 

توفري اأماكن حلفالت املنا�سبات اخلا�سة واملاأدبات وخدمات حجز الفنادق .

با�ســـــــــــــــم : ماريوت وورلدوايد كوربوري�سن

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 10400 فرينوود رود بثي�سدا مريالند, 20817, الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/14 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76764

فـي الفئة  41 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات الرتفيه والأن�سطة الريا�سية والثقافية وخدمات عمل املوؤمترات وترتيب املعار�ش 

وخدمات  الألعاب  وخدمات  الكازينو  وخدمات  والتعليمية  الثقافية  بالأغرا�ش  املتعلقة 

والأحداث  للعرو�ش  واحلجوزات  التذاكر  ترتيب  وخدمات  الليلية  والنوادي  الكاباريهات 

الرتفيهية الأخرى وخدمات النوادي ال�سحية والر�ساقة وخ�سو�سا خدمات توفري خدمات 

والتدريبات  الر�ساقة  واأماكن  وال�سباحة  بالتن�ش  اخلا�سة  واملواد  واملعدات  الت�سهيالت 

والألعاب  والغولف  الهوائية  والدراجات  التجديدية  والن�ساطات  والفيزيائية  اجل�سمانية 

الغولف  ونوادي  والن�ساطات الجتماعية  ال�سواطئ  والتزلج ودخول  املائية وركوب اخليل 

وخدمات تدريب وتدري�ش لعبة الغولف وخدمات حفالت الزواج وخدمات تخطيط واإدارة 

الأحداث والعرو�ش .

با�ســـــــــــــــم : ماريوت وورلدوايد كوربوري�سن

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 10400 فرينوود رود بثي�سدا مريالند, 20817, الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/14 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش .ب : 2366 ر .ب :  112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76765

فـي الفئة  44 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

والب�سرة  اجل�سم  ومعاجلة  وال�سعر  الوجه  م�ساج  خدمات  وخ�سو�سا  املنتجعات  خدمات 

وخدمات املانيكري والباديكري وخدمات امل�ساج وخدمات �سالونات التجميل وال�سمع للج�سم  .

با�ســـــــــــــــم : ماريوت وورلدوايد كوربوري�سن

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 10400 فرينوود رود بثي�سدا مريالند, 20817, الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/14 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76927

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

بطاقات )ليبل ( ح�سا�سة حراريا وزمنيا اأجهزة وموؤ�سرات لقيا�ش احلرارة وال�سوء لغايات 

التاأكد من اأن الب�سائع �سريعة العطب هي ب�سائع قابلة لال�ستهالك .

با�ســـــــــــــــم : متبتامي كوربوري�سن

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   07950 نيوجر�سي   , بلين�ش  موري�ش   , رود  اأمريكان   116: العنـــــــــوان 

الأمريكية  

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/22 

ا�سم الوكيل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنـــــــــوان :�ش .ب : 3441 ر.ب : 112

-107-



اجلريدة الر�سمية العدد )1010(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76928

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

بطاقات اأو رقع ورقية )ليبل( ح�سا�سة حراريا وزمنيا ت�ستخدم للتاأكد من الب�سائع �سريعة 

العطب هي ب�سائع جديدة وغري منتهية ال�سالحية .

با�ســـــــــــــــم : متبتامي كوربوري�سن

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   07950 نيوجر�سي   , بلين�ش  موري�ش   , رود  اأمريكان   116: العنـــــــــوان 

الأمريكية  

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/22 

ا�سم الوكيل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنـــــــــوان :�ش .ب : 3441 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76929

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

بطاقات )ليبل( ح�سا�سة حراريا وزمنيا اأجهزة وموؤ�سرات لقيا�ش احلرارة وال�سوء لغايات 

التاأكد من اأن الب�سائع �سريعة العطب هي ب�سائع قابلة لال�ستهالك .

با�ســـــــــــــــم : متبتامي كوربوري�سن

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   07950 نيوجر�سي   , بلين�ش  موري�ش   , رود  اأمريكان   116: العنـــــــــوان 

الأمريكية  

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/22 

ا�سم الوكيل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنـــــــــوان :�ش .ب : 3441 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76930

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

الب�سائع  اأن  من  للتاأكد  ت�ستخدم  وزمنيا  حراريا  ح�سا�سة  )ليبل(  ورقية  رقع  اأو  بطاقات 

�سريعة العطب , هي ب�سائع جديدة وغري منتهية ال�سالحية .

با�ســـــــــــــــم : متبتامي كوربوري�سن

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   07950 نيوجر�سي   , بلين�ش  موري�ش   , رود  اأمريكان   116: العنـــــــــوان 

الأمريكية  

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/22 

ا�سم الوكيل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنـــــــــوان :�ش .ب : 3441 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77021

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

ال�سابــون , العطـــور , الزيــوت العطريــة , م�سـادات رائحــة العــرق والتعــرق , م�ستح�ســرات 

العناية بال�سعر , اأ�سباغ ال�سعر , م�ستح�سـرات تلويــن ال�سعـر , غ�ســول ال�سعــر , م�ستح�ســرات 

متويج ال�سعــر , ال�سامبــو , م�ستح�ســرات تكييـــف ال�سعــر , ر�سـو�ش ال�سعـر , بودرة ال�سعــر , 

م�ستح�سرات ت�سفيف ال�سعر , اللك اخلا�ش بال�سعر , مو�ش ال�سعر , مواد تلميع ال�سعر , جل 

ال�سعر , مواد ترطيب ال�سعر , ال�سائل اخلا�ش بال�سعر , مواد حماية ال�سعر , مواد جتفيف 

