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اجلريدة الر�سمية العدد )1017(

مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2013/37

بالت�سديق على اتفاقية املقر الدائم 

لوحدة الدعم ال�سمكي بني حكومة �سلطنة عمان

 ورابطة الدول املطلة على املحيط الهندي للتعاون الإقليمي

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى اتفاقية املقر الدائم لوحدة الدعم ال�سمكي بني حكومة �سلطنة عمان ورابطة الدول 

املطلة على املحيط الهندي للتعاون الإقليمي واملوقعة فـي مدينة بنجلور بجمهورية الهند 

بتاريخ 19 من ذي احلجة 1432هـ املوافق 15 من نوفمرب 2011م ، 

وبعد العر�س على جمل�س ال�سورى ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها وفقا لل�سيغة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي :  2  من �سعبـــــــان �سنة 1434هـ

املـوافــــق : 11 من يونيــــــــو �سنة 2013م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اتفاقيــة املقـــر الدائــــم 

لوحدة الدعم ال�سمكي بني حكومة �سلطنة عمان 

ورابطة الدول املطلة على املحيط الهندي للتعاون الإقليمي

اأبرمـت هـــذه االتفاقيـــة بتاريــــخ 1٤٣٢/1٢/19هـ املوافــــق ٢011/11/15م مبدينــة بنجلـــور 

بجمهورية الهند بني كل من :

حكومـــة �سلطنة عمـــــان ، ومتثلهــــا )وزارة الزراعــــة و الثــروة ال�سمكيــة( ، وينــوب عنهـــا   - 1

فـي التوقيع على هذه االتفاقية �سعادة الدكتور/ حمد بن �سعيد العوفـي وكيل وزارة 

الزراعة والرثوة ال�سمكية للرثوة ال�سمكية .

      وعنوانها : �ص.ب : ٤67 الرمز الربيدي : 100 م�سقط ، �سلطنة عمان . 

)الطـــــــــرف االأول( .

رابطة الدول املطلة على املحيط الهندي للتعاون االإقليمي ، وينوب عنها فـي التوقيع   - ٢

على هذه االتفاقية الدكتورة / لبنى بنت حمود اخلرو�سية مدير وحدة الدعم ال�سمكي . 

وعنوانها : �ص.ب : 517 الرمز الربيدي : 115 م�سقط ، �سلطنة عمان .            

 ) الطرف الثاين ( .

متهيــــــد

دائم  الإيجاد مقر  االإقليمي  للتعاون  الهندي  املحيط  على  املطلة  الدول  رابطة  رغبة من 

لوحدة الدعم ال�سمكي باعتبارها اإحدى املوؤ�س�سات التابعة للرابطة ملبا�سرة اخت�سا�ساتها 

املن�سو�ص عليها فـي هذه االتفاقية .

االإقليمي  للتعاون  الهندي  املحيط  املطلة على  الدول  لرابطة  الوزاري  املجل�ص  اإن  وحيث 

قد اأقر فـي اجتماعه املنعقد فـي مدينة �سنعاء باجلمهورية العربية اليمنية خالل الفرتة 

من ٢0 - ٢5 يونيو ٢009م اختيار �سلطنة عمان كمقر دائم لوحدة الدعم ال�سمكي وملا كانت 

�سلطنة عمان اأبدت موافقتها على ا�ست�سافة وحدة الدعم ال�سمكي كمقر دائم لها .

اتفق الطرفان على ما ياأتي :
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البنـــد ) ١ ( 

الوثائـــق واملالحـــــق 

يعترب التمهيد ال�سابق والوثائق املو�سحة اأدناه جزءا ال يتجزاأ من االتفاقية وتقراأ معها 

وهي :

حم�سر اجتماع املجل�ص الوزاري لرابطة الدول املطلة على املحيط الهندي للتعاون   - 

االإقليمي املنعقد مبدينة �سنعاء - اجلمهورية اليمنية خالل الفرتة من ٢0 - ٢5 

يونيو ٢009م .

املفــــــو�ص بالتوقيـــــع  ٢011/11/1٤م للممثـــــل  ال�ســـادر بتاريـــخ  التفويــ�ص  خطــــاب   - 

على االتفاقية نيابة عن رابطة الدول املطلة على املحيط الهندي للتعاون االإقليمي .

املفــــــو�ص بالتوقيـــــع   ٢011/10/11م للممثـــــل  ال�ســـادر بتاريـــخ  التفويــ�ص  خطــــاب   - 

على االتفاقية نيابة عن حكومة �سلطنة عمان .

البنـــد ) ٢ ( 

التعريفـــــــات

الأغرا�ص هذه االتفاقية يكون للكلمات وامل�سطلحات اأدناه املعنى املو�سح قرين كل منها :

حكومـة �سلطنة عمــان بو�سفهـــا دولة املقر ومتثلهــا وزارة الزراعــــة   - احلكومــــــــــة : 

والرثوة ال�سمكية .

رابطة الدول املطلة على املحيط الهندي للتعاون االإقليمي .  - الرابطـــــــــــة : 

وحدة الدعم ال�سمكــي لرابطــة الــدول املطلــة علــى املحيـــط الهنـــدي   - الوحـــــــــــــدة : 

للتعاون االإقليمي .

جلنة وحدة الدعم ال�سمكي املكلفة بت�سيري ن�ساط الوحدة .  - اللجنــــــــــــــة : 

املبنى اأو اأجزاء من املبنى الذي ت�ستخدمه الوحدة لت�سيري اأعمالها .  - مقر الوحــدة : 

مدير وحدة الدعم ال�سمكي .  - املديـــــــــــــــــر : 

البنـــد ) ٣ ( 

هــــدف التفاقيــــة 

تهــدف االتفاقيــة اإىل متكــني الرابطــة من اإيجــاد مقـر دائــم للوحدة بال�سلطنـة ملبا�ســـرة 

اخت�سا�ساتها املن�سو�ص عليها فـي هذه االتفاقية .
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البنـــد ) ٤ ( 

ال�سخ�سيـة العتباريـة 

توؤكد احلكومة ال�سخ�سية االعتبارية امل�ستقلة للوحدة ب�سلطنة عمان وذلك دون االإخالل 

بالقوانني واللوائح واالأنظمة ال�سارية فـي �سلطنة عمان ، ولها فـي �سبيل ذلك :

اإبرام العقود . اأ - 

حيازة وتوفـري املمتلكات املنقولة وغري املنقولة . ب - 

اأهلية اتخاذ االإجراءات القانونية . ج - 

حيازة اأموال اأو عمالت من اأي نوع وفتح ح�سابات فـي البنوك العاملة بال�سلطنة  د - 

ح�سب القوانني واالأنظمة ال�سارية فـي �سلطنة عمان .

احلرية فـي نقل اأموالها من اأي بلد اإىل اآخر وتغيري اأي عملة تكون فـي حيازتها  هـ - 

اإىل اأي عملة اأخرى وفقا لالأنظمة ال�سارية فـي �سلطنة عمان .

ت�سجل  اأن  على  بال�سلطنة  بها  املعمول  القوانني  وفق  وت�سجيلها  ال�سيارات  �سراء  و - 

با�سم الوحدة .

فتــح خطوط و�سائـــل االت�ســاالت وفــــق االأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنـة علـى اأن  ز - 

ت�سجل با�سم الوحدة .

البنـــد ) ٥ ( 

اخت�سا�ســـات الوحـــدة

تبا�سر الوحدة االخت�سا�سات االآتية :

تعزيز التعاون بني دول الرابطة فـي خمتلف االأن�سطة واملجاالت التي تعنى بتطوير   - 1

وتنمية قطاع الرثوة ال�سمكية فـي الدول املن�سوية لع�سوية الرابطة .

تبـــادل املعلومــــات والبيانــــات اخلا�ســــة بالثـــروة ال�سمكيــــة بــــني الـــــدول االأع�ســـــاء   - ٢

فـي الرابطة .

القيــام بالدرا�ســـات امليدانيــة بهــدف التغلــب على امل�ساكــل التـي تعيــق منــو القطـــاع   - ٣

ال�سمكي فـي املنطقة .
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العمل كهيئة ا�ست�سارية متخ�س�سة للدول االأع�ساء واإ�سداء امل�سورة والن�سح ب�ساأن   - ٤

ملثل هذا  االآثار االقت�سادية واالجتماعية  التنمية وتقييم  اإجناز م�ساريع  اإمكانية 

النوع من امل�ساريع .

ت�سجيع اإجراء البحوث والدرا�سات العلمية التي تهدف اإىل تنمية وحماية و�سيانة   - 5

املوارد ال�سمكية فـي دول املنطقة .

التن�سيق مع املنظمات والهيئات العاملة فـي منطقة املحيط الهندي بغر�ص اال�ستفادة   - 6

من االإمكانيات املتاحة لهذه املنظمات والهيئات فـي تطوير املوارد ال�سمكية باملنطقة .

اقتــراح برامج التدريـــب وحلقــات العمـــل فـي خمتلــف االأن�سطــة املرتبطــة بقطــــاع   - 7

الرثوة ال�سمكية . 

اإقامة �سبكة معلومات ترتكز على احلا�سب االآيل للم�ساعدة على الن�سر والتوزيع   - 8

املعلومات  �سبكة  عرب  االأع�ساء  بني  التعاون  وت�سجيع  املعلومات  لتو�سيل  الفاعل 

)االإنرتنت( ، وحتديد االحتياجات من البيانات واملعلومات لدعم وتفعيل ن�ساط 

الوحدة .

ال�سعــي الإقامـة نظــام معلومــات جغرافـيــة ونظـام اإدارة معلومـات لت�سهيـل عمليــة   - 9

امل�ساركة فـي البيانات اخلا�سة بامل�ساريع .

البنـــد ) ٦ ( 

ح�سانـة مقـر الوحـدة 

يكــون ملقر الوحـــدة احلمايـــة والت�سهيـــالت الالزمــة للقيـــام باأعمالهـــا ، ويكـــون ملمتلكـــات 

وموجودات الوحدة وكل ال�سجالت واملرا�سالت وامل�ستندات واملحفوظات وال�سور ال�سوئية 

واالأفالم والت�سجيالت ال�سوتية التي تعود ملكيتها للوحدة اأو تكون فـي عهدتها اأو عهدة 

اأي �سخ�سية طبيعية اأو اعتبارية تعينها الوحدة ح�سانة خا�سة اأينما وجدت .

البنـــد ) ٧ ( 

مقـــــر الوحـــــدة  

تلتزم احلكومة بتوفـري مقر دائم للوحدة .
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البنـــد ) ٨ ( 

التمويل وم�سروفات الوحدة 

متول الوحدة من م�ساهمات الدول االأع�ساء فـي الرابطة و�سندوق الدعم اخلا�ص  اأ - 

واجلهات  املنظمات  اأو  االأع�ساء  الدول  تقدمها  التي  وامل�ساعدات  والهبات  بالرابطة 

املانحة .

اأعمــال الوحــدة  تتحمـــل احلكومـــة تغطيـــة النفقـــات وامل�سروفــات الالزمـــة لت�سييــر  ب - 

وعلى وجه اخل�سو�ص :

راتــب مديــــر الوحــدة واجلهـــــاز االإداري الـــالزم لت�سييــر اأعمالهـــــا بحـــــد اأق�ســـــى   -

ثالثــــة موظفـني .

اأثاث واأدوات واأجهزة املكاتب واملعدات االأخرى التي حتتاجها الوحدة .  -

تكاليف ال�سيانة والت�سغــيل اخلا�سة بالوحدة .  -

وتلتزم بالتن�سيق امل�سبق مع احلكومة فـي �ساأن ما تقدم .

طبيعة  ح�سب  امل�سرتكة  والربامج  امل�ساريع  واإدارة  متويل  تكاليف  الرابطة  تتحمل  ج - 

ومكــــان امل�ســـروع مبــا فـــي ذلك رواتـــــب وخم�ســ�ســـــات اخلبـــراء والفنيـــني امل�سرفـــــني 

على تنفـيذ امل�ساريع والربامج امل�سرتكة .

البنـــد ) 9 ( 

الإعفاء من اجلمارك وال�سرائب 

اأ - تعفى الوحدة وموجوداتها واإيراداتها واأي ممتلكات اأخرى خا�سة بها من :

ال�سرائب املبا�سرة وغري املبا�سرة .  -

ر�ســــوم اجلمــــارك وتقييـــــد الــــواردات وال�ســـادرات بالن�سبــة للمــواد التــي ت�ستوردهـــا   -

اأو ت�سدرها الوحدة لال�ستخدام الر�سمي .

ال�سرائب على االأجور التي يتقا�ساها موظفو الوحدة نظري خدماتهم .  -
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البنـــد ) ١٠ ( 

مهــــام املديـــــر 

يلتــزم مديــر الوحــدة بالتعــاون والتن�سيق مع اجلهـــات احلكوميــة املعنية ب�ساأن تنفـيذ  اأ - 

اخت�سا�ساتها ومبا�سرة املزايا املمنوحة لها واملن�سو�ص عليها فـي هذه االتفاقية .

ال يجوز للمدير عقد اجتماعات اأو التن�سيق مع االأفراد واجلهات الدبلوما�سية بال�سلطنة  ب - 

دون احل�سول على موافقة اجلهات املخت�سة بال�سلطنة .

ملديــر الوحـــدة خماطبـــة اجلهــات املخت�سة لطلب تاأ�سريات زيـــارة اأو عمل للموظفــــني   ج - 

فـي حالة اإيفادهم فـي مهمة ر�سمية خارج ال�سلطنة ، واأي�سا للخرباء واال�ست�ساريني 

فـي حالة دعوتهم للقيام بدورات تدريبية اأو اأي اأعمال تتعلق بالوحدة وفق االأنظمة 

املعمول بها فـي ال�سلطنة .

البنـــد ) ١١ ( 

البيانـــات والتقاريــــر 

تلتـــزم الرابطـــة ممثلـــة بالوحـــدة اإحاطــة احلكومــة بكامــل ن�ساطـها وتزويدهـــا بالبيانـــات 

واملعلومات اخلا�سة باأعمالها كلما طلب ذلك .

البنـــد ) ١٢ ( 

الت�سجيل لدى التاأمينات الجتماعية 

يجب ت�سجيل موظفـي الوحدة لدى هيئة التاأمينات االجتماعية فـي ال�سلطنة وفق االأنظمة 

املعمول بها .

البنـــد ) ١٣ ( 

التعديـــــــــالت 

يجــوز للطرفـــني وفـي اأي وقـت اقتــراح تعديــل هــذه االتفاقيــة مــن خـالل اللجنــة ويكـــون 

التعديالت وفقا  ، وت�سري  املفاو�سات بني احلكومة والرابطة  التعديل عن طريق  اإجراء 

لالإجراءات القانونية لدى كل طرف .
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البنـــد ) ١٤ ( 

القانــون الواجـــب النفـــاذ 

تف�ســر هــذه االتفاقيــة وفقــا للقوانــني ال�ساريــة فـي �سلطنــة عمــان ، وفـي حالــة وجــود نــزاع 

اأو تطبيق بنود هذه االتفاقية يجب حله من خالل  اأو خالف بني الطرفـني فـي تف�سري 

املفاو�سات الودية بني احلكومة والرابطة وتخت�ص املحاكم العمانية بالنظر فـي اأي نزاع 

ين�ساأ بني الطرفـني .

البنـــد ) ١٥ (

 �سريـــان التفاقيـــة 

ت�سبح هذه االتفاقية نافذة املفعول اعتبارا من اليوم التايل لليوم الذي تت�سلم فـيه الرابطة 

اإخطارا كتابيا من احلكومة باملوافقة عليها ح�سب االإجراءات ، وتظل �سارية ما مل يخطر 

اأحد الطرفـني الطرف االآخر برغبته فـي اإنهاء االتفاقية قبل �سنة على االأقل من التاريخ 

الذي يحدد الإنهائها .

حررت هذه االتفاقية من ن�سختني اأ�سليتني باللغتني العربية واالإجنليزية ، بيد كل طرف 

ن�سخة ، وفـي حالة وجود خالف تكون احلجية القانونية للن�سخة االإجنليزية .

  نيابـــــة عــــن  

حكومــة �سلطنـــة عمــان

 نيابـــــة عــــن  

 رابطــة الــدول املطلــة 

على املحيط الهندي للتعـاون الإقليمي
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Agreement for the Permanent Headquarters
 for the Fisheries Support Unit

Between
 the Government of the Sultanate of Oman

And 
the Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation

This agreement is made on 19/12/1432 corresponding to 15/11/2011, in Bengaluru, 
India by and between : 
1 - The Government of the Sultanate of Oman, represented by the Ministry of 

Agriculture and fisheries Wealth, which has authorized Dr.Hamed Bin Said 
Al-Oufi Undersecretary Of Fisheries Wealth - Ministry of Agriculture and 
Fisheries Wealth to sign this agreement on their behalf.

Address : P.O.Box : 467, P.C. 100 Muscat, Sultanate of Oman “First Party”.

And

2 - The Indian Ocean Rim Association for Regional cooperation, which has 
authorized Dr.Lubna Hamood AL-Kharusi Director Of Fisheries Support 
Unit to sign this agreement on their behalf.

Address : P.O.Box : 517, P.C :115 Muscat, Sultanate of Oman “Second Party’’.

Preamble 
Whereas
The Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation wishes to 
establish a permanent headquarters for the Fisheries Support Unit - one of the 
organizations that belongs to it- in order to carry out its duties and responsibilities 
as set out herein;
The Ministerial Council for the Indian Ocean Rim Association for Regional 
Cooperation approved in its meeting held in Sana’a, Arab Republic of Yemen, 
during the period from 20 to 25 June 2009 the selection of the Sultanate of 
Oman as the permanent headquarters for the Fisheries Support Unit;
And the Sultanate Of Oman expressed its consent to host the permanent 
headquarters of Fisheries Support Unit,
Hence, the Parties have agreed on the following :

-13-



اجلريدة الر�سمية العدد )1017(

Article ( 1 ) 

Documents and Supplements 

The aforementioned preamble and the following documents are to be construed 

as an integral part of this Agreement and shall be read with :

- The Minutes of the Meeting of the Ministerial Council for the Indian Ocean 

Rim Association for Regional Cooperation held in Sana’a, Republic of Yemen 

during the period from 20 to 25 June 2009.

- The Authorization Letter dated 14/November/2011 authorizing the authorized 

signatory to sign the Agreement on behalf of the Indian Ocean Rim 

Association for Regional Cooperation.

- The Authorization Letter dated 11/October/2011 authorizing the authorized 

signatory to sign the Agreement on behalf of the Government of the 

Sultanate of Oman.

Article ( 2 )

 Definitions 

For the purpose of this Agreement the following terms and expressions shall 

have the meaning assigned to them hereunder :

- Government : the Government of the Sultanate of Oman being the 

hosting country, and which is represented by the Ministry of Agriculture 

and Fisheries Wealth.

- Association : the Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation.

- Unit : the Fisheries Support Unit of the Indian Ocean Rim Association for 

Regional Cooperation.

- Committee : the Committee of the Fisheries Support Unit responsible for 

conducting its activities.

- Unit’s Headquarters : the building or parts of the building utilized by the 

Unit for the purpose of conducting its activities.

- Manager : the Manager of the Fisheries Support Unit.
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Article ( 3 )
 Objective of the Agreement

The Agreement aims at enabling the Association to establish a permanent 
headquarters for the Unit within the Sultanate in order for it to carry out its duties 
and responsibilities as set out herein.

Article ( 4 )

 Legal Personality 

The Government confirms the independent legal personality of the Unit in the 
Sultanate of Oman without prejudice to the laws and regulations in force in the 
Sultanate, and for this purpose the Unit may :

a - Enter into contracts. 

b - Possess and make available current and fixed assets.

c - Have the capacity to initiate legal proceedings.

d - Possess money or any kind of currency, and open accounts with banks 
operating within the Sultanate of Oman as per the applicable laws and 
regulations.

e - Have the freedom to transfer money from one country to another and 
exchange any currency it possesses into another as per the rules and 
regulations applicable in the Sultanate of Oman.

f - Purchase vehicles and register them in the name of the Unit as per the 
rules and regulations applicable in the Sultanate of Oman.

g - Obtain telephone lines and communication means in the name of the 
Unit as per the rules and regulations applicable in the Sultanate.

 Article ( 5 )

 Responsibilities of the Unit 

The Unit shall carry out the following duties :
1 - Enhance cooperation amongst the member countries of the IORARC in 

various fields and activities related to the development of the fisheries 
sector.
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2 - Exchange of information and data related to fisheries between the 
member countries. 

3 - Conduct field studies with a view to overcome the problems that may 
hinder the growth and development of the fisheries sector within the 
region.

4 - Act as a specialized advisory body for the member countries, and 
provide them with counseling as regards the possibility of executing 
development schemes and evaluating the economic and social 
implications of such projects.

5 - Encourage research and scientific studies aiming at the development, 
protection and the conservation of fish resources within the region.

6 - Coordinate with the organizations and authorities operating in the 
Indian Ocean’s region in order to benefit from the possibilities available 
to them as regards the development of fish resources within the region.

7 - Propose training programs and workshops in various activities related 
to the fisheries sector.

8 - Establish an information network based on computers so as to help in 
effective publicity, thereby facilitating the communication of information 
and encouraging cooperation among members through the internet, 
and easing the process of identifying the required data and information 
to support and activate the Unit.

9 - Seek the establishment of a geographic information system and an 
information management system in order to facilitate the sharing of 
data relevant to the projects. 

Article ( 6 ) 

 Immunity of the Unite’s Headquarters 

The Unit’s Headquarters shall have immunity and the facilities necessary for 
conducting its business. The property and assets of the Unit and all records, 
correspondences, documents, archives, photographs, films and audio records 
that belong to the Unit or that are under its custody or any other natural or legal 
person designated by the Unit Shall have special protection wherever found.
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Article (7) 

 The Unit’s Headquarters 

The Government undertakes to provide the Unit with a permanent headquarters.

Article ( 8 ) 

 Unit Finance & Expenses 

a - The Unit shall be financed through the contributions of the member countries, 
the Association’s special support fund, and the donations and aid provided 
by the members or other organizations and donors.

b - The Government shall bear the costs and expenses necessary for the 
function of the Unit and in particular.

- The salary of the Unit’s manager, and the administrative apparatus 
necessary for the conduct of its work ( up to a maximum of three staff )

- The furniture, office and other equipment required by the Unit.

- Maintenance and operating costs of the Unit.

The Unit undertakes to coordinate with the Government as regards all the 
above.

c - The Association shall bear the costs of financing and managing joint projects 
and programs in accordance with the nature and place of the project, 
including the salaries and remunerations of experts and technicians who 
supervise the execution of any such projects and programs.

Article ( 9 ) 

 Exemption from Customs and Taxes  

The Unit, its assets and revenues and any other property belonging to it shall 
be exempted from :

- Direct and indirect taxes.

- Customs charges and import and export restrictions for the goods 
imported or exported by the Unit for official use.

- Taxes on wages paid to the Unit’s staff in return for their services.
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Article ( 10 ) 

 The Manager’s Duties 

a - The Unit’s Manager undertakes to cooperate and coordinate with the relevant 
government authorities as regards the implementation of the Unit’s duties 
and the privileges accorded to it herein.

b - The Manager may not hold meetings or coordinate with individuals and 
diplomatic corporations in the Sultanate without obtaining permission to do 
so from the competent authorities in the country.

c - The Unit’s Manager may address the competent authorities for obtaining 
visit or work visas for staff members deployed on an official mission and for 
experts and advisors when they are invited to conduct training courses or 
any works related to the Unit as per the regulations in force in the Sultanate. 

Article ( 11 ) 

 Data & Reports 

The Association - represented by the Unit - undertakes to inform the Governments 
of its activities, and provide it with the data and information related to its 
operation whenever required.

Article (12) 

 Registration with Social Insurance 

The staff members of the Unit Shall be registered with the Social Insurance 
Authority in the Sultanate as per the applicable regulations.

Article (13)

 Amendments 

Either Party may propose amendments to this Agreement at any time through 
the committee. Amendments shall be made through negotiation between the 
Government and the Association, which shall become valid in accordance with 

the legal procedures of each Party.
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Article (14) 

 Prevalent Law 

This Agreement shall be construed in accordance with the laws in force in 

the Sultanate of Oman. Any disagreement or dispute between the Parties as 

regards the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved 

amicably through negotiations between the Government and the Association, 

whereby Omani courts shall have jurisdiction in relation to any such dispute 

between the Parties.

Article (15) 

 Duration of the Agreement 

This Agreement shall be effective as of the day following which the Association 

receives a written notification from the Government to the effect of its approval 

as per the procedures, and it shall remain in force unless either one of the 

Parties notifies the other of its intention to terminate the Agreement at least one 

year before the date specified for its termination.

The Agreement is issued in two original copies in the Arabic and English 

languages, each Party retaining one copy. In case of any divergence in 

interpretation, the English text shall prevail.

          

 For the Indian Ocean Rim 

Association for Regional 

Cooperation

For the Government

Of the Sultanate of Oman
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مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2013/38

بتعيـني �سفيـر غيـر مقيـم 

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعني ال�سفري ال�سيخ �سلطـان بن �سيف بن هالل املحروقي �سفرينا لدى جمهورية فيتنام ، 

�سفريا لنا فوق العادة ومفو�سا غري مقيم لدى كل من :

- مملكــــة كمبوديـــا .

- جمهوريـــة لو�س .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي :  2  من �سعبـــــــان �سنة 1434هـ

املـوافــــق : 11 من يونيــــــــو �سنة 2013م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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وزارة العـــــدل

قرار جلنة قبول املحامني

رقم 2013/3/35

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

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

واإىل القـرار الـوزاري رقـم 99/70 ب�ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة ،

امل�سيخـي  د.�سعيـد   / �سركـة  بتاأ�سيـ�س   2013/1/114 رقـم  املحامني  قبول  قـرار جلنة  واإىل 

و�سريكه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية )�سركـة مدنيـة للمحامـاة ( ،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2013/3 بتاريخ 2013/5/26م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على عقد تاأ�سي�س �سركة / د.�سعيـد امل�سيخـي و�سريكه للمحاماة 

وال�ست�سارات القانونية )�سركـة مدنيـة للمحامـاة ( . 

املــادة الثانيــــة

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

�شـدر فـي : 16/ 7 / 1434هـ 

املـوافــــق : 26/ 5 / 2013م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                   وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة

                                                                                    رئيــــــــ�س جلنـــــــــــة قبــــــــــــول املحاميــــــــــن
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حم�شر اجتماع ال�شريكني 

لتعديل املادة ) 8 ( فـي عقد تاأ�شي�س 

�شركة الدكتور �شعيد امل�شيخي للمحاماة و�شريكه

)�شركة مدنية للمحاماة(

فيفان  و�سريكـــه جيفري  امل�سيخــي  علــي  بن  �سامل  بن  �سعــيد  الدكتــور  ال�سريكــان  اجتمــع 

رودويل فـي يـــــوم ال�سبـــت املوافــــق 2013/3/23م فـي متـام ال�ساعة العا�ســـرة �سباحــا وناقــــ�سا 

تعديــــل املادة ) 8 ( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة وقد اتفقا بالإجماع على اأن يكون للمحامي 

اأمور ال�سركة  ال�سريك الدكتور/ �سعيد بن �سامل بن علي امل�سيخي حق التوقيع فـي كافة 

الإدارية .

- الدكتور �شعيد بن �شامل بن علي امل�شيخي                             التوقيع

- جفيـــــــــــــري فيفـــــــــــــــان رودويـــــــــــــل                             التوقيع
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قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2013/3/38

باإعـالن تاأ�شي�س �شركـة مدنيـة للمحامـاة 

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

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

املدنية للمحاماة ،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2013/3 بتاريخ 2013/5/26م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــى

املوافقـة على تاأ�سي�س �سركة / اأحمد حممود اأحمد و�سريكه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

) �سركـة مدنية للمحاماة ( .

املــادة الثانيـــة

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

�شـدر فـي : 16 / 7 / 1434هـ 

املـوافــــق : 26 / 5 / 2013م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                     وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة

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

ال�سريكـان  املحاميـان  اتفـق  املوافـق 2013/4/1م  هـ  الأوىل 1434  يوم 20 من جمادى  فـي  اإنه 

م�ستقلة  معنوية  �سخ�سية  تكون لها  للمحاماة  مدنية  �سركة  تاأ�سي�س  على  اأدناه  املذكوران 

وفقا لأحكام قانــون املحامـاة ال�ســـادر باملر�ســـوم ال�سلطاين رقم 108 /96 ، واأحكـــام القـــرار 

الوزاري رقم 99/70 ال�ســادر فـي �ســـاأن ال�ســروط والإجـــراءات الالزمــة لتاأ�سيــ�س ال�سركـــات 

املدنيـــة للمحاماة .

ا�شـــم ال�شركـــــة 

املــادة ) 1 (

يكــــون ا�ســـــم ال�سركـــة اأحمـــد حممــود اأحمــــد و�سريكــه حمامـــون وم�ست�ســــارون قانونيـــــون 

)�سركة مدنية للمحاماة( .

مركز ال�شركة الرئي�شي 

املــادة ) 2 (

يكــون مركـــز ال�سركــــة الرئي�ســـي فـي حمافظـــــة م�سقــــط )�سلطنة عمان( ويجـــوز لل�سركــــة 

اأن تن�سئ فروعا اأخرى داخل ال�سلطنة وخارجها وفقا ملا يحدده ال�سركاء .

اأ�شماء ال�شريكني وجن�شيتهما

 وحمــال اإقامتهمــــا وعناوينهمـــــا

املــادة ) 3 (

تتكون ال�سركة من ال�سريكني الآتيني :

العنــــــــوان حمل الإقامة اجلن�شية ال�شــــــــــــم م

ولية بركاء 

ال�سوحمان 

ولية بركاء 

ال�سوحمان 
عماين 1 اأحمد بن حممود بن اأحمد البلو�سي

م�سقط - اخلوير م�سقط - اخلوير �سوداين يو�ســف عمــاد الديـــن عثمـــان خاطـــر 2
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غر�س ال�شركة 

املــادة ) 4 (

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

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

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

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

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

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

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

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

مدة ال�شركة

املــادة ) 5 (

تبــداأ ال�سركــــة اأعمالهـــا من تاريـــخ �ســــدور قـــرار جلنـــة �ســــوؤون املحامــــني اإىل اأن يتـــم حلهـــا 

اأو ت�سفيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك .

راأ�س مال ال�شركة

املــادة ) 6 (

راأ�س مال ال�سركة )5000( خم�سة اآلف ريال عماين مق�سم اإىل )5000( خم�سة اآلف ح�سة 

بقيمة اإ�سمية قدرها ريال للح�سة الواحدة ، ن�سيب كل �سريك )2500( ح�سة .

كيفية توزيع الأرباح واخل�شائر 

املــادة ) 7 (

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

وفـي حالــة وجــود خ�ســارة فـي اإحــدى ال�سنــوات ترحــل اإلـى ال�سنـة التاليـة ول تـوزع الأربـاح 

اإل بعد تغطية خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة . 
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مدير ال�شركة  

املــادة ) 8 (

يتوىل اإدارة ال�سركة ال�سريك املحامي/ اأحمد بن حممود بن اأحمد البلو�سي . اأ - 

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

الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة .

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

والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي :

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

امليزانيات واحل�سابات واإ�سدار اأوامر ال�سراء وذلك فـي اإطار الربامج وامليزانيات   - 2

املعتمدة .

اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية .  - 3

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

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

اختيار وتعيني واإنهاء خدمات موظفـي ال�سركة من غري املحامني وامل�ست�سارين   - 6

وذلك ح�سب مقت�سيات العمل .

ي�ســـاأل املديــر ب�سفـــة �سخ�سيــة جتـــاه ال�سركــة اأو الغيـر عـن خمالفـة الأنظمــة واللوائــح  د - 

اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة .

ل يجــوز لل�سريـــك غيــر املديــر اأن يتدخــل فـي اإدارة ال�سركــة ولكـن لــه اأن يطلع بنف�ســه  هـ - 

يوجه  واأن  وم�ستنداتها  دفاترها  يفح�س  واأن  اأعمالها  �سري  على  ال�سركة  مركز  فـي 

الن�سح ملديرها وله اأن يطلب من املحكمة املخت�سة اإلغاء اأي قرار ي�سدر عن ال�سركة 

ب�سورة خمالفة للقانون اأو لعقد ال�سركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك .

يجـب علـى ال�سريـك املديــر فــي حـال رغبتــه اعتزال الإدارة اأن يخطر ال�سريك الآخـر   و- 

بذلك قبل �سهرين على الأقل من تاريخ العتزال واإل كان م�سوؤول عن كل �سرر يلحق 

بال�سركة نتيجة اعتزاله .

تلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة والتي تدخل �سمن �سالحياته . ز - 
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حقوق وواجبات ال�شريكني 

املــادة ) 9 (

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

ل يجـوز لل�سريـك دون موافقـة ال�سريك الآخر اأن ميـار�س حل�سابـه اخلـا�س اأو حل�سـاب  ب - 

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

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

عـــو�س لأي �سخــــ�س من الغيـــر ب�ســـــرط موافقـــة ال�سريـــك الآخــر ويجــوز لكــل �سريــك 

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

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

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

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

ال�سركــــة اأو تعديــــل ح�ســـة ال�سريـــك فـي امل�ساركــــة فـــــي اأربـــاح وخ�سائـــر ال�سركـــة يجـــب 

اأن يوافق عليها ال�سريكان معا .

ل يكون اجتماع ال�سريكني قانونيا اإل بح�سورهما معا . و - 

قيود على ال�شريكني

املــادة ) 10 (

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

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

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

لل�سركة . 