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

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

با�ســـــــــــــــم : يونليفر بي ال �سي

اجلن�سيــــــة : اململكة املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان :بورت �سناليت , ويرال , مري�سي�سايد - اململكة املتحدة  

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/3 

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

العنـــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77033 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

دورات مياه )مراحي�ش( ولوازم احلمام والتجهيزات املتعلقة بها , بطانات و معدات �سباكة 

الد�ش و حجريات حلمامات  , حمامات  بها  املتعلقة  والعدد  واأنابيب و خزانات مراحي�ش 

, مراحي�ش  , مراحي�ش )دورات مياه (  الد�ش ومغاط�ش للمياه املعدنية وحنفيات و�سنابري 

املاء  اأحوا�ش ا�ستحمام , عدد لتدفق   , , مباول  اأحوا�ش تواليت   , , مقاعد تواليت  متنقلة 

الدوامي , جتهيزات �سحية ولوازم للحمامات , خطوط مراحي�ش )دورات املياه( العائدة 

للتجهيزات ال�سحية , دعائم , �سطافات و ملحقاتها و جميعها �سلع م�سمولة �سمن الفئة )11( .

با�ســـــــــــــــم : روكا باثروم برودكت�ش برايفت ليمتد

اجلن�سيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : الطابق الرابع , كيه جي ان تاورز , 62 , ايثرياج �سالي , ايجمور , ت�سيناي -

                       105 600 , تاميل نادو , الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/4 

ا�سم الوكيل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنـــــــــوان :�ش .ب : 3441 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77154 

فـي الفئة 06 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

الألومنيوم , مواد البناء املعدنية , الك�سوات املعدنية اخلا�سة بالبناء واملباين , اأطر الأبواب 

املعدنية , اأطر البنايات املعدنية , ال�سوايات املعدنية , املواد املعدنية اخلا�سة ب�سكك احلديد 

اأطر   , املعدنية  امل�ساريع   , املعدنية  ال�سقالت   , املعدنية  احلديدية  ال�سكك  مواد   , املعلقة 

النوافذ املعدنية , النوافذ املعدنية .

با�ســـــــــــــــم : �سركة اخلليج لل�سحب

اجلن�سيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان :  �ش.ب : 5598 بر دبي - طريق دبي اأبوظبي 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/5 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش .ب : 2366 ر .ب :  112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77155 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

الدراجات والدراجات القابلة للطي والدراجات الكهربائية والدراجات الكهربائية القابلة 

للطي والقطع الهيكلية العائدة لها والقطع واللواحق اخلا�سة بالدراجات الهوائية القابلة 

للطي والدراجات الكهربائية والدراجات الكهربائية القابلة للطي وامل�ستملة على اأغطية 

مقعد الدراجة واجلراب ووقاء الطني)الرفرف( واأغطية اجلنازير والأجرا�ش وحزام اأ�سبع 

القدم اخلا�سة ببدالت الدراجات الهوائية وم�سابك بدالت الدراجات الهوائية وال�سالل 

بالدراجات  اخلا�سة  الأمتعة  بحامالت  اخلا�سة  والأطر  الهوائية  بالدراجات  اخلا�سة 

بالدراجات  اخلا�سة  واملحركات  الهوائية  بالدراجات  اخلا�سة  التعليق  واأنظمة  الهوائية 

الكهربائية واأقفا�ش قوارير املياه اخلا�سة بالدراجات الهوائية والواردة جميعها بالفئة12. 

با�ســـــــــــــــم :  مريايدا اند�سرتي كو ليمتد

اجلن�سيــــــة : �سيني

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان :  منرب 116 , ميي جاجن رود , ميي جاجن ت�سيون , تي ا ت�سيون , ت�سينج هيوا 

هي�ساين , تايوان جمهورية ال�سني ال�سعبية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/6 

ا�سم الوكيل :  اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77171 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

التبغ اخلام اأو امل�سنع , منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 

والتبغ اخلا�ش بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك 

, املواد اخلا�سة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق واأنابيب  وبدائل التبغ )لي�ش لأغرا�ش طبية( 

الأدوات   , الغاليني   , واملناف�ش  ال�سجائر  وعلب  التبغ  وعلب  ال�سجائر  وفالتر  ال�سجائر 

اخلا�سة بلف ال�سجائر التي تو�سع باجليب , الولعات , اأعواد الثقاب . 
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با�ســـــــــــــــم : فيليب موري�ش برودكت�ش ا�ش. اآ.

اجلن�سيــــــة : �سوي�سري

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : كواي جيرنيناود 3 ، 2000 نيو�ساتل - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/6 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77265 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

ال�سبكة  اإعالنية من خالل �سبكات احلا�سوب ومواقع  , توفري م�ساحة  الدعاية والإعالن 

تنظيم   , والإعالن  الدعاية  ر�سائل  ن�سر  و  والإعالن  الدعاية  مواد  توزيع   , الإلكرتونية 

وتوفري خدمات وبرامج بطاقات الولء , جتميع ت�سكيلة متنوعة من الب�سائع ملنفعة الغري 

) مبا فـي ذلك امل�ستهلكني( حتديدا , الكتب واملجالت ومنتجات ) �سواء كانت ب�سكل ملمو�ش 

اأم ل( حتمـل اأو تت�سمـن مو�سيقــى ومنتجــات ) �ســواء كانـت ب�سكل ملمــو�ش اأم ل ( حتـمـل 

اأو تت�سمن مواد �سوتية اأو ب�سرية , األعاب اإلكرتونية , اأجهزة و معدات متعلقة باأي مما 