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

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

من اأ�سول ال�سركة .

املــادة ) 11 (

كيفية حل ال�شركة وت�شفيتها 

اأ - تنق�سي ال�سركة باأحد الأ�سباب الآتية : 
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انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها .  - 1

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

اإجماع ال�سركاء على حلها .  - 3

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

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

�سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها .  - 5

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

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

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

اأيــة اأ�سبــاب اأخـرى ين�س عليهــا القرار الــوزاري رقــم 70/ 99 فـي �ســاأن ال�ســروط   - 7

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

تدخل ال�سركـة مبجـرد انق�سائهـا فــي دور الت�سفيـة وحتتفظ بال�سخ�سية العتباريـة  ب - 

بالقـــــدر الــــالزم للت�سفيـــة وي�ســـاف اإلــى ا�ســم ال�سركـــة خـــالل مـــدة الت�سفيــــة عبـــــارة 

)حتت الت�سفية( .

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

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

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

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

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

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

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

اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزامها عند القت�ساء .
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القانـون الواجـب التطبيـق

املــادة ) 12 (

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

رقم 96/108 والقرار الوزاري رقم 99/70 فــي �ســاأن ال�ســروط والإجـــراءات الالزمة لتاأ�سي�س 

ال�سركات املدنية للمحاماة .

املــادة ) 13 (

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

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

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

توقيــــع ال�شريكــــــني :

- اأحمد بن حممود بن اأحمد البلو�شي                          التوقيع 

- يو�شـف عمـاد الديـن عثمـان خاطــر                          التوقيع

 

 مرفق اجلدول اأدناه باأ�شماء ال�شركاء واحل�ش�س التي ميتلكونها

احل�شــــــة راأ�س املـــال ال�شــــــــــــم م

 2500 2500 ريال عماين اأحمد بن حممود بن اأحمد البلو�سي 1

 2500 2500 ريال عماين يو�سـف عمـــاد الديــــن عثمــان خاطـر 2
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وزارة القـوى العاملـة

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القوى العاملة ا�شتنــادا اإلــى القرار الوزاري رقــم 2012/570 ب�شــاأن نظـام ت�شكيـل 

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

اأن عمــال �شركـــة �شويتــزر �شحــار تقدمـوا اإىل املديريـة العامــة للرعايـة العماليــة بالــوزارة 

بطلب ت�شجيل نقابة عمالية , ولكل مت�شرر احلق فـي االعتـرا�ض علــى هــذا الطلــب , على 

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

الغر�ض , وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القوى العاملة ا�شتنــادا اإلــى القرار الوزاري رقــم 2012/570 ب�شــاأن نظـام ت�شكيـل 

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

اأن عمـال ا�ض جــي عابــد وال�شليمـي للتموين تقدمـوا اإىل املديريـة العامـة للرعايـة العماليـة 

بالوزارة بطلب ت�شجيل نقابة عمالية , ولكل مت�شرر احلق فـي االعرتا�ض على هذا الطلب , 

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

لهذا الغر�ض , وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .
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اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القوى العاملة ا�شتنــادا اإلــى القرار الوزاري رقــم 2012/570 ب�شــاأن نظـام ت�شكيـل 

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

اأن عمال �شركة ال�شالن لل�شناعات الغذائية تقدموا اإىل املديريـة العامــة للرعايــة العمالية 

بالـوزارة بطلـب ت�شجيــل نقابـة عماليـــة , ولكـل مت�شــرر احلــق فــي االعتــرا�ض علــى هـــذا 

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

بالوزارة لهذا الغر�ض , وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .
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وزارة التجــــارة وال�صناعـــة

دائرة امللكية الفكريــة

اإعـــــــالن

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 27531

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

عارية  اأ�سالك   , الكهربائية  ومتطلباتها  والطاقة  الت�سالت  لأغرا�ض  وكبيالت  اأ�سالك 

 , كهربائية  املرونة(  و�سديدة  �سغرية)معزولة  اأ�سالك   , عازلة  مبــــادة  مغطـــى  كيبـــل  اأو 

اأ�سالك ذات األياف ب�سرية , اأ�سالك كبيالت لالت�سالت م�سفحة , اأ�سالك مغطاة )حتت 

الأر�ض( اأو مقفلة وموزعة , اأ�سالك ذات نقاط خمتلفة , اأ�سالك ثانية , اأ�سالك معزولة 

اأ�سالك   , مرفـية  اأ�سالك   , للمباين  كهربائية  واأدوات  للطاقة  اأ�سالك   , وكثيفةحممولة 

مقاومة لظروف الطق�ض , اأ�سالك ذات قاعدة , اأ�سالك لالأغرا�ض الإلكرتونية واملوا�سالت 

 , البطاريات  لت�سغيل  اأ�سالك   , للمركبات  الأ�سعال  اأ�سالك   , اأملنيوم  اأ�سالك   , والت�سالت 

اأ�سالك معزولة قابلة لال�ستعمال , اأ�سالك للتعليق , اأ�سالك ذو مو�سلني )متحدي املحور( , 

اأ�سالك امليكروفونات , اأ�سالك جلهاز اإنذار احلريق , اأ�سالك التليفونات ومقدمات , اأ�سالك 

ال�سماعات , اأ�سالك لل�سوت والأمن , اأ�سالك التلفزيون , اأ�سالك الفـيديو , الأ�سالك املزدوجة 

الكهربائية احلرارية , اأ�سالك للمحولت عالية )ذو قوة كهربائية( , منخف�سة , متو�سطة, 

حممولة  حقائب   , البطاريات  لتقوية  اإ�سافات  اأ�سالك   , البطاريات  قوة  لزيادة  اأ�سالك 

 , اإ�سافة لالأ�سالك الكهربائية )عدد( عدد وت�سمل )و�سالت  لأغرا�ض تقوية البطاريات 

�سدادات , و�سالت نهائية , اأدوات تنظيم احلرارة ( . 

با�صـــــــــــــــم : جرنال كيبل تكنولوجيز كوربوري�سن 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   41076 كينتاكي   , هيت�ض  هايالند   , درايف  تي�سنيري  فور   : العنــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2002/03/19 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 27535 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

عارية  اأ�سالك   , الكهربائية  ومتطلباتها  والطاقة  الت�سالت  لأغرا�ض  وكبيالت  اأ�سالك 

 , كهربائية  املرونة(  و�سديدة  �سغرية)معزولة  اأ�سالك   , عازلة  مبــــادة  مغطـــى  كيبـــل  اأو 

اأ�سالك ذات األياف ب�سرية , اأ�سالك كبيالت لالت�سالت م�سفحة , اأ�سالك مغطاة )حتت 

الأر�ض( اأو مقفلة وموزعة , اأ�سالك ذات نقاط خمتلفة , اأ�سالك ثانية , اأ�سالك معزولة 

اأ�سالك   , مرفـية  اأ�سالك   , للمباين  كهربائية  واأدوات  للطاقة  اأ�سالك   , وكثيفةحممولة 

مقاومة لظروف الطق�ض , اأ�سالك ذات قاعدة , اأ�سالك لالأغرا�ض الإلكرتونية واملوا�سالت 

 , البطاريات  لت�سغيل  اأ�سالك   , للمركبات  الأ�سعال  اأ�سالك   , اأملنيوم  اأ�سالك   , والت�سالت 

اأ�سالك معزولة قابلة لال�ستعمال , اأ�سالك للتعليق , اأ�سالك ذو مو�سلني )متحدي املحور( , 

اأ�سالك امليكروفونات , اأ�سالك جلهاز اإنذار احلريق , اأ�سالك التليفونات ومقدمات , اأ�سالك 

ال�سماعات , اأ�سالك لل�سوت والأمن , اأ�سالك التلفزيون , اأ�سالك الفـيديو , الأ�سالك املزدوجة 

الكهربائية احلرارية , اأ�سالك للمحولت عالية )ذو قوة كهربائية( , منخف�سة , متو�سطة, 

حممولة  حقائب   , البطاريات  لتقوية  اإ�سافات  اأ�سالك   , البطاريات  قوة  لزيادة  اأ�سالك 

لأغــرا�ض تقوية البطاريات اإ�سافة لالأ�سالك الكهربائية )عدد( عدد وت�سمل )و�سالت , 

�سدادات , و�سالت نهائية , اأدوات تنظيم احلرارة ( . 

با�صـــــــــــــــم : جرنال كيبل تكنولوجيز كوربوري�سن 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   41076 كينتاكي   , هيت�ض  هايالند   , درايف  تي�سنيري  فور   : العنــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2002/03/19 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 37356 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية ملعاجلة القذف املبكر , العجز فـي النت�ساب , العجز اجلن�سي , 

اخللل فـي اجلهاز البويل و التنا�سلي و جهاز املثانة . 
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با�صـــــــــــــــم : جون�سون اند جون�سون 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : ون جون�سون اند جون�سون بالزا , نيوير �سن�سويك , نيوجري�سي , الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2005/08/27 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 69199 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

�سوبر ماركت )البيع بالتجزئة( .

با�صـــــــــــــــم : التمام الدولية �ض .م .م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض.ب : 637 ر.ب : 114 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/07/10 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 69395 

فـي الفئة 31 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

علف احليوانات .

با�صـــــــــــــــم : بي ام اي نيوتري�سن انرتنا�سيونال,األ األ �سي 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 1080 كونتي رود اأف وي�ست , �سوريفـيو , ميني�سوتا 55126 , الوليات املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/07/20 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 71035 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات اختبار لتحديد الكفاءة املهنية , وخا�سة اختبار وتقييم عمل املتخ�س�سني فـي جمال 

املتخ�س�ض  املهنية فـي املجال  اأجل حتديد م�ستوى خربتهم وكفاءتهم  اإدارة الأعمال من 

لإدارة امل�ساريع الن�سطة , خدمات اأعمال للغري , وخا�سة خدمات اعتماد للمتخ�س�سني فـي 

اأعمال للغري وخا�سة ت�سديق ومراقبة الأعمال , خدمات  اإدارة امل�ساريع , خدمات  جمال 

�سهادات اعتماد مهنية وتعليمية ملدراء امل�ساريع �سمن نطاق اإدارة اأعمال امل�ساريع لأغرا�ض 

الأعمال , فئة 35 . 

با�صـــــــــــــــم : بروجيتك ماجنمت اإت�ستيتيوت , ) بي اإم اأي (

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 14 كامبا�ض بوليفارد , نيو تاون �سكوير , بن�سلفانيا 19073 , الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/31 

 : الطلب  تاريخ   ,  85/313107  : الطلب  رقم   : الأولوية  حق  الطلب  مينح   : مالحظـــــة 

2011/5/5 , البلد الأجنبي : الوليات املتحدة 

ا�سم الوكيل : �سما�ض للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 71755 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

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

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

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

م�ستح�سرات ت�سفـيف  ال�سعر , اللك اخلا�ض بال�سعر , مو�ض ال�سعر , مواد تلميع ال�سعر , جل 

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

ال�سعر , زيوت ال�سعــر , تونيك ال�سعــر , كرمي ال�سعر , امل�ستح�سـرات اخلا�سة بال�ستحمام 

و/اأو الد�ض , م�ستح�سرات التواليت غري الطبية , م�ستح�سرات العناية بالب�سرة . 

با�صـــــــــــــــم : يونليفر بي ال �سي 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : التجارة وال�سناعة  

العنــــــــوان : بورت �سناليت , ويرال , مري�سي�سايد , اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/11/18 

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

العنــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72382 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات التزويد بالطعام وال�سراب , التموين بالطعام وال�سراب , املقاهي , الكافترييات , 

املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة)الكانتينز( املطاعم , مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة . 

با�صـــــــــــــــم : ابيتايت للتزويد باملواد الغذائية )�ض .ذ .م .م( 

اجلن�صيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض.ب : 119812 دبي , الإمارات العربية املتحدة  

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/01/24 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72386 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

م�ستح�سرات �سيدلية لعالج هموفـيليا مر�ض بالدم واأدوات وم�ساعدات الت�سخي�ض الطبي 

اخلا�سة بفح�ض �سوائل اجل�سم . 

با�صـــــــــــــــم : بايوجني ايديك اأم ايه انك 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 14 كامربيدج �سنرت , كامربيدج , ام اأيه 2142 , الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/01/25 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72387 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

م�ستح�سرات �سيدلية لعالج هموفـيليا مر�ض بالدم .

با�صـــــــــــــــم : بايوجني ايديك اأم ايه انك 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 14 كامربيدج �سنرت , كامربيدج , ام اأيه 2142 , الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/01/25 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1017(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72397 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

موتورات املركبات والقطع اخلا�سة بها .

با�صـــــــــــــــم : جينريال موتورز ال ال �سي 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 300 رينا�سين�ض �سنرت , �سيتي اوف ديرتويت , ولية مت�سيغني 300 - 48265  

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/01/25 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72400 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

احلليب ومنتجات الألبان , الزيوت وال�سحوم املعدة لالأكل . 

با�صـــــــــــــــم : بونغراين ا�ض ايه  

اجلن�صيــــــة : فرن�سي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة  

العنــــــــوان : 42 ري ريو�سي�ض 78220 فـريوفلي فرن�سا  

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/01/25 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1017(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72465 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

ل�ستخدامها  مركبات  اأو   , واحدة  ملرة  لال�ستخدام  كيميائية  مبواد  م�سربة  غري  مناديل 

كاأوراق تن�سيف جتميلية لمت�سا�ض زيت الوجه .

با�صـــــــــــــــم : جون�سون اند جون�سون 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ,  08933 , نيوجري�سي  , نيوبرون�سويك  العنــــــــوان : واحد جون�سون اند جون�سون بالزا 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/01/30 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72669 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات تاأجري معدات حفر ل�ستخدامها فـي �سناعة النفط والغاز .

با�صـــــــــــــــم : بري�سي�سن دريلينغ كوربوري�سن 

اجلن�صيــــــة : كندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 4200 , 150 - 6افـينو ا�ض دبليو كاجلاري البرييا تي 2 ار 1 ان 6 كندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/02/11 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1017(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72817 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

الأحـــزمة امل�سنـــوعة مــن اجللد واأ�سباه اجللد,املظالت , الأمتعة , حقائب ال�سفر , حقائب 

اليد , حمافظ النقود , �سناديق املحافظ , حافظات اللعب )PACK BACKS(  ,  حقائب 

  , املفاتيح   حافظات    , الت�سوق   اأكيا�ض    ,   )SHOULDER BAGS( الأكتاف  على  حتمل 

حقائب املكياج املباعة فارغة  ,  حقائب اأدوات الزينة املباعة فارغة . 

با�صـــــــــــــــم : نوتيكا اباريل انك 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 40 وي�ست فـيفتي �سفـينث �سرتيت نيويورك 10019 الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/02/20 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72887 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

العناية  ومنتجات  املا�سحات   , املنزلية  والأدوات  باحلمامات  اخلا�سة  التنظيف  ما�سحات 

بالأثاث , ما�سحات ومنظفات النوافذ .

با�صـــــــــــــــم : كمربيل - كالرك ورلدوايد , انك 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : نينه , وي�سكون�سني 54956 , الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/02/25 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1017(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73033 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية حتديدا تلك امل�ستخدمة فـي عالج الأمرا�ض املعدية . 

با�صـــــــــــــــم : �سانوفـي 

اجلن�صيــــــة : فرن�سي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 54 رو ل بوتيه 75008 باري�ض فرن�سا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/02/29 

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

العنــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73090 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات املقاهي اأو املطاعم , خدمات التمويل بالطعام وال�سراب .

با�صـــــــــــــــم : فـريتريد لبيلينغ اور غنايزي�سينز انرتنا�سيونال اي .فـي . 

اجلن�صيــــــة : اأملاين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : بونر تالويغ 177 , 53129 بون  ,  اأملانيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/04 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1017(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73175 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات املطاعم , حتديدا , خدمات تقدمي الطعام و ال�سراب داخل املطعم , و خدمات ذاتية 

ال�سيارة لأجل  للطعام من  الزبائن  تلبية طلبات  فـي  تتمثل  اإىل خدمات خارجية  اإ�سافة 

اأخذها للخارج درايف اإن . 

با�صـــــــــــــــم : بيتا بيت انرتنا�سيونال انك 

اجلن�صيــــــة : كندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �سويت 400 باي �سرتيت 1235 تورنتو اونتاريو م 5 ر 3 ك 4 كندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/07 

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

العنــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73372 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

الغدد  وا�سطرابات   , الفـريو�سية  وال�سطرابات  الأمرا�ض  لعالج  وامل�ستح�سرات  الأدوية 

  , اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية   , , واملتعلقة بالع�سالت والعظام  , والأي�سية  ال�سماء 

اجلهاز البويل التنا�سلي , العجز اجلن�سي , اأمرا�ض الكبد والأورام , طب العيون واجلهاز 

الأمــرا�ض   , , والهــــرمونــات  اله�سمـــي  , اجلهـــاز  الع�سبـــــي  واأمـــرا�ض اجلهــاز   , التنفــ�سي 

اجللــدية , الأمرا�ض التنف�سية وال�سطرابات املتعلقة باملناعة , واللقاحات . 