�سبق ذكره , ب�سائع اأخرى فـي اإلكرتونيات امل�ستهلك , الرتفيه املنزيل , الرتفيه ال�سخ�سي , 

اأ�سواق ات�سالت امل�ستهلك , البو�سرتات ) مل�سقات الإعالنات( , التقوميات ) الروزنامات ( ، 

الب�سائع الورقية , اأدوات الكتابة , القرطا�سية , لبادات الفاأرة , مواد اإبداعية , اأطقم هدايا ،

 ال�سارات , حلقات املفاتيح , اأحجار مغناطي�ش للثالجات واأقداح كبرية و لوحات معدنية , 

و�سائل ت�سجيل فارغة, دمى, لعب واألعاب ) مبا فـي ذلك األعاب الطاولة( , املالب�ش , غطاء 

الراأ�ش , احللويات , الوجبات اخلفيفة, ال�ساندويت�سات , رقائق البطاط�ش املقلية , احللوى , 

الذرة ال�سفراء , البوظة )اآي�ش كرمي( , مثلجات وم�سروبات �ساحلة لالأكل , متكني الزبائن 

, �سراء تلك الب�سائع وعينات من �سوق البيع بالتجزئة , طلب  من املعاينة ب�سكل مالئم 

كتالوجات عرب الربيد اأو عرب موقع �سبكة الإنرتنت . 
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با�ســـــــــــــــم : اأت�ش اأم فـي )اآي بي( ليمتد 

اجلن�سيــــــة :  اململكة املتحدة  

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ويند�سور هاو�ش , �سبيتل �سرتيت , مارلو , بوكنغهام�ساير , اأ �سال 7 3 اأت�ش 

جي, اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/11 

ا�سم الوكيل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنـــــــــوان :�ش .ب : 3441 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77266 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

ال�سبكة  ومواقع  احلا�سوب  �سبكات  خالل  من  اإعالنية  م�ساحة  توفري   , والإعالن  الدعاية 

الإلكرتونية , توزيع مواد الدعاية والإعالن ون�سر ر�سائل الدعاية والإعالن , تنظيم وتوفري 

الب�سائع ملنفعة الغري ) مبا  الولء , جتميع ت�سكيلة متنوعة من  خدمات وبرامج بطاقات 

فـي ذلك امل�ستهلكني( حتديدا , الكتب واملجالت ومنتجات ) �سواء كانت ب�سكل ملمو�ش اأم ل( 

حتمل اأو تت�سمن مو�سيقى ومنتجات ) �سواء كانت ب�سكل ملمو�ش اأم ل ( حتمل اأو تت�سمن 

 , ذكره  �سبق  باأي مما  اأجهزة ومعدات متعلقة   , اإلكرتونية  األعاب   , اأو ب�سرية  مواد �سوتية 

اأ�سواق   , ال�سخ�سي  الرتفيه   , املنزيل  الرتفيه   , امل�ستهلك  اإلكرتونيـات  فـي  اأخـرى  ب�سائــع 

ات�سالت امل�ستهلك , البو�سرتات )مل�سقات الإعالنات ( , التقوميات )الروزنامات ( الب�سائع 

الورقية , اأدوات الكتابة , القرطا�سية , لبادات الفاأرة , مواد اإبداعية , اأطقم هدايا , ال�سـارات , 

حلقــات املفاتيــح , اأحجار مغناطيــ�ش للثالجــات واأقـــداح كبيــرة ولوحــــات معدنيــــة , و�سائـــــل 

ت�سجيل فارغة , دمى , لعب واألعاب ) مبا فـي ذلك األعاب الطاولة( , املالب�ش , غطاء الراأ�ش , 

احللويــات , الوجبــات اخلفيفـــة , ال�ساندويت�سات , رقائق البطاط�ش املقلية , احللوى , الذرة 

ال�سفراء , البوظة ) اآي�ش كرمي( , مثلجات وم�سروبات �ساحلة لالأكل , متكني الزبائن من 

املعاينة ب�سكل مالئم , �سراء تلك الب�سائع وعينات من �سوق البيع بالتجزئة , طلب كتالوجات 

عرب الربيد اأو عرب موقع �سبكة الإنرتنت . 
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با�ســـــــــــــــم : اأت�ش اأم فـي )اآي بي( ليمتد 

اجلن�سيــــــة :  اململكة املتحدة  

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ويند�سور هاو�ش, �سبيتل �سرتيت , مارلو , بوكنغهام�ساير , اأ �سال 7 3 اأت�ش 

جي , اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/11 

ا�سم الوكيل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنـــــــــوان :�ش .ب : 3441 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77375 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات التاأمني واإعادة التاأمني وخدمات اإدارة التاأمني .

با�ســـــــــــــــم : تران�ساتالنتك هولدينغز , اإنك

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 80 باين �سرتيت , نيويورك , ان واي 10005 - الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/19 

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

العنـــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77929 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

الأرز .

با�ســـــــــــــــم : الواحة اللوج�ستية �ش م م

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان :  �ش .ب 87 الرمز 124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/19 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78008 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

مكاتب الت�سدير وال�سترياد .

با�ســـــــــــــــم : �سركة الواحة اللوج�ستية �ش م م

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان :  �ش .ب 87 الرمز 124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/23 
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�إعــــــــالن

تعلن دائــرة امللكيــة الفكريــة عن العالمـــ�ت امل�سجلـــة والتـــي تـــم الت�أ�سيــــر فـي ال�سجـــالت 

ب�لرتخي�ص ب�لنتف�ع وفق� لأحك�م امل�دة )45( من ق�نون حقوق امللكية ال�سن�عية ال�س�در 

ب�ملر�سوم ال�سلط�ين رقم 2008/67 .

رقـــم �لعالمــــة : 36879

�لفئــــــــــــــــــــــة : 16

تاريخ الت�سجيل : 2006/7/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 804 فـي 2005/12/5م

ا�ســـــــــــــــم املـالــــــــــــــــــــــك :  كولدويل ب�نكر كوربوري�سن 

ا�ســم املرخ�ص له باالنتفاع : �سركة المتي�ز لال�ستثم�ر والعق�ر .

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - �سن�عة و جت�رة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص ب 121- الرمز الربيدي 115 �سلطنة عم�ن

جهـــة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سلطنة عم�ن

تاريــــــخ التـرخيـــــــــــــــــ�ص : 2012/12/6م

مــــــــــــدة الرتخيــــــــــــــــ�ص : غري حمدد 

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/4/16م

رقـــم �لعالمــــة : 36880

�لفئــــــــــــــــــــــة : 36

تاريخ الت�سجيل : 2006/7/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 804 فـي 2005/12/5م

ا�ســـــــــــــــم املـالــــــــــــــــــــــك :  كولدويل ب�نكر كوربوري�سن  

ا�ســم املرخ�ص له باالنتفاع : �سركة المتي�ز لال�ستثم�ر والعق�ر .

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - �سن�عة و جت�رة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص ب 121- الرمز الربيدي 115 �سلطنة عم�ن

جهـــة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سلطنة عم�ن

تاريــــــخ التـرخيـــــــــــــــــ�ص : 2012/12/6م

مــــــــــــدة الرتخيــــــــــــــــ�ص : غري حمدد 

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/4/16م
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رقـــم �لعالمــــة : 36881

�لفئــــــــــــــــــــــة : 16

تاريخ الت�سجيل : 2006/7/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 804 فـي 2005/12/5م

ا�ســـــــــــــــم املـالــــــــــــــــــــــك :  كولدويل ب�نكر كوربوري�سن  

ا�ســم املرخ�ص له باالنتفاع : �سركة المتي�ز لال�ستثم�ر والعق�ر .

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - �سن�عة و جت�رة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص ب 121- الرمز الربيدي 115 �سلطنة عم�ن

جهـــة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سلطنة عم�ن

تاريــــــخ التـرخيـــــــــــــــــ�ص : 2012/12/6م

مــــــــــــدة الرتخيــــــــــــــــ�ص : غري حمدد 

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/4/16م

رقـــم �لعالمــــة : 36882

�لفئــــــــــــــــــــــة : 36

تاريخ الت�سجيل : 2006/7/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 804 فـي 2005/12/5م

ا�ســـــــــــــــم املـالــــــــــــــــــــــك :  كولدويل ب�نكر كوربوري�سن 

ا�ســم املرخ�ص له باالنتفاع : �سركة المتي�ز لال�ستثم�ر والعق�ر .

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - �سن�عة و جت�رة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص ب 121- الرمز الربيدي 115 �سلطنة عم�ن

جهـــة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سلطنة عم�ن

تاريــــــخ التـرخيـــــــــــــــــ�ص : 2012/12/6م

مــــــــــــدة الرتخيــــــــــــــــ�ص : غري حمدد 

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/4/16م
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رقـــم �لعالمــــة : 36883

�لفئــــــــــــــــــــــة : 16

تاريخ الت�سجيل : 2006/7/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 804 فـي 2005/12/5م

ا�ســـــــــــــــم املـالــــــــــــــــــــــك :  كولدويل ب�نكر كوربوري�سن  

ا�ســم املرخ�ص له باالنتفاع : �سركة المتي�ز لال�ستثم�ر والعق�ر .

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - �سن�عة و جت�رة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص ب 121- الرمز الربيدي 115 �سلطنة عم�ن

جهـــة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سلطنة عم�ن

تاريــــــخ التـرخيـــــــــــــــــ�ص : 2012/12/6م

مــــــــــــدة الرتخيــــــــــــــــ�ص : غري حمدد 

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/4/16م

رقـــم �لعالمــــة : 36884

�لفئــــــــــــــــــــــة : 36

تاريخ الت�سجيل : 2006/7/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 804 فـي 2005/12/5م

ا�ســـــــــــــــم املـالــــــــــــــــــــــك :  كولدويل ب�نكر كوربوري�سن  

ا�ســم املرخ�ص له باالنتفاع : �سركة المتي�ز لال�ستثم�ر والعق�ر .

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - �سن�عة و جت�رة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص ب 121- الرمز الربيدي 115 �سلطنة عم�ن

جهـــة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سلطنة عم�ن

تاريــــــخ التـرخيـــــــــــــــــ�ص : 2012/12/6م

مــــــــــــدة الرتخيــــــــــــــــ�ص : غري حمدد 

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/4/16م
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رقـــم �لعالمــــة : 36885

�لفئــــــــــــــــــــــة : 16

تاريخ الت�سجيل : 2006/7/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 804 فـي 2005/12/5م

ا�ســـــــــــــــم املـالــــــــــــــــــــــك :  كولدويل ب�نكر كوربوري�سن  

ا�ســم املرخ�ص له باالنتفاع : �سركة المتي�ز لال�ستثم�ر والعق�ر .