با�صـــــــــــــــم : ابوت لبوراتوريز 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 100 ابوت بارك رود ابوت بارك ايللينوي 60064 الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/20 

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

العنــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1017(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73531 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

منا�سف ومما�سح ومناديل ورقية .

با�صـــــــــــــــم : كيمربيل-كالك ورلدوايد انك 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : نيناه وي�سكون�سني 54956 الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73649 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

م�ستح�سرات ال�سرتويد املو�سعية . 

با�صـــــــــــــــم : �سريينغ كوربوري�سن 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الوليات   , نيوجري�سي  ولية  كينلوارث  مدينة  رود  هيل  غالوبينغ   2000  : العنــــــــوان 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/07 

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

العنــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1017(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73727 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

احلقائب اليدوية واحلقائب .

با�صـــــــــــــــم : جاراج انرتنا�سيونال لوك�ض اأ�ض اأيه اأر األ 

اجلن�صيــــــة : لوك�سمبورج 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : اللي �س�سيفـري �سويت 1 , 05 , 2 , األ -2520 , لوك�سمبورج 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/08 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73751 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

خدمات املطاعم مبا فـي ذلك خدمة الوجبات ال�سريعة .

با�صـــــــــــــــم : ماك�ض هامبوجرر�ستوراجنر ايه بي 

اجلن�صيــــــة : �سويدي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض.ب : 814 , 97125 لويل , ال�سويد 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/08 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1017(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73757 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

موتورات املركبات والقطع اخلا�سة بها .

با�صـــــــــــــــم : جينريال موتورز ال ال �سي 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة  

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 300 رينا�سين�ض �سنرت �سيتي اوف ديرتويت , ولية مت�سيغني 48265-3000 , 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/08 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73898 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

غ�سول فم غري  الطبي .

با�صـــــــــــــــم : جون�سون اند جون�سون 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : واحد جون�سون اند جون�سون بالزا , نيو بروجري�ض 08933 , الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/17 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1017(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73899 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

غ�سول فم الطبي .

با�صـــــــــــــــم : جون�سون اند جون�سون 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : واحد جون�سون اند جون�سون بالزا , نيو بروجري�ض 08933 , الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/17 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73908 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

ال�سجائر , ال�سيجار , ال�سيجار ال�سغري امللفوف بالتبغ )ال�سيجاريللو( تبغ اللف الذي يلف 

يدويا , تبغ الغاليني , التبغ ومنتجات التبغ .

با�صـــــــــــــــم : دنهيل توباكو اوف لندن ليمتد 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : غلوبي هاو�ض 4 تيمبل بلي�ض دبليو �سي 2 ار2 بي جي . اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/18 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74046 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

�سا�سة العر�ض , خدمات الدعاية والإعالن واإدارة الأعمال .

با�صـــــــــــــــم : ريتيل ورلد ليمتد 

اجلن�صيــــــة : اجلزر العذراء الربيطانية 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 325 , وترفرنت درايف  , مبنى عمر هودج الطابق الثاين , ويكهامز كيه  ,  

رودتاون  ,  تورتول , اجلزر العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/29 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74220 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

  , العطور  ماء   , الدوارة  املركزة  العطرية  الزيوت  امل�ستملة  اأنواعها  خمتلف  على  العطور 

وتعطري  تلطيف  ومنتجات  املعطرة  اجل�سم  ور�سو�ض  اجلو  ملطف   , الطبيعية  الر�سو�ض 

الغرف الدوارة .

با�صـــــــــــــــم : م�سنع الرحاب احلديث للعطور 

اجلن�صيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

اململكة   21431  , جدة   1246  : �ض.ب   ,  4 املرحلة   , ال�سناعية  املنطقة  جدة   : العنــــــــوان 

العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/09 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74711 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

م�ستح�سرات التجميل , مكياج الوجه , واأحمر اخلدود , وم�ساحيق الوجه , ومكياج العيـــون 

 , ال�سفاه  بريق   , ال�سفاه  واأحمر  للحقائب  املدجمة  امل�ستح�سرات   , اجل�سم  وملعان  والوجـــه 

جل   , والب�سرة  اجللد  ومنعمات   , اجللد  مرطبات   , والدعك  للغ�سول  �سائلة  م�ستح�سرات 

ال�سحتمام , حتديد الب�سرة , وبخاخات وعطور اجل�سد وم�ستح�سرات اجل�سم واليد وجل 

اجل�سم , جل ال�ستحمام , وم�ساحيق اجل�سم , والعطور , كولونيا , ماء تواليت , ماء الكولونيا. 

با�صـــــــــــــــم : اليزابيت اردن,انك 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

العنــــــــوان : 2400 ا�ض دبليو . 145 افـينيو  , 2 فلور , مريامار , فلوريدا - الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/09 

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

العنــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74732 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

ال�سجائر والتبغ ومنتجات  التبغ والولعات واأعواد الثقاب واأدوات التدخني .

با�صـــــــــــــــم : نيكوفـين�سرز ليمتد 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 1ووتر �سرتيت , لندن دبليو �سي 2 ار 3 ال اأ - اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/10 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74737 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

ال�سابون , املواد العطرية والزيوت العطرية وم�ستح�سرات التجميل )الكوزمتيك( وغ�سول 

ال�سعر وم�ستح�سرات تنظيف الأ�سنان .

با�صـــــــــــــــم : بروفـينت اأ جي 

اجلن�صيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : يونتري بايولي�سرتاب 12 , 8834 �ست�سينديليج - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/10 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74738 

فـي الفئة 14 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

املجوهرات والأحجار الكرمية , اأدوات قيا�ض الوقت والزمن الدقيقة .

با�صـــــــــــــــم : بروفـينت اأ جي 

اجلن�صيــــــة : �سوي�سري

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : يونتري بايولي�سرتاب 12 , 8834 �ست�سينديليج - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/10 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74740 

فـي الفئة 24 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

الكتانيات ما عدا املالب�ض , كتانيات الأ�سرة , والكتانيات املنزلية واأقم�سة التنجيد واحلرير 

)مالب�ض( .

با�صـــــــــــــــم : بروفـينت اأ جي 

اجلن�صيــــــة : �سوي�سري

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : يونتري بايولي�سرتاب 12 , 8834 �ست�سينديليج - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/10 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74804 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

املركبات الربية وخ�سو�سا الأتومبيل وال�ساحنات والفانات واملركبات الريا�سية واملحركات 

العائدة لها والقطع الهيكلية العائدة لها .

با�صـــــــــــــــم : جينريال موتورز األ األ �سي 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

  -  48265 ميت�سيغان  ولية   , ديرتويت  اوف  �سيـتي   , �سنتــر  رينــا�سن�ض   300  : العنــــــــوان 

3000 - الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/12 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74880 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

 , البــن   , احلبـــوب   , النــــوجا   , الفــــدج   , الطـــــوفــــي   , الكراميل   , الكـــاكــــــاو   , ال�ســـوكولتــــة 

ال�ساي , التابيوكا , ال�ساجو , الدقيق , ع�سل النحل , الع�سل الأ�سود , ال�سكر , امللح , الأطعمة 

تلك  بدائل  اأو  اأعاله  املذكــــورة  املنتجـــــات  اأي  مـــن  جـــزئيــــا  اأو  كلــيـــا  امل�سنــــوعة  وامل�سروبات 

املواد  لتزيني  حلـــويات   , ال�ســـوكولتة  حلــــويات   , احللــــويات  قطـــع   , احللويات   , املنتجات 

الغذائية , �سوكولتة لتزيني الطعام , قطع ال�سوكولتة , �سوكولتة على �سكل بي�ض , �سكولتة 

 , )حلويات(  �سكرية  اأقرا�ض   , )حلويات(  كماأة   , بال�سوكولتة  مغطاة  حلـــويات   , حم�ســوة 

حلويات ال�سوكولتة حتتوي على الب�سكويت اأو املك�سرات اأو الكراميل اأو الطوفـي اأو الفدج اأو 

النوجا اأو الفاكهة املجففة , حلويات ال�سوكولتة التي حتتوي على ح�سوات �سل�سة , حلويات 

ال�سوكولتة التي حتتوي على ح�سوات كرمية , حلويات ال�سوكولتة بنكهة القهوة , حبوب 

القهوة املغطاة )حلويات( , حبوب القهوة املغطاة بال�سكولتة )حلويات( , حلوى , احللوى 

العودية )حلويات( , هالميات )جلي( فواكه )حلويات( , �سكاكر , قطع ال�سكاكر , حلويات 

�سكرية , �سكاكر ال�سوكولتة , علكة, اأطعمة خفـيفة , اأطعمة خفـيفة حتتوي على اأو مغطاة 

بال�سوكولتة , منتجات املخابز , الب�سكويت , ب�سكويت ال�سعري , الب�سكويت الذي يحتوي على 

فاكهة جمففة اأو �سوكولتة اأو مك�سرات , الب�سكويت املغطى بال�سوكولتة , رقائق الب�سكويت, 

رقائق الب�سكويت بال�سوكولتة , ب�سكويت رقيق ه�ض , معكرون , كعك حملى , الكعك , م�سحوق 

الكعك , خليط الكعك , الفطائر , املعجنات , فطائر حمالة )بانكيك( , كعـــك الوفل , تورتات 

)كيك بالفواكه( , ب�سكويــت مملـــح , ب�سكويت مملح مغطى بال�سوكولتـة , �سرائح الــذرة , 

التي  اخلفـيفـــة  الأطعمــة  قطع   , اخلفـيفة  الأطعمة  قطع   , املو�سلي  قطع   , احلبوب  قطع 

حتتوي على ال�سوكولتة اأو احلبوب اأو املك�سرات اأو الفاكهة )حلويات( , الأطعمة اخلفـيفة 

املغطاة بال�سوكولتة , مك�سرات )حلويات( , مك�سرات مغطاة )حلويات( , مك�سرات اأو حبوب 

اأو فواكه مغطاة بال�سوكولتة )حلويات( , م�ســروبات مثلجــة , �سوكولتة لل�سـرب , �سوكولتة 

�ساخنة , م�سروبات )اأ�سا�سها ال�سوكولتة( , م�ســـروبات )اأ�سا�سها الكاكاو(  م�سروبات )اأ�سا�سها 

القهوة( , م�سروبات )اأ�سا�سها ال�ساي( , م�سحوق الكاكاو , م�سحوق ال�سوكولتة , م�سروبات 

الأطعمة اململتة , �سراب , قطر ال�سكر , اأ�سربة ال�سوكولتة لتح�سري امل�سروبات التــــي اأ�سا�سها 

اأ�سربة للطعام , �سل�سات , �سل�سات ال�سوكولتة , معـاجني للفـــرد  معاجني  ال�سوكولتة , 

 , بهـــارات   , توابــــل   , واملك�سـرات  ال�سوكولتة  اأ�ســـــا�سها  للفرد  معاجــني   , للفرد  ال�سوكولتة 

مثلجات لالأكل , حلويات جممدة , البوظة , حلوى عودية جممدة , زبادي جممد , حلويات 

مثلجة , �سربات , مهلبية , اأقرا�ض �سكرية , هالميات )جلي( , حلوى من كرمية خمفوقة 

, حلويات  الأرز  اأ�سا�سها  , حلويات ومهلبية  ال�سوكولتة  اأ�سا�سها  , حلويات ومهلبية  وهالم 

ومهلبيـة اأ�سا�سها املعكرونة , منكهات لالأطعمة وامل�سروبات والأطعمة اخلفـيفة والوجبـات ,
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غذائية  مــواد   , والوجبـــات  اخلفـيفــة  والأطعمــة  وامل�ســـروبات  الأطعمـــة  لإعــــداد  مكـــونات 

وم�سروبات م�سنوعة من ال�سلع الواردة فـي الفئة 30 , منتجات معدة لال�ستهالك وتتاألف 

ب�سكل اأ�سا�سي من ال�سلع الواردة فـي الفئة 30 .

با�صـــــــــــــــم : مار�ض , اإنكوربوريتد 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ,  22101 - 3883 , فـريجينيا  , مكلني  اإيلم �سرتيت  العنــــــــوان : 6885 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/18 

ا�سم الوكيل : �سما�ض للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74882 

فـي الفئة 31 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

فـي  ورادة  وجميعها  والبذور  والغالل  والغابات  الب�ساتني  ومنتجات  الزراعية  املنتجات 

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�ض للحيوانات , فواكه طازجة وخ�سروات طازجة وم�ستح�سرات 

لها لال�ستخدام كاإ�سافات للمواد الغذائية .

با�صـــــــــــــــم : مار�ض , اإنكوربوريتد 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ,  22101 - 3883 , فـريجينيا  , مكلني  اإيلم �سرتيت  العنــــــــوان : 6885 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/18 

ا�سم الوكيل : �سما�ض للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74899 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

املركبات والقطع العائدة لها .

با�صـــــــــــــــم : جينريال موتورز األ األ �سي 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

  -  48265 ميت�سيغان  ولية   , ديرتويت  اوف  �سيـتي   , �سنتــر  رينــا�سن�ض   300  : العنــــــــوان 

3000 - الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/12 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75024 

فـي الفئة 24 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

املناديل املن�سوجة واملواد املن�سوجة امل�ستملة على ال�ساري واأغطية ال�سرر واملوائد والأقم�سة 

املن�سوجة واملحبوكة والأقم�سة املن�سوجة امل�ستملة على الأن�سجة ن�سف القطرية والأقم�سة 

غري املن�سوجة واللباد .

با�صـــــــــــــــم : تويو بو�سيكي كابو�سيكي كاي�سا )تويوبو كو , ليمتد(

اجلن�صيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : رقم 2 - 8 دوجيما هاما 2 - ت�سوم , كيتا , كيو او�ساكا اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/26 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75037 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

زبدة جوز الهند , كرمية جوز الهند , دهن جوز الهند , قطع جوز الهند , حليب جوز الهند 

لغايات الطبخ , زيت جوز الهند . 

با�صـــــــــــــــم : �سابر بي تي اأي ال تي دي 

اجلن�صيــــــة : �سينجابوري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 101 ثوم�سون رود 02/03 - 23 يونايتد �سكوير , �سنغافورة 307591 - �سنغافورة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/26 

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

العنــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75107 

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�صـــــــــــــــم : فـيليب موري�ض برودكت�ض ا�ض . اآ 

اجلن�صيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : كواى جيرنيناود 3 , نيو �ساتل , 2000 �سي اأت�ض ,  �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/27 

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

العنــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75108 

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�صـــــــــــــــم : فـيليب موري�ض براندز ا�ض ايه ار ال  

اجلن�صيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : كواى جيرنيناود 3 ,  نيو �ساتل ,  2000 �سي اأت�ض ,  �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/27 

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

العنــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75109 

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�صـــــــــــــــم : فـيليب موري�ض براندز ا�ض ايه ار ال  

اجلن�صيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : كواى جيرنيناود 3 ,  نيو �ساتل ,  2000 �سي اأت�ض ,  �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/27 

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

العنــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75112 

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�صـــــــــــــــم : فـيليب موري�ض براندز ا�ض ايه ار ال  

اجلن�صيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : كواى جيرنيناود 3 ,  نيو �ساتل ,  2000 �سي اأت�ض ,  �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/27 

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

العنــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75114 

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�صـــــــــــــــم : فـيليب موري�ض برودكت�ض ا�ض . اآ . 

اجلن�صيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : كواى جيرنيناود 3 , نيو �ساتل , 2000 , �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/27 

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

العنــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75115 

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�صـــــــــــــــم : فـيليب موري�ض براندز اأ�ض اآر األ 

اجلن�صيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : كواى جيرنيناود 3 , نيو �ساتل , 2000 , �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/27 

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

العنــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75118 

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�صـــــــــــــــم : فـيليب موري�ض برودكت�ض ا�ض . اآ . 

اجلن�صيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : كواى جيرنيناود 3 , نيو �ساتل , 2000 , �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/27 

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

العنــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

-59-



اجلريدة الر�سمية العدد )1017(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75122 

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�صـــــــــــــــم : فـيليب موري�ض برودكت�ض ا�ض . اآ . 

اجلن�صيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : كواى جيرنيناود 3 , 2000 نيو�ساتل - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/27 

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

العنــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75124 

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�صـــــــــــــــم : فـيليب موري�ض برودكت�ض ا�ض . اآ . 