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - �سن�عة و جت�رة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص ب 121- الرمز الربيدي 115 �سلطنة عم�ن

جهـــة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سلطنة عم�ن

تاريــــــخ التـرخيـــــــــــــــــ�ص : 2012/12/6م

مــــــــــــدة الرتخيــــــــــــــــ�ص : غري حمدد 

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/4/16م

رقـــم �لعالمــــة : 36886

�لفئــــــــــــــــــــــة : 36

تاريخ الت�سجيل : 2006/7/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 804 فـي 2005/12/5م

ا�ســـــــــــــــم املـالــــــــــــــــــــــك :  كولدويل ب�نكر كوربوري�سن 

ا�ســم املرخ�ص له باالنتفاع : �سركة المتي�ز لال�ستثم�ر والعق�ر .

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - �سن�عة و جت�رة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص ب 121- الرمز الربيدي 115 �سلطنة عم�ن

جهـــة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سلطنة عم�ن

تاريــــــخ التـرخيـــــــــــــــــ�ص : 2012/12/6م

مــــــــــــدة الرتخيــــــــــــــــ�ص : غري حمدد 

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/4/16م
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنـــةا�شــم ال�شركــة

16898
�شان ميغل بريوينغ انرتنا�شيونال 

ليمتد
1992/5/5التجارة وال�شناعة

26899
�شان ميغل بريوينغ انرتنا�شيونال 

ليمتد
1992/5/5التجارة وال�شناعة

1992/5/26التجارة وال�شناعةفيكتورينوك�س اأجي36971

1992/6/15التجارة وال�شناعةجني باتو وورلدو ايد ليمتد47054

1992/6/15التجارة وال�شناعةجني باتو وورلدو ايد ليمتد57056

1992/6/15التجارة وال�شناعةجني باتو وورلدو ايد ليمتد67057

1992/6/16التجارة وال�شناعةن�شواكوربوري�شن77061

1992/6/16التجارة وال�شناعةن�شواكوربوري�شن87062

1992/6/16التجارة وال�شناعةن�شواكوربوري�شن97063

1992/6/30التجارة وال�شناعةا�شرتا تيت�س اكتيبوالغ107114

1992/7/5التجارة وال�شناعة�شكوت بادر كومباين ليمتد117146

1993/2/17التجارة وال�شناعةبويهرينجر اجنيلهم ك جي128091

1993/2/17التجارة وال�شناعةدايكن اند �شرتيز ، ليمتد138100

1993/4/11التجارة وال�شناعة�شيليو فرن�شا148385

اإعـــــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيــة الفكريــة وفقـا الأحكــام املادة )41( من قانـــون حقــوق امللكيــة ال�شناعيــة 

ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2008/67 ، اأنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�شجلة 

االآتية :

-120-
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنـــةا�شــم ال�شركــة

158387
فوجي جوكوجيو كابو�شيكي كاي�شا 

)فوجي هيفي اند�شرتيز ليمتد(
1993/4/11التجارة وال�شناعة

168388
فوجي جوكوجيو كابو�شيكي كاي�شا 

)فوجي هيفي اند�شرتيز ليمتد(
1993/4/11التجارة وال�شناعة

178414
هويا كابو�شيكي كاي�شا

)هويوكو . ليمتد.(  
1993/4/24التجارة وال�شناعة

1993/6/30التجارة وال�شناعةايلبيك�س فيديو ليمتد188641

1993/5/25التجارة وال�شناعةتيتان اند�شرتيز ليمتد198516

1993/7/13التجارة وال�شناعةكومباين اليتري ايروبني208682

218706
ايدلوي�س جي ام ب ات�س اند كو . 

كيه جي
1993/7/20التجارة وال�شناعة

1993/8/22التجارة وال�شناعةفيلينا جي اأم بي اأت�س228808

1994/12/13التجارة وال�شناعة�شركة �شبارتن الكيماوية �س م م2310825

1994/12/13التجارة وال�شناعة�شركة �شبارتن الكيماوية �س م م2410826

1997/12/7التجارة وال�شناعةجال�شكو جروب ليمتد2516932

1993/11/16التجارة وال�شناعةديرنز كلب انرتنا�شيونال ليمتد2621262

2723793
جرنال كيبل تكنولوجيز  

كوربوري�شن
2000/10/17التجارة وال�شناعة

2825022

بروكرت اند غامبل 

مانيوفاكت�شرنيج كوجلن جي ام 

بي ات�س

2001/2/28التجارة وال�شناعة

2002/1/23التجارة وال�شناعة�شركة العوجان ال�شناعية2927164

2001/5/5التجارة وال�شناعةماركيتينغ بروجيكت�س ا�س ار ال3028024
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنـــةا�شــم ال�شركــة

2002/5/6التجارة وال�شناعة�شركة هاير جروب كوربوري�شن3128040

2002/5/6التجارة وال�شناعة�شركة هاير جروب كوربوري�شن3228041

2002/5/13التجارة وال�شناعةامير�شون اليكرتيك كو3328113

3428159
بيالو هانديلز - اند فريديلونغز - 

جي�شيل�شافت ام بي ات�س
2002/5/21التجارة وال�شناعة

2002/6/8التجارة وال�شناعةامانر ي�شورت�س ليمتد3528267

2002/6/8التجارة وال�شناعةامانري�شورت�س ليمتد3628272

2002/6/8التجارة وال�شناعةامانر ي�شورت�س ليمتد3728273

2002/6/8التجارة وال�شناعةامانري�شورت�س ليمتد3828274

2002/6/8التجارة وال�شناعةامانر ي�شورت�س ليمتد3928275

4028349

بروكرت اند غامبل 

مانيوفاكت�شرنيج كوجلن جي ام 

بي ات�س

2002/6/17التجارة وال�شناعة

2002/6/19التجارة وال�شناعةباير اكتنجز ل�شافت4128361

4228480

ميدى بال�س تيك  ميديزينت�س - 

تيكنت�س هاند يلجي�شيل�شافت اأم بي 

ات�س

2002/7/8التجارة وال�شناعة

2002/7/14التجارة وال�شناعةنيوكوميد جي اأم بي ات�س4328505

2002/7/15التجارة وال�شناعةانفي�شكو هولدينج كومباين ليمتد4428525

2002/7/22التجارة وال�شناعةتايلوت�س فارما اأ ج4528571

4628637
فريدرهريدر اأرب �شوهن جي اأم بي  

اأت�س
2002/7/29التجارة وال�شناعة

2002/8/13التجارة وال�شناعةد�شبورت دو برازيل ال تى دى ايه4728751
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنـــةا�شــم ال�شركــة