اجلن�صيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : كواى جيرنيناود 3 , 2000 نيو �ساتل - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/27 

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

العنــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75125 

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�صـــــــــــــــم : بي تي هاجنايا ماندال �سامبويرنا تي بي كي 

اجلن�صيــــــة : اأندوني�سي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : جالن رجنك اوت اند�سرتيرايا 14-18, �سورابايا - اأندوني�سيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/27 

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

العنــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75259 

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�صـــــــــــــــم : فـيليب موري�ض برودتك�ض ا�ض اآ 

اجلن�صيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : كواى جيرنيناود 3 , نيو �ساتل , 2000 , �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/7 

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

العنــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75310 

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�صـــــــــــــــم : فـيليب موري�ض )باك�ستان( ليمتد 

اجلن�صيــــــة : باك�ستاين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : فورث فلور , باهريا كومبلك�ض 3 , ام تي خان رود , كرات�سي - باك�ستان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/11 

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

العنــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75352 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

املركبات والقطع العائدة لها . 

با�صـــــــــــــــم : جينريال موتورز ال ال �سي 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 300 رينــا�سنــــ�ض �سنتــــــر , �سيـتـــــي اوف ديرتويـــــت , وليــــة ميت�سيغــــــان 3000 

- 48265 - الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/15 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75406 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

م�ستح�سرات   , املنزلية  التخمري  لآلت  والرت�سبات  الكل�ض  وتنظيف  لإزالة  م�ستح�سرات 

تنظيف اآلت التخمري املنزلية , منظفات ت�ستعمل لتنظيف اأجهزة التخمري املنزلية , فئة 3 . 

با�صـــــــــــــــم : �ستاربك�ض كوربوري�سن ) �ستاربك�ض كوفـي كمبني ( 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الوليات   ,  98134 , وا�سنطن  �سياتل   ,  800 �سويت  �ساوث  افنيو  العنــــــــوان : 2401 يوتاه 

املتحدة الأمريكية . 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/16 

ا�سم الوكيل : �سما�ض للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75410 

فـي الفئة 21 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

مر�سحات   , وامل�سروبات  للقهوة  عزل  كوؤو�ض   , يدويا  تدار  قهوة  وجمار�ض  قهوة  مطاحن 

ورقية  غري  �سغرية  �سواين   , ا�ستخدامها  اإعادة  ميكن  الورق  من  لي�ست  للقهوة  )فالتر( 

بيا�ض , قوارير عزل خوائية , كوؤو�ض قهوة , كوؤو�ض واأقداح �ساي , اأواين زجاجية , �سحون, 

اآلت غري كهربائية لإعداد القهوة   , اأوعية للتخزين   , , منا�سب ثالثية القوائم  زبديات 

بالتنقيط , اآلت اإعداد قهوة على �سكل كبا�سات , اأوعية تخزين تزيينية لالأطعمة , غاليات 

�ساي غري كهربائية , اأوعية نقع ال�ساي , اأباريق �ساي , م�سافـي �ساي , حامالت �سمع لي�ست 

من معادن نفـي�سة , �سمعدانات لي�ست من معادن نفـي�سة , هياكل �سغرية خزفـية , اآلت غري 

كهربائية خلفق احلليب , مغارف كبرية ل�سكب الطعام . 

با�صـــــــــــــــم : �ستاربك�ض كوربوري�سن ) �ستاربك�ض كوفـي كمبني ( 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الوليات   ,  98134 , وا�سنطن  �سياتل   ,  800 �سويت  �ساوث  افنيو  العنــــــــوان : 2401 يوتاه 

املتحدة الأمريكية . 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/16 

ا�سم الوكيل : �سما�ض للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75452 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

معجون الأ�سنان .

با�صـــــــــــــــم : كوجليت - باملوليف كومبني 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   -  10022 نيويورك  ولية   , نيويورك   , افـينيو  بارك   300  : العنــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/22 

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

العنــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75514 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

امل�ستح�سرات واملواد ال�سيدلنية للتخفـيف من عالج الأمرا�ض والختاللت الناجتة عن 

م�سادات البكترييا .

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

اجلن�صيــــــة : اإيرلندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 6900 كروك ايربورت بيزن�ض بارك , كين�سال رود , كورك - اإيرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/28 

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

العنــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75610 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

الأخرى  واملواد  امل�ستح�سرات   , الزينة  م�ساحيق   , )بودرة(  التالك   , وتركيباتها  العطور 

اخلا�سة مبنتجات العطور , مزيالت التعرق , منتجات التجميل , منتجات العناية بال�سعر 

عيدان   , امللونة  التجميل  م�ستح�سرات  املت�سمنة  التجميل  م�ستح�سرات   , )غريالطبية( 

البخور , م�ستح�سرات العناية بالفم )غري طبية( , اأريج اأو �سذا العطور , ال�سابون , الزيوت 

العطرية , منتجات العناية بالب�سرة )غري الطبية( , منتجات الوقاية من ال�سم�ض )غري 

الطبية( , م�ستح�سرات اإزالة ال�سعر والكرميات و الغ�سول الغري طبية . 

با�صـــــــــــــــم : م�سنع بوعبد بانافع للعطور )�ض م ح( 

اجلن�صيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض.ب : 62166 دبي الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/01 

ا�سم الوكيل : عبد اللـه الهدابي

العنــــــــوان : �ض.ب : 173 ر.ب : 134

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75611 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

الأخرى  واملواد  امل�ستح�سرات   , الزينة  م�ساحيق   , )بودرة(  التالك   , وتركيباتها  العطور 

اخلا�سة مبنتجات العطور , مزيالت التعرق , منتجات التجميل , منتجات العناية بال�سعر 

عيدان   , امللونة  التجميل  م�ستح�سرات  املت�سمنة  التجميل  م�ستح�سرات   , )غريالطبية( 

البخور , م�ستح�سرات العناية بالفم )غري طبية( , اأريج اأو �سذا العطور , ال�سابون , الزيوت 

العطرية , منتجات العناية بالب�سرة )غري الطبية( , منتجات الوقاية من ال�سم�ض )غري 

الطبية( , م�ستح�سرات اإزالة ال�سعر والكرميات و الغ�سول الغري طبية . 

با�صـــــــــــــــم : م�سنع بوعبد بانافع للعطور )�ض م ح( 

اجلن�صيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ض.ب : 62166 دبي الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/01 

ا�سم الوكيل : عبد اللـه الهدابي

العنــــــــوان : �ض.ب : 173 ر.ب : 134
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75676 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

منتجات التجميل ، م�ستح�سرات املكياج ، م�ستح�سرات العناية بال�سعر .

با�ســـــــــــــــم : لوريال 

اجلن�سيــــــة : فرن�سي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س - فرن�سا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/05 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75677 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات الفم غري العالجية ، معاجني الأ�سنان ، معجون الأ�سنان لأغرا�س تبيي�س 

 ، الأ�سنان  ، جل  بالفم  العناية  ، م�ستح�سرات  النف�س  الفم ومعطرات  ، غ�سولت  الأ�سنان 

، م�ستح�سرات ومعجالت تبيي�س  الأ�سنان  ، م�ستح�سرات تلميع  التبيي�س  م�ستح�سرات 

الأ�سنان ، م�ستح�سرات لإزالة بقع التجميل .

با�ســـــــــــــــم : �ستافورد - ميلر )ايرلند( ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اإيرلندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : كلو�سريان يوغال رود ، دنغارفان كو ووترفورد - اإيرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/05 

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

العنـــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75678 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

وعدم  لالآلم  املخففة  واملواد  امل�ستح�سرات   ، للفم  والعالجية  ال�سيدلية  امل�ستح�سرات 

امل�ستخدمة ملكافحة  امل�ستح�سرات واملواد   ، امل�ساحب لالأ�سنان مفرطة احل�سا�سية  الراحة 

ت�سببها  التي  الراحة  وعدم  الأمل  وتخفيف  لعالج  ومواد  م�ستح�سرات   ، الأ�سنان  ت�سو�س 

الأمرا�س وحالت اللثة والفم ، غ�سول الفم العالجي ، معجون الأ�سنان لتبيي�س الأ�سنان ،

 معاجني الأ�سنان ، م�ستح�سرات التبيي�س ، م�ستح�سرات تبيي�س الأ�سنان ، م�ستح�سرات 

تلميع الأ�سنان ، العلكة واأقرا�س ال�ستحالب ، وكافة ال�سلع الأخرى فـي الفئة 05 .

با�ســـــــــــــــم : �ستافورد - ميلر )ايرلند( ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اإيرلندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : كلو�سريان يوغال رود ، دنغارفان كو ووترفورد - اإيرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/05 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75679 

فـي الفئة 10 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأدوات   ، الطبية  الأ�سنان  اأعواد   ، اأ�سنان  �سالكة   ، الأ�سنان  �سريط   ، الأ�سنان  تنظيف  خيط 

واأجهزة نظافة الأ�سنان والفم .

با�ســـــــــــــــم : �ستافورد - ميلر )ايرلند( ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اإيرلندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : كلو�سريان يوغال رود ، دنغارفان كو ووترفورد - اإيرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/05 

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

العنـــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75680 

فـي الفئة 21 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

فر�ساة الأ�سنان .

با�ســـــــــــــــم : �ستافورد ميلز )ايرلند( ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اإيرلندا 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : كلو�سريان ، يوغال رود ، دنغارفان ، كو ووترفورد - اإيرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/05 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75702 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

حليب   ، احلليب  اأ�سا�سها  التي  وامل�سروبات  احلليب  ، خمفوقات  املنكه  احلليب   ، احلليب 

ال�سويا ، مربيات الفاكهة ، فواكه مطبوخة بال�سكر ، جلي ، مواد قابلة للدهن على اخلبز 

غري واردة فـي فئات اأخرى ، فواكه وخ�سراوات حمفوظة ، وجبات جاهزة اأو جممدة غري 

واردة فـي فئات اأخرى تتكون من اللحوم ، فول ال�سويا ، الدواجن ، املاأكولت البحرية ، 

اخل�سروات ، الفواكه ، التوفو و/اأو اجلنب وت�سمل اأي�سا املعكرونة ، الأرز ، اأو احلبوب ، لنب 

رائب ، م�سروبات اأ�سا�سها لنب رائب ، كرمية اخلفق ، املك�سرات املح�سرة ، املك�سرات املتبلة ، 

املك�سرات املحم�سة ، حليب من املك�سرات وع�سائر املك�سرات .

با�ســـــــــــــــم : �ستاربك�س كوربوري�سن)�ستاربك�س كوفـي كمبني( 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2401 يوتاه افنيو �ساوث ، �سياتل ، وا�سنطن 98134 ، اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/08 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75713 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 م�ستح�سرات تبيي�س الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س ، م�ستح�سرات 

 ، م�ستح�سرات جتميل   ، وزيوت عطرية  ، عطور  �سابون   ، وك�سط  وجلي  و�سقل  تنظيف 

غ�سول )لو�سن( لل�سعر ، منظفات اأ�سنان .

با�ســـــــــــــــم : فاركو ا�س ايه 

اجلن�سيــــــة : اليونان

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : اند�سرتيال ايريا ان ريدي�ستون 57001 ، �سالونيك اليونان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/08 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75714 

فـي الفئة 07 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

غ�سالت ، ثالجات ، �ساغطات للثالجات ، اأجزاء ولوازم الغ�سالت و�ساغطات الثالجات .

با�ســـــــــــــــم : هنان زنفي الكرتيك كو ليمتد 

اجلن�سيــــــة : �سيني 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : اي�ست بيجان داو رود زينك�سياجن هينان بروفين�س ال�سني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/08 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75715 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، اأفران ميكروويف ، مكيفات هواء ، من�ساآت واأجهزة تكييف الهواء   ، ثالجات ، جممدات 

اأجهزة واآلت تربيد ، اأوعية تربيد ، اآلت واأجهزة ل�سنع الثلج ، ثالجات ، اأدوات ومن�ساآت 

اأفران   ، ، اأجهزة تربيد الهواء ، من�ساآت واأجهزة تهوية )تكييف الهواء(  تربيد ، ثالجات 

 ، ذات مقاب�س( �سغط كهربائية  )اأوعية  ، كفت  اإن�سائية لالأفران  األواح   ، ال�ساخن  الهواء 

 ، اأجهزة ومعدات طهي   ، اأوعية طهي   ، اأواين طهي كهربائية   ، ، مواقد  للخبازين  اأفران 

)اأفران(  مواقد   ، )اأدوات طهي(  �سوي  �سواين   ، ، حمم�سات خبز  غازية  مواقد   ، مواقد 

املطبخ ، حمم�سات ، اأوتوكالف )طناجر �سغط كهربائية( ، �سخانات ماء تعمل على الطاقة 

ال�سم�سية ، اأجهزة تربيد تعمل على الطاقة ال�سم�سية ، معدات اإ�ساءة تعمل على الطاقة 

ال�سم�سية .

با�ســـــــــــــــم : هنان زنفي الكرتيك كو ليمتد 

اجلن�سيــــــة : �سيني 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : اي�ست بيجان داو رود زينك�سياجن هينان بروفين�س ال�سني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/08 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75716 

فـي الفئة 24 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جميع اأنواع املن�سوجات والأقم�سة ، منا�سف من الن�سيج ، املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري 

 ، اأغطية للموائد   ، ، من�سوجات قطنية  اأغطية الأ�سرة واملوائد   ، اأخرى  الواردة فـي فئات 

، مفار�س للموائد من  الن�سيج  ، مناديل للموائد من  ، بيا�سات للموائد  مفار�س للموائد 

اأغطية   ، الن�سيج  من  لل�ستائر  حوامل   ، الن�سيج  من  �ستائر   ، لالأ�سرة  بطاينات   ، الن�سيج 

للفر�س ، نام�سو�سيات ، اأقم�سة للتنجيد ، بطايات لالأ�سرة ، اأغطية خمملية لالأ�سرة ، حرير 

)قما�س( ، فرا�س ، بيا�سات )اأغطية( لالأ�سرة ، حلف ، اأغطية لالأ�سرة ، �سرا�سف ، اأقم�سة ، 

قما�س زيتي ي�ستخدم كغطاء للموائد ، اأقم�سة �سوفية ، اأقم�سة حمبوكة ، حرير )قما�س( ، 

خممل ، ن�سيج ال�سوف ، اأقم�سة من ال�سوف ، اأقم�سة لالإ�ستخدام فـي الن�سيج ، مناديل من 

الن�سيج ، ن�سيج م�سنوع من نبتة اجلوت ، اأكيا�س للمخدات ، اأغطية م�سنوعة من البول�سرت ، 

اأغطية للو�سائد ، لوازم الأ�سرة ، اأغطية من الن�سيج لالأثاث . فئة 24 .
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با�ســـــــــــــــم : جونيد جام�سيد )بي ي تي( ليمتد 

اجلن�سيــــــة : باك�ستاين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنـــــــــوان : بلوت رقم 615 - 616 ا �سي �سي / 2 بي اي �سي ات�س ا�س كرات�سي باك�ستان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/08 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75727 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�سرات واملواد ال�سيدلية ملعاجلة و/اأو التخفيف من حدة الأمرا�س  و/اأو ال�سطرابات 

امل�سادة للبكترييا .

با�ســـــــــــــــم : جالك�سو �سميثكالين تريدجن �سريف�سز ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اإيرلندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 6900 كورك ايربورت بزن�س بارك كين�ساىل رود كورك اإيرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/8 

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

العنـــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75728 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�سرات واملواد ال�سيدلية ملعاجلة و/اأو التخفيف من حدة الأمرا�س و/ اأو ال�سطرابات 

الع�سبية .

با�ســـــــــــــــم : جالك�سو �سميثكالين تريدجن �سريف�سز ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اإيرلندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 6900 كورك ايربورت بزن�س بارك كين�ساىل رود كورك اإيرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/8 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75815 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�سرات واملواد ال�سيدلنية امل�ستخدمه لعالج والتخفيف من الأمرا�س والعتاللت 

الورمية .

با�ســـــــــــــــم : جالك�سو �سميثكالين تريدجن �سريف�سز ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اإيرلندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 6900 كورك ايربورت بزن�س بارك كين�ساىل رود كورك اإيرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/13 

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

العنـــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75816 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�ســرات والـــمواد ال�سيدلـية ملعالـجة والتخـفيف من حــدة ال�سرابــات اأو الأمــــرا�س 

الع�سبية .

با�ســـــــــــــــم : جالك�سو �سميثكالين تريدجن �سريف�سز ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اإيرلندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 6900 كورك ايربورت بزن�س بارك كين�ساىل رود كورك اإيرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/13 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75817 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�سرات واملواد ال�سيدلية ملعاجلة و/اأو التخفيف من حدة الأمرا�س و/اأو ال�سطرابات 

الع�سبية .

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

اجلن�سيــــــة : اإيرلندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 6900 كورك ايربورت بيزن�س بارك كين�ساىل رود كورك اإيرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/13 

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

العنـــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75890 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات اإدارة الرثوة .

با�ســـــــــــــــم : �سركة مكتب العائلة �س . م . ب 

اجلن�سيــــــة : بحريني 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب : 18024 املنامة - مملكة البحرين 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/25 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75993 

فـي الفئة 31 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

فـي  ورادة  وجميعها  والبذور  والغالل  والغابات  الب�ساتني  ومنتجات  الزراعية  املنتجات 

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�س للحيوانات ، فواكه طازجة وخ�سروات طازجة وم�ستح�سرات 

لها لال�ستخدام كاإ�سافات للمواد الغذائية .

با�ســـــــــــــــم : مار�س ، اإنكوربوريتد 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ،  22101  -  3883 ، فريجينيا  ، مكلني  اإيلم �سرتيت   6885 العنـــــــــوان : 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/27 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76023 

فـي الفئة 07 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اآلية  قارنات   ، الربية(  للمركبات  منها  ماكان  )عدا  ومكائن  ، حمركات  األيه  وعدد  اآلت 

مايدار  زراعية)عدا  معدات  الربية(  للمركبات  منها  ماكان  )عدا  احلركة  نقل  وعنا�سر 

باليد( اأجهزة تفقي�س البي�س .

با�ســـــــــــــــم : هنان زنفي الكرتيك كو . ، ليمتد 

اجلن�سيــــــة : �سينيه 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : اإي�ست بيجان داو رود زينك�سياجن هينان بروفين�س ، جمهورية ال�سني ال�سعبية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76034 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

احلقائب وال�سنط ، اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة والب�سائع امل�سنوعة من هذه 

املواد وغري الواردة �سمن فئات اأخرى ، اجللود احليوانية ، اجللود اخلام ، �سناديق الثياب 

وحقائب ال�سفر ، ال�سما�سي ، املظالت اخلفيفة الواقية من ال�سم�س وع�سي امل�سي ، ال�سياط 

وعدة اخليل وال�سروج وما اإليها  .

با�ســـــــــــــــم : اأولد نيفـى )اأى تى ام( ، انك 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2 فول�سوم �سرتيت ، �سان فران�سي�سكو - كاليفورنيا 94105 الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/29 

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

العنـــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76064 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات توفري الطعام وال�سراب ، خدمات الإيواء املوؤقت .

با�ســـــــــــــــم : �سركة امل�سنع ال�سعودي لالآي�سكرمي املحدودة 

اجلن�سيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب : 2512 جدة 21461 اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/04 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76066 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�سرات واملواد ال�سيدلية امل�ستخدمة لعالج و/اأو تخفيف ال�سطرابات و/اأو الأمرا�س 

الناجمة عن امل�سادات البكتريية .

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

اجلن�سيــــــة : اإيرلندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

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

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/04 

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

العنـــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76067 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�سرات واملواد ال�سيدلية امل�ستخدمة لعالج و/اأو تخفيف ال�سطرابات و/اأو الأمرا�س 

الناجمة عن امل�سادات البكتريية .

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

اجلن�سيــــــة : اإيرلندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

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

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/04 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76074 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأعمال الإن�ساءات العامة للمباين ، التنجيد ، تركيب الآلت ، الأعمال الكهربائية ، تو�سيل 

اإ�سالح  اأو  �سيانة   ، ال�سفن  �سيانة  اأو  اإ�سالح   ، والال�سلكية  ال�سلكية  الإت�سالت  اأ�سالك 

الطائرات ، اإ�سالح اأو �سيانة ال�سيارات ، اإ�سالح اأو �سيانة اأجهزة عر�س الأفالم ، اإ�سالح اأو 

�سيانة الرافعات )امل�ساعد( ، اإ�سالح اأو �سيانة اأجهزة اإنذار احلريق ، اإ�سالح اأو �سيانة اآلت 

اأجهزة  اأو �سيانة  اإ�سالح   ، اأو �سيانة الآلت والأجهزة املكتبية  اإ�سالح   ، واأجهزة الت�سوير 

تكييف الهواء ، اإ�سالح اأو �سيانة اأجهزة الكمبيوتر وحدات املعاجلة املركزية)مبا فـي ذلك 

الدوائر الإلكرتونية والأقرا�س املغناطي�سية التي حتتوي على برامج كمبيوتر( ، اإ�سالح 

الهواتف ، اإ�سالح اأو �سيانة اآلت واأجهزة الإن�ساء ، و�سيانة اأو اإ�سالح املواقد ، اإ�سالح اأو 

�سيانة املراجل ، اإ�سالح و�سيانة امل�سخات ، اإ�سالح اأجهزة الراديو اأو التلفزيون ، اإ�سالح 

اأو �سيانة اآلت واأجهزة التجميد ، اإ�سالح اأو �سيانة معدات التحكم فـي العمليات ، اإ�سالح 

اأو�سيانة معدات التحكم فـي امل�سانع .
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با�ســـــــــــــــم : يوكوجاوا الكرتيك كوربوراي�شن 

اجلن�سيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : ال�شناعة والتجارة 

9 - 32 ناكات�شو . 2 - ت�شوم ، مو�شات�شينو - �شي ، طوكيو180 - 8750 - اليابان   العنـــــــــوان : 

- طوكيو

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/05 

ا�سم الوكيل : �شابا و�شركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�شجيل العالمة التجارية رقم :  76075 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�شائع/اخلدمات : 

برامج  �شيانة   ، الكمبيوتر  برجمة   ، والت�شغيلية  التقنية  الكمبيوتر  معلومات  توفري 

الكمبيوتر ، حتديث برامج الكمبيوتر ، البحث والتطوير التقني ، اأبحاث وتطوير االآالت ، 

االأبحاث والتطوير الكهربائي ، االأبحاث والتنمية فـي الهند�شة املعمارية ، البحث والتطوير 

 ، التخطيط احل�شري لالآخرين  فـي  والتطوير  البحث   ، املدنية لالآخرين  الهند�شة  فـي 

البحث والتطوير للوقاية من التلوث البيئي ، ا�شتئجار االأجهزة العلمية واملعدات ، تاأجري 

واالأدوات  املعدات  تاأجري   ، واملعدات  القيا�س  اأجهزة  تاأجري   ، واملعدات  الب�شرية  االأجهزة 

برامج  تاأجري   ، الطرفية  الكمبيوتر  معدات  تاأجري   ، الكمبيوتر  واأجهزة  الت�شخي�شية 

الكمبيوتر ، التوجيه والن�شح لت�شميم وكتابة واحلفاظ على برامج الكمبيوتر لتح�شني 

اأجهزة  مراقبة   ، االإنتاجية  الكفائة  حت�شني  واأجهزة  اآالت  وت�شميم  االإنتاجية  الكفائة 

، والدوائر  املركزية  املعاجلة  الكمبيوتر عن بعد )مبا فـي ذلك وحدة  الكمبيوتر وبرامج 

لربامج  الطرفية  التخزين  اأجهزة  من  وغريها  واالأ�شرطة  واالأقرا�س   ، االإلكرتونية 

الكمبيوتر( ت�شميم برامج كمبيوتر اأجهزة التحكم االآيل ، املراقبة عن بعد الأجهزة التحكم 

وكتابة  ت�شميم  ذلك  فـي  بها مبا  املتعلقة  املعلومات  وتوفري  الكمبيوتر  االآلية عن طريق 

و�شيانة برامج واأنظمة الكمبيوتر وتقدمي امل�شورة املتعلقة بها مبا فـي ذلك توفري برامج 

املعلومات حول  توفري   ، الكمبيوتر  �شبكة  نظام  واإ�شت�شارات  وت�شميم وتطوير  الكمبيوتر 

باأنظمة حماية الكمبيوتر من  املتعلقة  اأو احلفاظ على برامج الكمبيوتر  ت�شميم وكتابة 

، التوجيه وامل�شورة لالإعدادات  اأمن �شبكات الكمبيوتر  الدخول غري امل�شرح به ، وحماية 

البيئية ، الرتكيب والتو�شع ، واإ�شافة وظائف اأجهزة وبرامج الكمبيوتر ومداخل الكمبيوتر ، 

تقدمي اال�شت�شارات حول اأنظمة الكمبيوتر ، توفري املعلومات حول اأ�شاليب وطرق التطبيق 
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العملية من خالل ات�شاالت حمطات الكمبيوتر واالإنرتنت .

با�ســـــــــــــــم : يوكوجاوا الكرتيك كوربوراي�شن 

اجلن�سيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : ال�شناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 9 - 32 ناكات�شو . 2 - ت�شوم ، مو�شات�شينو - �شي ، طوكيو180 - 8750 - اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/05 

ا�سم الوكيل : �شابا و�شركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�شجيل العالمة التجارية رقم :  76076 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�شائع/اخلدمات : 

اأجهزة التحكم االآيل لدعم زيادة االإنتاجية ال�شناعية ، معاجلات �شبكات اإت�شاالت الكمبيوتر 

الكمبيوتر  وبرامج  ال�شناعية  االإنتاجية  زيادة  لدعم  التلقائي  التحكم  اأجهزة  جمال  فـي 

، برامج الكمبيوتر التي  اأجهزة الكمبيوتر اخلادمة والربامج اخلا�شة بها   ، اخلا�شة بها 

يتم تخزينها على  التي  الكمبيوتر  برامج   ، الكمبيوتر  �شبكات  ميكن حتميلها من خالل 

و�شائط تخزين البيانات ، اأجهزة جمع بيانات القيا�س التي مت احل�شول عليها عن طريق 

، برامج  اأجهزة تنظيم احلرارة   ، البيانات عن الطلب  املراقبة عن بعد والتي تر�شل هذه 

الكمبيوتـــر املعـــدة ل�شبــط معاييـــر ت�شغيــل اأجهــزة �شبـــط احلـــرارة ، اأجهـــزة حتكــم قابلـــة 

للربجمة ، م�شجالت البيانات ، اأجهزة تخزين وعر�س بيانات القيا�س ، برامج الكمبيوتر 

 ، الكهربائية  القوة  لقيا�س  واط  ، مقيا�س  الذبذبات  ر�شم  ، جهاز  القيا�س  بيانات  لتحليل 

اأجهزة القيا�س عن بعد ، جهاز اإر�شال اإ�شارات ، جهاز قيا�س كهربائي متعدد رقمي ، اجهزة 

االألياف  الت�شاالت  مقيا�س   ، االإ�شائة  �شدة  مقيا�س   ، مطياف   ، والرتدد  الوقت  قيا�س 

الب�شرية ، جهاز قيا�س نقل البيانات ، جهاز حتليل تركيز االأيون ، جهاز حتليل جودة املاء ، 

مقيا�س   ، للغاز  حتليل  جهاز   ، ال�شوائل  اأو  الغازات  فـي  االأك�شجني  تركيز  لقيا�س  اأجهزة 

درجة الرطوبة ، مقايي�س التدفق ، اأجهزة قيا�س ال�شغط املانومرتات ، موؤ�شرات امل�شتوى 

 ، الرتكيز  قيا�س  جهاز   ، لزوجة  مقيا�س   ، احلــرارة  درجة  موؤ�شــرات   ، الكحــول  م�شتويات 

االألياف  با�شتخدام  جم�شات   ، الكهربائية  املولــدات  قيــا�س  اأجهـزة   ، للكثافة  مقيا�س 

اإعدادات  لظبط  الكمبيوتر  برامج   ، موقعية  موؤ�شـرات   ، �شمامـات  وا�شعات   ، الب�شرية 
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اختبار  اأجهزة   ، ال�سور  فح�س  اأجهزة   ، املراقبة  كامريات   ، امليدانية  الأجهزة  وتعديالت 

اأ�سباه املو�سالت ، اأجهزة اختبار لوحات دوائر مبطوعة ، برامج الكمبيوتر لت�سميم لوحات 

 ، البث  لإعادة  ل�سلكي  وار�سال  بث  ، جهاز  ل�سلكي  وار�سال  بث  ، جهاز  املطبوعة  الدوائر 

وت�سهل  املمكن  من  التي جتعل  الكهربائية  والأجهزة  الآلت   ، ل�سلكية  ات�سالت  وحدات 

الت�سالت الال�سلكية والت�سالت الال�سلكية الت�سالت ، وت�ستخدم فـي �سبكات الكمبيوتر 

لالت�سالت الال�سلكية ، قيا�س اأو اختبار الأجهزة والأدوات ، وتوزيع الطاقة اأو اآلت واأجهزة 

 ، والكابالت  الكهربائية  الأ�سالك   ، املغناطي�سية  اأو  الكهربائية  القيا�س  اأجهزة   ، التحكم 

الآلت والأجهزة لالت�سالت ، املن�سورات الإلكرتونية .

با�ســـــــــــــــم : يوكوجاوا الكرتيك كوربوراي�سن 

اجلن�سيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 9 - 32 ناكات�سو . 2 - ت�سوم ، مو�سات�سينو - �سي ، طوكيو180 - 8750 - اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/05 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76077 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 اأعمال الإن�ساءات العامة للمباين ، التنجيد ، تركيب الآلت ، الأعمال الكهربائية ، تو�سيل 

اإ�سالح  اأو  �سيانة   ، ال�سفن  �سيانة  اأو  اإ�سالح   ، والال�سلكية  ال�سلكية  الإت�سالت  اأ�سالك 

الطائرات ، اإ�سالح اأو �سيانة ال�سيارات ، اإ�سالح اأو �سيانة اأجهزة عر�س الأفالم ، اإ�سالح اأو 

�سيانة الرافعات )امل�ساعد( ، اإ�سالح اأو �سيانة اأجهزة اإنذار احلريق ، اإ�سالح اأو �سيانة اآلت 

اأجهزة  اأو �سيانة  اإ�سالح   ، اأو �سيانة الآلت والأجهزة املكتبية  اإ�سالح   ، واأجهزة الت�سوير 

تكييف الهواء ، اإ�سالح اأو �سيانة اأجهزة الكمبيوتر وحدات املعاجلة املركزية)مبا فـي ذلك 

الدوائر الإلكرتونية والأقرا�س املغناطي�سية التي حتتوي على برامج كمبيوتر( ، اإ�سالح 

الهواتف ، اإ�سالح اأو �سيانة اآلت واأجهزة الإن�ساء ، و�سيانة اأو اإ�سالح املواقد ، اإ�سالح اأو 

�سيانة املراجل ، اإ�سالح و�سيانة امل�سخات ، اإ�سالح اأجهزة الراديو اأو التلفزيون ، اإ�سالح 

اأو �سيانة اآلت واأجهزة التجميد ، اإ�سالح اأو �سيانة معدات التحكم فـي العمليات ، اإ�سالح 

اأو�سيانة معدات التحكم فـي امل�سانع .
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با�ســـــــــــــــم : يوكوجاوا الكرتيك كوربوراي�سن 

اجلن�سيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 9 - 32 ناكات�سو . 2 - ت�سوم ، مو�سات�سينو - �سي ، طوكيو180 - 8750 - اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/05 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76078 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

برامج  �سيانة   ، الكمبيوتر  برجمة   ، والت�سغيلية  التقنية  الكمبيوتر  معلومات  توفري   

الكمبيوتر ، حتديث برامج الكمبيوتر ، البحث والتطوير التقني ، اأبحاث وتطوير الآلت ، 

الأبحاث والتطوير الكهربائي ، الأبحاث والتنمية فـي الهند�سة املعمارية ، البحث والتطوير 

 ، التخطيط احل�سري لالآخرين  فـي  والتطوير  البحث   ، املدنية لالآخرين  الهند�سة  فـي 

البحث والتطوير للوقاية من التلوث البيئي ، ا�ستئجار الأجهزة العلمية واملعدات ، تاأجري 

والأدوات  املعدات  تاأجري   ، واملعدات  القيا�س  اأجهزة  تاأجري   ، واملعدات  الب�سرية  الأجهزة 

برامج  تاأجري   ، الطرفية  الكمبيوتر  معدات  تاأجري   ، الكمبيوتر  واأجهزة  الت�سخي�سية 

الكمبيوتر ، التوجيه والن�سح لت�سميم وكتابة واحلفاظ على برامج الكمبيوتر لتح�سني 

اأجهزة  مراقبة   ، الإنتاجية  الكفائة  حت�سني  واأجهزة  اآلت  وت�سميم  الإنتاجية  الكفائة 

، والدوائر  املركزية  املعاجلة  الكمبيوتر عن بعد )مبا فـي ذلك وحدة  الكمبيوتر وبرامج 

لربامج  الطرفية  التخزين  اأجهزة  من  وغريها  والأ�سرطة  والأقرا�س   ، الإلكرتونية 

الكمبيوتر( ت�سميم برامج كمبيوتر اأجهزة التحكم الآيل ، املراقبة عن بعد لأجهزة التحكم 

وكتابة  ت�سميم  ذلك  فـي  بها مبا  املتعلقة  املعلومات  وتوفري  الكمبيوتر  الآلية عن طريق 

و�سيانة برامج واأنظمة الكمبيوتر وتقدمي امل�سورة املتعلقة بها مبا فـي ذلك توفري برامج 

املعلومات حول  توفري   ، الكمبيوتر  �سبكة  نظام  واإ�ست�سارات  وت�سميم وتطوير  الكمبيوتر 

باأنظمة حماية الكمبيوتر من  املتعلقة  اأو احلفاظ على برامج الكمبيوتر  ت�سميم وكتابة 

، التوجيه وامل�سورة لالإعدادات  اأمن �سبكات الكمبيوتر  الدخول غري امل�سرح به ، وحماية 

البيئية ، الرتكيب والتو�سع ، واإ�سافة وظائف اأجهزة وبرامج الكمبيوتر ومداخل الكمبيوتر ، 

تقدمي ال�ست�سارات حول اأنظمة الكمبيوتر ، توفري املعلومات حول اأ�ساليب وطرق التطبيق 

العملية من خالل ات�سالت حمطات الكمبيوتر والإنرتنت .
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با�ســـــــــــــــم : يوكوجاوا الكرتيك كوربوراي�سن 

اجلن�سيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 9 - 32 ناكات�سو . 2 - ت�سوم ، مو�سات�سينو - �سي ، طوكيو180 - 8750 - اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/05 

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76079 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأعمال الإن�ساءات العامة للمباين ، التنجيد ، تركيب الآلت ، الأعمال الكهربائية ، تو�سيل 

اإ�سالح  اأو  �سيانة   ، ال�سفن  �سيانة  اأو  اإ�سالح   ، والال�سلكية  ال�سلكية  الإت�سالت  اأ�سالك 

الطائرات ، اإ�سالح اأو �سيانة ال�سيارات ، اإ�سالح اأو �سيانة اأجهزة عر�س الأفالم ، اإ�سالح اأو 

�سيانة الرافعات )امل�ساعد( ، اإ�سالح اأو �سيانة اأجهزة اإنذار احلريق ، اإ�سالح اأو �سيانة اآلت 

اأجهزة  اأو �سيانة  اإ�سالح   ، اأو �سيانة الآلت والأجهزة املكتبية  اإ�سالح   ، واأجهزة الت�سوير 

تكييف الهواء ، اإ�سالح اأو �سيانة اأجهزة الكمبيوتر وحدات املعاجلة املركزية)مبا فـي ذلك 

الدوائر الإلكرتونية والأقرا�س املغناطي�سية التي حتتوي على برامج كمبيوتر( ، اإ�سالح 

الهواتف ، اإ�سالح اأو �سيانة اآلت واأجهزة الإن�ساء ، و�سيانة اأو اإ�سالح املواقد ، اإ�سالح اأو 

�سيانة املراجل ، اإ�سالح و�سيانة امل�سخات ، اإ�سالح اأجهزة الراديو اأو التلفزيون ، اإ�سالح 

اأو �سيانة اآلت واأجهزة التجميد ، اإ�سالح اأو �سيانة معدات التحكم فـي العمليات ، اإ�سالح 

اأو�سيانة معدات التحكم فـي امل�سانع .