2002/8/17التجارة وال�شناعةنيبون بي�شتون رينغ كو ، ليمتد4828768

2002/8/17التجارة وال�شناعةنيبون بي�شتون رينغ كو ، ليمتد4928769

2002/8/20التجارة وال�شناعةهايونداي موتور كومباين5028794

2002/10/6التجارة وال�شناعةذا فروت�س اند با�شيون جروب انك5129119

5229162
ت�شاينا نورث اند�شرتيز 

كوربوري�شن
2002/10/14التجارة وال�شناعة

5329163
ت�شاينا نورث اند�شرتيز 

كوربوري�شن
2002/10/14التجارة وال�شناعة

5429164
ت�شاينا نورث اند�شرتيز 

كوربوري�شن
2002/10/14التجارة وال�شناعة

5529176
روتبنكت   د . ان�شو زميريمان جي 

ام بي ات�س
2002/10/14التجارة وال�شناعة

2002/10/16التجارة وال�شناعةفو�شل ، انك5629186

2002/10/16التجارة وال�شناعةفو�شل ، انك5729187

2002/10/16التجارة وال�شناعةفو�شل ، انك5829189

2002/10/16التجارة وال�شناعةبرامييك�س فارما�شيوتيكا او اوي5929193

2002/11/10التجارة وال�شناعةكراو دادي لي�شن�شينغ ، انك6029357

2003/2/3التجارة وال�شناعةداميلر كراي�شلر ا .جي6129889

2003/2/3التجارة وال�شناعةداميلر كراي�شلر ا .جي6229890

2003/2/3التجارة وال�شناعةداميلر كراي�شلر ا .جي6329891

2003/2/3التجارة وال�شناعةداميلر كراي�شلر ا .جي6429892

2003/2/3التجارة وال�شناعةداميلر كراي�شلر ا .جي6529898
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنـــةا�شــم ال�شركــة

2003/2/3التجارة وال�شناعةداميلر كراي�شلر ا .جي6629900

2003/2/3التجارة وال�شناعةداميلر كراي�شلر ا .جي6729902

2003/2/3التجارة وال�شناعةداميلر كراي�شلر ا .جي6829903

2003/2/3التجارة وال�شناعةداميلر كراي�شلر ا .جي6929904

2003/2/3التجارة وال�شناعةداميلر كراي�شلر ا .جي7029905

2003/2/3التجارة وال�شناعةداميلر كراي�شلر ا .جي7129907

2003/2/3التجارة وال�شناعةداميلر كراي�شلر ا .جي7229908

2003/2/3التجارة وال�شناعةداميلر كراي�شلر ا .جي7329917

2003/2/3التجارة وال�شناعةداميلر كراي�شلر ا .جي7429918

2003/2/3التجارة وال�شناعةداميلر كراي�شلر ا .جي7529921

2003/2/3التجارة وال�شناعةداميلر كراي�شلر ا .جي7629922

2003/2/3التجارة وال�شناعةداميلر كراي�شلر ا .جي7729923

2003/2/3التجارة وال�شناعةداميلر كراي�شلر ا .جي7829925

2003/2/3التجارة وال�شناعةداميلر كراي�شلر ا .جي7929926

2003/2/16التجارة وال�شناعةبران�ش�س كونفيك�شنز . انك8029957

2003/2/16التجارة وال�شناعةكاريرا واي كاريرا ، ا�س . اأ8129970

2002/2/23التجارة وال�شناعة�شريجن اكتنجل  �شافت8230008

8330083
جيان�شو جياجندوجن جروب كو ، 

ليمتد
2003/3/5التجارة وال�شناعة

2003/3/16التجارة وال�شناعة�شركة نزيه التجارية �س.م.م8430127

2003/3/16التجارة وال�شناعةبينكوم ا�س ار ال8530136

-124-
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنـــةا�شــم ال�شركــة

2003/3/16التجارة وال�شناعةبينكوم ا�س ار ال8630137

2003/3/16التجارة وال�شناعةبريتانيا اندا�شرتيز ليمتد8730139

8830197
يونايتد بار�شيل �شريفي�س اوف 

اأمريكا انك
2003/3/25التجارة وال�شناعة

8930198
يونايتد بار�شيل �شريفي�س اوف 

اأمريكا انك
2003/3/26التجارة وال�شناعة

9030199
يونايتد بار�شيل �شريفي�س اوف 

اأمريكا انك
2003/3/26التجارة وال�شناعة

9130200
يونايتد بار�شيل �شريفي�س اوف 

اأمريكا انك
2003/3/26التجارة وال�شناعة

9230201
يونايتد بار�شيل �شريفي�س اوف 

اأمريكا انك
2003/3/26التجارة وال�شناعة

9330202
يونايتد بار�شيل �شريفي�س اوف 

اأمريكا انك
2003/3/26التجارة وال�شناعة

9430203
يونايتد بار�شيل �شريفي�س اوف 

اأمريكا انك
2003/3/26التجارة وال�شناعة

9530204
يونايتد بار�شيل �شريفي�س اوف 

اأمريكا انك
2003/3/26التجارة وال�شناعة

9630327
ال�شركة الكويتية لالأغذية -

 �س . م . ك . )االأمريكانا(   
2003/4/9التجارة وال�شناعة

2003/4/13التجارة وال�شناعةتوركواي انرتبراي�شيز ليمتد9730350

2003/4/13التجارة وال�شناعةهولدر �شوي�س ا�س . اأ9830353

2003/4/13التجارة وال�شناعةهولدر �شوي�س ا�س . اأ9930354

10030404
فيزا انرتنا�شيونال �شريفي�س 

ا�شو�شيي�شن
2003/4/21التجارة وال�شناعة
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنـــةا�شــم ال�شركــة