با�ســـــــــــــــم : يوكوجاوا الكرتيك كوربوراي�سن 

اجلن�سيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 9 - 32 ناكات�سو . 2 - ت�سوم ، مو�سات�سينو - �سي ، طوكيو180 - 8750 - اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/05 

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

العنـــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76080 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

، �سيانــة برامــج  ، برجمــة الكمبيوتــر  توفـيــر معلومــات الكمبيوتــر التقنيــة والت�سغيليــة 

اآالت  وتطوير  اأبحاث   ، التقني  والتطوير  البحث  الكمبيوتر،  برامج  ، حتديث  الكمبيوتر 

االأبحاث والتطوير الكهربائي ، االأبحاث والتنمية فـي الهند�سة املعمارية البحث والتطوير 

فـي الهند�سة املدنية )الآخرين ( ، البحث والتطوير فـي التخطيط احل�سري )للآخرين( 

 ، واملعدات  العلمية  االأجهزة  ا�ستئجار   ، البيئـــي  التلـــوث  من  للوقايـــة  والتطويـــر  البحــث 

تاأجري االأجهزة الب�سرية واملعدات ، تاأجري اأجهزة القيا�س واملعدات واالأدوات الت�سخي�سية 

 ، الكمبيوتر  برامج  تاأجري   ، الطرفـية  الكمبيوتر  معدات  تاأجري   ، الكمبيوتر  واأجهزة 

الكفاءة  لتح�سـني  الكمبيوتـر  برامـج  على  واحلفـاظ  وكتابـة  لت�سميـم  والن�سـح  التوجيـة 

االإنتاجية وت�سميم االآالت واأجهزة حت�سني الكفاءة االإنتاجية ، مراقبة اأجهزة الكمبيوتر 

وبرامج الكمبيوتر عن بعد )مبا فـي ذلك وحدة املعاجلة املركزية والدوائر االإلكرتونية 

واالأقرا�س واالأ�سرطة وغريها من اأجهزة التخزين الطرفـية لربامج الكمبيوتر(ت�سميم 

برامج كمبيوتر اأجهزة التحكم االآيل ، املراقبة عن بعد الأجهزة التحكم االآلية عن طريق 

برامج  و�سيانة  وكتابة  ت�سميم  ذلك  فـي  مبا  بها  املتعلقة  املعلومات  وتوفـري  الكمبيوتر 

الكمبيوتر  برامج  توفـري  ذلك  فـي  مبا  بها  املتعلقة  امل�سورة  وتقدمي  الكمبيوتر  واأنظمة 

ت�سميم  حول  املعلومات  توفـري   ، الكمبيوتر  �سبكة  نظام  وا�ست�سارات  وتطوير  وت�سميم 

وكتابة اأو احلفاظ على برامج الكمبيوتر املتعلقة باأنظمة حماية الكمبيوتر من الدخول 

 ، البيئية  للإعدادات  وامل�سورة  التوجيه  الكمبيوتر،  �سبكات  اأمن  وحماية  به  امل�سرح  غري 

الرتكيب والتو�سع واإ�سافة وظائف اأجهزة وبرامج الكمبيوتر ومداخل الكمبيوتر ، تقدمي 

التطبيـق  وطـرق  اأ�ساليـب  حـول  املعلومـات  تطوير   ، الكمبيوتـر  اأنظمـة  حـول  اال�ست�سـارات 

العملية من خلل ات�ساالت املحطات واالإنرتنت .

با�ســـــــــــــــم : يوكوجاوا الكرتيك كوربوراي�سن 

اجلن�سيــــــة : ياباين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 9 - 32 ناكات�سو.2 - ت�سوم ، مو�سات�سينو- �سي ، طوكيو180- 8750 - اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/05 

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

العنـــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 76081 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

النظارات ، االأجهزة الب�سرية ، العد�سات الب�سرية ، اإطارات النظارات ، النظارات الطبية ، 

 ، والريا�سية  الواقية  النظارات   ، النظارات  علب   ، للأعني  غطاء   ، ال�سم�سية  النظارات 

نظارات الريا�سات املائية .

با�ســـــــــــــــم : ا�سربيت انرتنا�سيونال 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 1370 بـــرودواي ، الـــدور 16 ، نيويورك ، نيويورك 10018، الواليات املتحدة 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/05 

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

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

طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 76082 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

النظارات ، االأجهزة الب�سرية ، العد�سات الب�سرية ، اإطارات النظارات ، النظارات الطبية ، 

 ، والريا�سية  الواقية  النظارات   ، النظارات  علب   ، للأعني  غطاء   ، ال�سم�سية  النظارات 

نظارات الريا�سات املائية . 

با�ســـــــــــــــم : ا�سربيت انرتنا�سيونال 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 1370 بـــرودواي ، الـــدور 16 , نيويورك ، نيويورك 10018، الواليات املتحدة 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/05 

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

العنـــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 76083 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امللب�س واالأحذية واأغطية الراأ�س .

با�ســـــــــــــــم : ذا ت�سيلدرينز بلي�س ريتيل �ستورز ، اإنك 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 500 بلزا درايف ، �سيكاكو�س ، نيوجري�سي07094- الواليات املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/05 

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

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

طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 76084 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

االإعــلن ، اإدارة االأعمــال ، �سبــط االأعمـال ، اأعمـال املكاتب ، خدمات املبيعــات ، مت�سمنـــا 

خدمات متاجر التجزئة ، خدمات الطلب بالربيد ، خدمات البيع على �سبكة االإنرتنت اأو 

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

با�ســـــــــــــــم : ذا ت�سيلدرينز بلي�س ريتيل �ستورز ، اإنك 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 500 بلزا درايف ، �سيكاكو�س ، نيوجري�سي07094- الواليات املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/05 

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

العنـــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 76105 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املعدات االإلكرتونية للتفتي�س والك�سف عن املواد ، املا�سحات ال�سوئية ، برامج الكمبيوتر 

لتحليل ومعاجلة ال�سور والبيانات الرقمية اخلام للأغرا�س واالأ�سخا�س وحتديد املواد 

واخلامات املتنوعة .

با�ســـــــــــــــم : فوتي اإنك 

اجلن�سيــــــة : كندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 7800 تران�س كندا هايواي يوينت كلير كويبك ات�س 9 اآر 1 �سي 6 - كندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/09 

مينـــح الطلـــب حـــق االأولويـــة : رقـــم الطلــــب : 1586979 ، تاريخ الطلب :  مالحظـــــة : 

2012/7/20 ، البلد االأجنبي : كندا

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

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

طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 76106 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

برامج الكمبيوتر لتحليل ومعاجلة ال�سور والبيانات الرقمية اخلام للأغرا�س واالأ�سخا�س 

وحتديد اخلامات املختلفة .

با�ســـــــــــــــم : فوتي اإنك 

اجلن�سيــــــة : كندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 7800 تران�س كندا هايواي يوينت كلير كويبك ات�س 9 اآر 1 �سي 6 - كندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/09 

مينـــح الطلـــب حـــق االأولويـــة : رقـــم الطلــــب : 1586977 ، تاريخ الطلب :  مالحظـــــة : 

2012/7/20 ، البلد االأجنبي: كندا

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

العنـــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76107 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

و�سائل االإعلم امل�سجلة م�سبقا , االأقرا�س املدجمة , اأقرا�س الفـيديو الرقمية ، وتطبيقات 

البيانات  وحاملت   ، تنزيلها  ميكن  من�سورات   ، تطبيقات   ، "بودكا�ست"  الربجميات 

, الت�سجيلت ال�سوتية والفـيديو والبيانات ، التحميلت  املغناطي�سي ، واأقرا�س ت�سجيل 

ال�سمعية و ت�سجيلت الفـيديو ، االألعاب االإلكرتونية للتحميل .

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

اجلن�سيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : كواي جيرنيناود 3 ، نيو �ساتل ، 2000 �سي اأت�س ، - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/09 

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

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

طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 76108 

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

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

االأدوات   ، الغليني   ، واملناف�س  ال�سجائر  وعلب  التبغ  وعلب  ال�سجائر  وفلتر  ال�سجائر 

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

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

اجلن�سيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : كواي جيرنيناود 3 ، نيو �ساتل ، 2000 �سي اأت�س ، - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/09 

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

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

-87-



اجلريدة الر�سمية العدد )1017(

طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 76109 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

التعليم ، خدمات التدريب ، الت�سلية والرتفـيه ، الن�ساطات الريا�سية والثقافـية ، خدمات 

تنظيم وعقد االجتماعات وحلقات البحث والندوات وور�س العمل و التدريب .

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

اجلن�سيــــــة : �سوي�سري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : كواي جيرنيناود 3 ، نيو �ساتل ، 2000 �سي اأت�س ، - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/09 

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

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

طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 76110 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سابون ، م�ستح�سرات التنظيف ، م�ستح�سرات التواليت غري الطبية ، وتلك الطبية .

با�ســـــــــــــــم : يونليفر بي ال �سي 

اجلن�سيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : بورت �سنليت ، ويرال ، مري�سي�سايد - اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/09 

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

العنـــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 76111 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�سرات ال�سيدلية لل�ستخدام الب�سري ، امل�ستح�سرات ال�سيدلية للعلج والوقاية 

من ال�سرطان . 

با�ســـــــــــــــم : ميللينيوم فارما�سوتيكلز ، اإنك 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 40 الند�سداون �سرتيت ، مدينة كامرييدج . والية ما�سات�سو�ست�س ، - الواليات 

املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/09 

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

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

طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 76112 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�سرات ال�سيدلية لل�ستخدام الب�سري ، امل�ستح�سرات ال�سيدلية للعلج و الوقاية 

من ال�سرطان . 

با�ســـــــــــــــم : ميللينيوم فارما�سوتيكلز ، اإنك 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 40 الند�سداون �سرتيت ، مدينة كامرييدج . والية ما�سات�سو�ست�س ، - الواليات 

املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/09 

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

العنـــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 76113 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سلــع : ال�سيــارات ، الهياكــل ، وم�ساحــات الزجاج االأمامــي ، الهيكـــل اخلارجــي للإطــــار 

عجلت   ، ال�سقف  اأرفف   ، االأمان  اأحزمة   ، اإطارات   ، زخرفـية  حماور  اأغطية   ، )اجلنط( 

القيادة واالأبواب واملقاعد ، اأغطية املقاعد ، املحركات و خزانات ال�سيارات ، م�سدات ، هيكل 

 ، ، الفرامل ، نظام التعليق ، ما�سات ال�سدمات ، وحماور العجلت  ، براثن  ) ال�سا�سيه( 

ترو�س حلزام القيادة ، مراوح للمحركات ، مرايا الروؤية اخللفـية ، و�سائد هوائية ، زجاج 

لل�سيارات والعجلت و الرت�س التفا�سلي .

با�ســـــــــــــــم : فـيات جروب اوتوموبيلز ا�س بي ايه 

اجلن�سيــــــة :اإيطايل 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : كور�سو جيوفاين اأجنيلي 200, 10135 تورينو - اإيطاليا

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/09 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 76194 

فـي الفئة 01 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املواد املعجلة لت�سريع اإعداد اخلر�سان ، حبيبات من اخلر�سانة خفـيفة الوزن ال�ستخدامها 

، واملواد  كروابط للزيوت ، م�سحوق اخلر�سان خفـيف الوزن لل�ستخدام كرابط كيميائي 

اإىل االإ�سمنت لت�سكيل فراغ  ، مواد م�سافة  اإ�سمنت  ، ال�سق  الكيميائية لتهوية اخلر�سانة 

 ، واخلر�سان  للإ�سمنت  كيميائية  متا�سك  عوامل   ، للإ�سمنت  كيميائية  روابط   ، هوائي 
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املركبات   ، للخر�سان  الكيميائية  اخللئط   ، اخلر�سان  و  للإ�سمنت  الكيميائية  االإ�سافات 

املركبات   ، اخلر�سان  �سلبة  لزيادة  الكيميائية  املركبات   ، اخلر�سان  ملعاجلة  الكيميائية 

الكيميائية لتغطية اخلر�سان ، املركبات الكيميائية لتعزيز اخلر�سان ، املركبات الكيميائية 

فـي حالة  فـي جعل اخلر�سان  امل�ستخدمة  الكيميائية  املركبات   ، لتاأخري جتهيز اخلر�سان 

جدية ، امل�ستح�سرات الكيميائية امل�ستخدمة ملنع ت�سكيل الغبار فـي اخلر�سان ، امل�ستح�سرات 

 , اخلر�سانة  اإىل  كاإ�سافات  ال�ستخدامها  الكميائية  املنتجات   ، اخلر�سان  ملعاجلة  الكيميائية 

لل�ستخدام  الكيماوية  املنتجات   ، اخلر�سانة  بناء  فـي  ال�ستخدامها  الكيميائية  املنتجات 

فـي اإعداد اخلر�سانة ، املواد الكيميائية امل�ستخدمة فـي ت�سنيع اخلر�سانة ، مركبات طلء 

الإ�سافتها اإىل اخلر�سانة )بخلف الزيوت والدهانات اأو مواد البناء( ، طلء للحفاظ على 

اأو مواد البناء( ، طلء حلماية اخلر�سان  تركيبة اخلر�سانة )بخلف الزيوت والدهانات 

اأو الزيوت مركبات لت�سريع جتهيز اخلر�سان ،  من املاء )بخلف مواد البناء والدهانات( 

مركبات حلماية اخلر�سان من الغبار ، مركبات للحفاظ على اخلر�سان )با�ستثناء الدهانات 

 ، الدهانــات  )غيــر  اخلر�ســـان  اإلـــى  امليــــاه  ت�ســـرب  من  للوقايــــة  مركبـــات   ،  ) الزيـــوت  اأو 

والزيوت اأو مواد البناء( ، مركبات حلماية اخلر�سان من تقلبات الطق�س )بخلف الزيوت 

)بخلف  حديثا  امل�سبوبة  اخلر�سانة  حلماية  مركزة  مواد   ، البناء(  مواد  اأو  والدهانات 

الزيوت والدهانات اأو مواد البناء( ، ال�سق للإ�سمنت و اخلر�سان ، خليط مركبات للإ�سمنت 

واخلر�سان ، مركبات ت�ساف لتما�سك اخلر�سان و االإ�سمنت ، اخللطات اخلر�سانية واملواد 

للخر�سانة  امل�سافة  الكيميائية  املواد   ، والزيوت(  الدهانات  عدا  )ما  للخر�سان  احلافظة 

لتهويتها ، ال�سق ايبوك�سي لل�ستخدام مع اخلر�سان ، عوامل كيميائية ت�ستخدم الإخراج 

لت�سريب  كيميائية  عوامل   ، اخلر�سان  ت�سليب  مواد   ، اخلر�سان  �سناعة  فـي  القوالب 

 ، اخلر�سان  مواد  الإ�سلح  م�ستح�سرات   ، اخلر�سان  مع  ال�ستخدامها  كمادات   ، اخلر�سان 

)با�ستثناء  للخر�سان  احلافظة  املواد  والزيوت  الدهانات  عدا  ما  اخلر�سان  حفظ  مواد 

الدهانات والزيوت( ، املنتجات الكيميائية حلماية اخلر�سان واملنتجات اخلر�سانية الإحكام 

غلق اخلر�سان )غري الدهانات والزيوت( ، الطلءات الواقية القابلة للتطبيق على �سكل 

�سائل لل�ستخدام على اخلر�سان )بخلف الدهانات اأو الزيوت( ، الطلءات الواقية على 

�سكل بخاخ لل�ستخدام على اخلر�سان )بخلف الدهانات اأو الزيوت( ، الطلءات الواقية 

امل�ستخدمة الإحكام الغلق لل�ستخدام على اخلر�سان )غري الدهانات اأو الزيوت( ، مركبات 
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لغلق اخلر�سان ، مثبطات لل�ستخدام مع اخلر�سان ، املواد امل�ستخدمة خلرط اخلر�سان ، 

 ، الدهانات(  فـي طلء طبقة خارجية للخر�سان )بخلف  موؤثرات �سطحية لل�ستخدام 

فـي  �سطحية ال�ستخدامها  ، موؤثرات  فـي حفظ اخلر�سانة  �سطحية لل�ستخدام  موؤثرات 

حماية اخلر�سانة ، موؤثرات �سطحية ال�ستخدامها فـي اإعادة اخلر�سان اإىل و�سعه ال�سابق ، 

مركبات لل�سيطرة على عزل اخلر�سانة حتت املاء ، املركبات الكيميائية للحماية من تقلبات 

الدهانات(  )بخلف  احلافظة  الكيميائية  الطلءات   ، اخلر�سان  مع  لتنقيحها  الطق�س 

للخر�سانة ، فـي الفئة 01. 