2003/4/23التجارة وال�شناعةجمعية دبي التعاونية10130442

2003/5/3التجارة وال�شناعة�شركة نزيه التجارية ذ م م10230484

2003/5/3التجارة وال�شناعة�شركة نزيه التجارية ذ م م10330485

2003/5/3التجارة وال�شناعة�شركة نزيه التجارية ذ م م10430486

2003/5/3التجارة وال�شناعة�شركة نزيه التجارية ذ م م10530487

2003/5/27التجارة وال�شناعةانرتنا�شيونال بيرب كومباين10630621

10730624

بروكرت اند غامبل 

مانيوفاكت�شرنيج كوجلن جي ام 

بي ات�س

2003/5/27التجارة وال�شناعة

2003/5/28التجارة وال�شناعةذا بروكرت اآند غامبل كومبني10830628

2003/5/28التجارة وال�شناعةذا بروكرت اآند غامبل كومبني10930629

2003/5/28التجارة وال�شناعةذا بروكرت اآند غامبل كومبني11030630

2003/5/28التجارة وال�شناعةذا بروكرت اآند غامبل كومبني11130631

2003/5/28التجارة وال�شناعةذا بروكرت اآند غامبل كومبني11230632

2003/5/28التجارة وال�شناعةذا بروكرت اآند غامبل كومبني11330636

2003/5/28التجارة وال�شناعةذا بروكرت اآند غامبل كومبني11430637

2003/5/28التجارة وال�شناعةذا بروكرت اآند غامبل كومبني11530638

2003/6/24التجارة وال�شناعة�شل براندز انرتنا�شيونال اأ جي11630820

203/6/24التجارة وال�شناعة�شل براندز انرتنا�شيونال اأ جي11730821

11830870
زارافو فريوالتنغ �شج�شيل�شافت ام 

بي ات�س
2003/6/30التجارة وال�شناعة
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنـــةا�شــم ال�شركــة

2003/8/3التجارة وال�شناعةبيتزا هت انرتنا�شيونال. اآل ال �شي11931051

2003/8/3التجارة وال�شناعةبيتزا هت انرتنا�شيونال. اآل ال �شي12031052

2003/8/6التجارة وال�شناعةايريل تاميز دي�شتيلرز كومباين12131080

2003/8/10التجارة وال�شناعة�شركة نزيه التجارية ذ م م12231094

2003/8/17التجارة وال�شناعةذا مونار�س بيفاريج كومباين انك12331135

2003/8/17التجارة وال�شناعةذا مونار�س بيفاريج كومباين انك12431136

2003/8/17التجارة وال�شناعةذا مونار�س بيفاريج كومباين انك12531137

2003/8/10التجارة وال�شناعة�شركة نزيه التجارية ذ م م12631095

12731363

فيزا انرتنا�شيونال �شريفي�س 

ا�شو�شيي�شن

2003/9/14التجارة وال�شناعة

2003/9/27التجارة وال�شناعةبيتزا هت انرتنا�شونال األ األ �شي12831539

2003/9/27التجارة وال�شناعةبيتزا هت انرتنا�شونال األ األ �شي12931540

2003/9/27التجارة وال�شناعةبيتزا هت انرتنا�شونال األ األ �شي13031541

2003/9/27التجارة وال�شناعةبيتزا هت انرتنا�شونال األ األ �شي13131542

2003/10/11التجارة وال�شناعةبيتزا هت انرتنا�شونال األ األ �شي13231636

13331691

�شريتينا ايه جي)�شريتينا ا�س ايه( 

)�شريتينا ليمتد(

2003/10/18التجارة وال�شناعة

2003/10/16التجارة وال�شناعةبيتزا هت انرتنا�شيونال. اآل ال �شي13431730

-127-



اجلريدة الر�سمية العدد )1010(

وزارة القـوى العاملـة

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

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

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

اأن عمــال �شركــة اإنكـــا و�شركاوؤهــم تقدمــوا اإلـى املديريـة العامــة للرعايــة العماليــة بالــوزارة 

بطلــب ت�شجيــل نقابـــة عماليـــة , ولكــل مت�شـــرر احلـــق فـي االعتـــرا�ض علـــى هــــذا الطلـب , 

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

لهذا الغر�ض , وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .
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INVITATION FOR PRE-QUALIFICATION OF CONSULTANCY SERVICES FOR PROJECT 
DEFINITION, FEED DESIGN AND CONSTRUCTION SUPERVISION OF THE NEW BULK 

LIQUID BERTHS IN THE PORT OF DUQM AND OTHER ASSOCIATED WORKS
Introduction
Special Economic Zone Authority at Duqm (SEZAD) is seeking to engage a project management consulting (PMC) 
firm to carry out the consultancy services for project definition, feed design and construction supervision of the new 
bulk liquid berth in the port of Duqm. The upcoming specifications will outline the blueprint from which the service 
will continue. SEZAD prepared this scope to facilitate the prequalification and selection of the firms and to clarify 
its needs.
Scope 
The Scope of Works of the Engineering and Consultancy Services is as mentioned below. The Tenderer shall 
demonstrate the ability to carry and perform the following major work areas, namely:

1. Data Collections and Reviews
2. Overall Conceptual development and selection of layout for the liquid berths/liquid terminal and definition 

of services corridors and battery limits
3. Basis of Design and Project Specification
4. EIA Report and Obtaining Environmental Permits 
5. FEED Design, including but not limited to: 

o Marine works (Dredging, Jetty, Berth infrastructure etc.) Design
o Superstructures mechanical and associated infrastructure (pipelines, loading 

arms, control systems, buildings and workshops) Design 
o HAZOP, Design Review and Value Engineering

6. Development of the EPC Tender Package including evaluation process of received bids
7. Review and Approve Detailed Design
8. Construction management and supervision 
9. Third Party Management 

Pre-Qualification Assessment: 
The prequalification of Tenderers shall be based entirely upon their previous track record of satisfactory work, taking 
into account; Experience in Maritime and Liquid Berth Design, Experience in Pipelines and Tank Farms Design, 
Experience in PMC work, Organizational Structure, Quality Management System and Financial Status.
Guidelines: 
The prequalification document will be available from 9:00 am – 3:00 pm, at Special Economic Zone Authority at 
AL Duqm (SEZAD) Administration building, 18 November Street, in AL-Azaiba, Sultanate of Oman,
Tel No: 24507558 or by sending a request to receive the prequalification document by e-mail to the following address: 
sezadtenders@duqm.com
All subsequent clarifications are to be sent to the above e-mail address. 
All tenders shall be submitted in a properly sealed envelope / package addressed to THE CHAIRMAN OF 
INTERNAL TENDER COMMITTEE with above mentioned address. 
The exterior of the sealed envelopes / packages must not reveal the identity of the Tenderer. The submission date and 
Time shall be no later than 3:00pm on 5 May, 2013. Any proposals submitted after the given Date / Time shall be 
rejected. 
Submission will be scored against established evaluation matrix and participants will be informed on the outcome of 
the evaluation. Shortlisted tenderers will be invited to purchase tender documents with an opportunity to submit bids. 

PRE-QUALIFICATION TO TENDERPRE-QUALIFICATION TO TENDER
INVITATION FOR PRE-QUALIFICATION OF CONSULTANCY SERVICES FOR PROJECT
 DEFINITION, FEED DESIGN AND CONSTRUCTION SUPERVISION OF THE NEW BULK 

LIQUID BERTHS IN THE PORT OF DUQM AND OTHER ASSOCIATED WORKS
INVITATION FOR PRE-QUALIFICATION OF CONSULTANCY SERVICES FOR PROJECT 
DEFINITION, FEED DESIGN AND CONSTRUCTION SUPERVISION OF THE NEW BULK 

LIQUID BERTHS IN THE PORT OF DUQM AND OTHER ASSOCIATED WORKS
Introduction
Special Economic Zone Authority at Duqm (SEZAD) is seeking to engage a project management consulting (PMC) 
firm to carry out the consultancy services for project definition, feed design and construction supervision of the new 
bulk liquid berth in the port of Duqm. The upcoming specifications will outline the blueprint from which the service 
will continue. SEZAD prepared this scope to facilitate the prequalification and selection of the firms and to clarify 
its needs.
Scope 
The Scope of Works of the Engineering and Consultancy Services is as mentioned below. The Tenderer shall 
demonstrate the ability to carry and perform the following major work areas, namely:

1. Data Collections and Reviews
2. Overall Conceptual development and selection of layout for the liquid berths/liquid terminal and definition 

of services corridors and battery limits
3. Basis of Design and Project Specification
4. EIA Report and Obtaining Environmental Permits 
5. FEED Design, including but not limited to: 

o Marine works (Dredging, Jetty, Berth infrastructure etc.) Design
o Superstructures mechanical and associated infrastructure (pipelines, loading 

arms, control systems, buildings and workshops) Design 
o HAZOP, Design Review and Value Engineering

6. Development of the EPC Tender Package including evaluation process of received bids
7. Review and Approve Detailed Design
8. Construction management and supervision 
9. Third Party Management 

Pre-Qualification Assessment: 
The prequalification of Tenderers shall be based entirely upon their previous track record of satisfactory work, taking 
into account; Experience in Maritime and Liquid Berth Design, Experience in Pipelines and Tank Farms Design, 
Experience in PMC work, Organizational Structure, Quality Management System and Financial Status.
Guidelines: 
The prequalification document will be available from 9:00 am – 3:00 pm, at Special Economic Zone Authority at 
AL Duqm (SEZAD) Administration building, 18 November Street, in AL-Azaiba, Sultanate of Oman,
Tel No: 24507558 or by sending a request to receive the prequalification document by e-mail to the following address: 
sezadtenders@duqm.com
All subsequent clarifications are to be sent to the above e-mail address. 
All tenders shall be submitted in a properly sealed envelope / package addressed to THE CHAIRMAN OF 
INTERNAL TENDER COMMITTEE with above mentioned address. 
The exterior of the sealed envelopes / packages must not reveal the identity of the Tenderer. The submission date and 
Time shall be no later than 3:00pm on 5 May, 2013. Any proposals submitted after the given Date / Time shall be 
rejected. 
Submission will be scored against established evaluation matrix and participants will be informed on the outcome of 
the evaluation. Shortlisted tenderers will be invited to purchase tender documents with an opportunity to submit bids. 

PRE-QUALIFICATION TO TENDER
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