با�ســـــــــــــــم : اك�سرتاميك�س للحلول اخلر�سانية ذ.م.م 

اجلن�سيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س ب 2175، اأبو ظبي - االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/16

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

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

طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 76195 

فـي الفئة 19 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

االأعمدة غري املعدنية ، مواد البناء غري املعدنية امل�ستخدمة للوقاية من احلريق ، املواد 

احلريق  من  للوقاية  املعدنية  غري  املواد   ، املباين  فـي  احلريق  انت�سار  ملنع  املعدنية  غري 

امل�ستخدمة  الكهربائية  الكابلت  املعدنية لتغطية  ال�سبكات غري   ، البناء  فـي  لل�ستخدام 

فــي الوقايــة من احلريــق ، ال�سبكــات غري املعدنيــة امل�ستخدمــة لتغطيــة فتحــات الكهربـــاء 

ووقايتها من احلريق ، اأنابيب التغطية غري املعدنية امل�ستخدمة فـي قنوات املوا�سري القابلة 

للحتــراق ، اأنابيــب التغطـــية والوقايـــة من احلريق ال�ستخدامهـــا فــــي قنـــوات املوا�ســــري 

الغري قابلة للحرتاق ، مواد البناء املعدنية ذات خ�سائ�س وقائية من احلريق ، االأنابيب 
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الإن�ساء  االإ�سعاع  وقاية اخلر�سان من   ، للوقاية من احلريق  ال�سنع  م�سبقة  املعدنية  غري 

ال�سوامع ، وقاية اخلر�سان من االإ�سعاع الإن�ساء املباين ، االإ�سمنت ، الكتل اخلر�سانية ، الكتل 

البناء  ، عنا�سر  ، الكتل اخلر�سانية حلماية �سفاف االأنهار  اخلر�سانية حلماية ال�سواطئ 

امل�سنوعة من اخلر�سان ، عنا�سر البناء اخلر�سانية ، عنا�سر البناء امل�سنوعة من اخلر�سان 

الزجاجية  واالألياف  بالبل�ستيك  املقوى  امل�سنوعة من اخلر�سان  البناء  عنا�سر   ، املقوى 

متاثيل ن�سفـية حجرية ، احلجر اأو الرخام ، واملنحوتات امل�سنوعة من اخلر�سان ، ال�سبات 

اخلر�سان  على  للتطبيق  خارجية  طبقة  طلء  مركبات   ، الزخرفـية  للمواد  اخلر�سانية 

)مواد البناء بخلف الدهانات اأو الزيوت( ، مركبات طلء الطبقة اخلارجية للحفاظ على 

تركيبة اخلر�سانة )مواد البناء ، بخلف الدهانات اأو الزيوت( ، الطلء اخلارجي حلماية 

اخلر�سان من املاء )مواد البناء ، بخلف الدهانات اأو الزيوت( ، مركبات اإ�سلح اخلر�سانة 

)لي�س فـي طبيعة الطلء( ، اخلر�سان ، اإغلق اخلر�سان غري املعدين ، مواد البناء لرت�سيخ 

 , املنحدرات ، مواد خر�سانية لبناء اجلدران ، مواد خر�سانية م�سلحة للحتفاظ باملنحدرات 

بناء  عنا�سر   ، اخلر�سان  كتل   ، اخلر�سانية  العوار�س   ، اخلر�سان  ملوازنة  م�ستخدم  ملط 

خر�سانية ، األواح البناء اخلر�سانية ، األواح الك�سوة اخلر�سانية ، �سحائف الك�سوة اخلر�سانية 

طبقــات الغــلف اخلر�سانيــة ، قنـــوات التو�سيل اخلر�سانية ، األـــواح االإن�ســاء اخلر�سانيــة ، 

 ، الواجهة اخلر�سانية  ، �سفائح  الواجهة اخلر�سانية  األواح  االإن�ساء اخلر�سانية  و�سحائف 

االأ�سوار اخلر�سانية ، مكونات ال�سوار اخلر�سانية ، كتل اخلر�سانة االأر�سية ، �سب اخلر�سانة , 

اخلر�سانة واملفا�سل اخلر�سانية لت�سوية االأر�سيات اخلر�سانية ، ت�سكيل اأجزاء من اأر�سيات 

خر�سانيــــة ، احلواجــــز اخلر�سانيــــة ، االألـــواح اخلر�سانيـــة ، االألـــواح اخلر�سانيـــة الحتجــــاز 

الياب�سة ، كتل اإ�سمنتية لتعبيد الطرق ، عنا�سر ر�سف خر�سانية ، حجارة ر�سف خر�سانية , 

اأكوام خر�سانية ، االأنابيب اخلر�سانية ، اللوحات اخلر�سانية ، عواميد خر�سانية ، خر�سان 

ماقبل الت�سنيع ، منتجات خر�سانية حمددة ال�ستخدامها فـي البناء ، منتجات خر�سانية 

حمددة ال�ستخدامها فـي احلدائق ، املنتجات اخلر�سانية لل�ستخدام فـي املناظر الطبيعية , 

منتجات خر�سانية ال�ستخدامها فـي الطرق ، املنتجات اخلر�سانية لل�ستخدام فـي املمرات ، 
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اخلر�سانة امللونة املتوفرة مع اأ�سطح الت�سطيبات ،اخلر�سانة املتوفرة مع ت�سطيبات الديكور 

ال�سطحية ، اخلر�سانة املقدمة مع منط مطبوع ، اخلر�سانة امل�سلحة مع األياف �سناعية ، 

مركبات اإ�سلح ال�سقف اخلر�سانية ، قرميد اأ�سطح خر�سانية ، األواح الت�سقيف اخلر�سانية ، األواح 

، اخلر�سانة  امل�سنوعة من اخلر�سان  ، اجلدران احلجرية  ، الطبقة اخلر�سانية  خر�سانية 

اخللوية ال�ستخدامها فـي البناء واحلاويات اخلر�سانية ، كل نوع من االألواح غري امل�سنوعة 

من املعدن اأو الرغاوي ، فـي الفئة 19. 

با�ســـــــــــــــم : اك�سرتاميك�س للحلول اخلر�سانية ذ.م.م 

اجلن�سيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س ب 2175، اأبو ظبي - االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/16

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

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

طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 76196 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات البيع بالتجزئة واجلملة .

با�ســـــــــــــــم : اك�سرتاميك�س للحلول اخلر�سانية ذ.م.م 

اجلن�سيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س ب 2175، اأبو ظبي - االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/16

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

العنـــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 76197 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

و�سع طبقات االإ�سمنت واخلر�سان ، �سحق االإ�سمنت و اخلر�سان ، �سخ االإ�سمنت و اخلر�سان ، 

خلط  اأجهزة  تاأجري   ، اخلر�سان  و  للإ�سمنت  املحكم  الغلق   ، واخلر�سان  االإ�سمنت  اإ�سلح 

االإ�سمنت ، بناء الهياكل الهند�سية من خلل ت�سكيلت خر�سانية ، بناء الهياكل الهند�سية 

عن طريق و�سع اخلر�سان ، بناء الهياكل الهند�سية عن طريق �سب االإ�سمنت ، اإقامة املن�ساآت 

اخلر�سانية امل�سلحة با�ستخدام �سبات اخلر�سان املنزلقة و املت�سلقة ، ا�ستئجار اأجهزة خلط 

االإ�سمنت ، تاأجري اآالت �سخ اخلر�سان فـي الفئة 37.

با�ســـــــــــــــم : اك�سرتاميك�س للحلول اخلر�سانية ذ.م.م 

اجلن�سيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س ب 2175، اأبو ظبي - االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/16

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

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

طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 76199 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

التاأمني ، ال�سوؤون املالية ، ال�سوؤون النقدية ، ال�سوؤون العقارية .

با�ســـــــــــــــم : اأمرييكان اإنرتنا�سيونال جروب اإنك 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 180 ميدين لني، نيويورك ، ان واي 10038، - الواليات املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/16

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

العنـــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 76200 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

التاأمني ، ال�سوؤون املالية ، ال�سوؤون النقدية ، ال�سوؤون العقارية .

با�ســـــــــــــــم : اأمرييكان اإنرتنا�سيونال جروب اإنك 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 180 ميدين لني ، نيويورك ، ان واي 10038 ، - الواليات املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/16

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

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

طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 76403 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

وامل�سروبات  الفواكه  م�سروبات   , والع�سائر  الفواكه  اأ�سا�سها  م�سروبات   , الفواكه  ع�سائر 

غري الكحولية التي حتتوي على ع�سائر الفواكه , م�سروبات الفواكه املثلجة وامل�سروبات 

املثلجة التي اأ�سا�سها الفواكه ، مركزات الفاكهة واأطعمة مهرو�سة من الفاكهة م�ستخدمة 

لتح�سري م�سروبات ممزوجة  واأ�سربة مركزة  امل�سروبات  ، مركـزات  للم�سروبات  كمكونات 

 , املنكهة  الغازية  وامل�سروبات  والع�سائر  الفواكه  اأ�سا�سها  التي  الفوارة  امل�سروبات   , مثلجة 

ع�سائر من الفواكه واخل�سروات , م�سروبات اأ�سا�سها اخل�سروات , م�سروبات حتتوي على 

ع�سائر اخل�سروات , خلطات امل�سروبات على �سكل �سائل وم�سحوق , اأ�سربة مركزة منكهة 

لتح�سري م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي و�ساي االأع�ساب , مياه ، مياه معدنية ، مياه فوارة ، مياه 

�سرب مزودة بالفـيتامينات وغريها من امل�سروبات غري الكحولية , م�سروبات غري كحولية , 

م�سروبات غازية , اأ�سربة مركزة منكهة لتح�سري امل�سروبات , مياه منكهة اأو غري منكهة 

 , اأ�سا�سها ال�سودا ال تعترب بدائل للحليب  م�سروبات   , م�سروبات الطاقة   , معباأة بقوارير 

م�سروبات ال�سويا وامل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�سويا , حليب من املك�سرات وع�سري مك�سرات .
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با�ســـــــــــــــم : �ستاربك�س كوربوري�سن ) �ستاربك�س كوفـي كمبني( 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2401 يوتـــاه اأفنيـــو �ســـاوث ، �سياتـــل ، وا�سنطــــن 98134 ، الواليـــات املتحــــدة 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/23 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 76726 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سجائر والتبغ ومنتجات التبغ والوالعات والثقاب واأدوات املدخنني .

با�ســـــــــــــــم : بريت�س اأمريكان توباكو ) براندز( ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اململكة املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : جلوب هاو�س ، 4متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �سي 2 اآر 2 بي جي ، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/08

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 76727 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات التدريب املتعلقة فـي حت�سني الرافعات ال�سناعية اخلا�سة باآبار النفط والغاز .

با�ســـــــــــــــم : لوفـيكني اند�سرتيز ، اإنك 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 601 ا�س ، وروغيت ، لوفـيكني ، تك�سا�س 75902 ، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/08

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 76832 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سجائر والتبغ ومنتجات التبغ والوالعات واأعواد الثقاب واأدوات املدخنني .

با�ســـــــــــــــم : بريت�س اأمريكان توباكو ) براندز( ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اململكة املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �سي 2 اآر 2 بي جي ، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/17

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 77164 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الرتكي الطازج واملعالج والدجاج الكامل واملجزاأ والدجاج املعالج �سناعيا .

با�ســـــــــــــــم : �ساديا ا�س / ايه 

اجلن�سيــــــة : برازيلي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �سينادور اتيليو فونتانا 86 ، كونكورديا ا�س �سي- �سي اي بي :000- 00798, 

الربازيل 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/06

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 77354 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سجائر ومنتجات التبغ اأدوات التدخني الوالعات .

با�ســـــــــــــــم : تافـيك للتجارة العامة )�س ذ م م( 

اجلن�سيــــــة : اإماراتي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : مكتب رقم 104 ملك الهدى للمقاوالت ، ديرة القرهود ، �س ب 88039 دبي 

االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/18 

ا�سم الوكيل : عبد اللـه الهدابي

العنـــــــــوان : �س.ب : 173 ر.ب : 134
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طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 77355 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سجائر ومنتجات التبغ واأدوات التدخني والوالعات .

با�ســـــــــــــــم : تافـيك للتجارة العامة )�س ذ م م( 

اجلن�سيــــــة : اإماراتي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : مكتب رقم 104 ملك الهدى للمقاوالت ، ديرة القرهود ، �س ب 88039 دبي 

االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/18 

ا�سم الوكيل : عبد اللـه الهدابي

العنـــــــــوان : �س.ب : 173 ر.ب : 134

طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم :  76395 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات:

حليب وحليب منكه وحليب خمفوق وم�سروبات اأ�سا�سها احلليب ، حليب ال�سويا ، مربيات 

الفواكه ، فواكه مطبوخة بال�سكر وهلم )جيلي( ومواد تدهن على اخلبز ، غري واردة فـي 

 ، اجلاهزة  الوجبات  اأو  املح�سرة  والوجبات  املحفوظة  واخل�سروات  الفواكه  اأخرى،  فئات 

غري الواردة فـي فئات اأخرى ، والتي تتاألف من اللحم وال�سويا وحلوم الدواجن واالأطعمة 

البحرية واخل�سروات والفواكه ، التوفو و/اأو اجلبنة , اأي�سا مبا فـي ذلك املكرونة اأو االأرز 

اأو احلبوب ، اللنب وم�سروبات اأ�سا�سها اللنب ، كرمية خمفوقة ، مك�سرات حم�سرة ، مك�سرات 

متبلة ، مك�سرات حمم�سة ، حليب وع�سائر املك�سرات . 

با�ســـــــــــــــم : �ستاربك�س كوربوري�سن ) �ستاربك�س كوفـي كمبني( 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2401 يوتـــاه اأفنيـــو �ســـاوث ، �سياتـــل ، وا�سنطــــن 98134 ، الواليـــات املتحــــدة 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/23 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112
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�إعــــــــــــالن

ال�صناعية  امللكية  حقوق  قانون  من   )41( املادة  لأحكام  وفقا  الفكرية  امللكية  دائرة  تعلن 

ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 , اأنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�صجلة 

الآتية :

م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملـهنـــــة��شــم �ل�شــركـــــة

1992/6/23التجارة وال�صناعةا�صرتازينيكا ايه بي17103

1992/8/1التجارة وال�صناعةادينغ اكتينجز ل�صافت27236

1992/10/4التجارة وال�صناعةا. جي. بار بي األ �صي37512

1992/12/30التجارة وال�صناعةجون �صوير اآند �صنز ليمتد47884

1993/10/1التجارة وال�صناعةجابان توباكو , انك57916

1993/1/16التجارة وال�صناعةهارلكوين بوك�س ا�س . اأ67934

1993/1/16التجارة وال�صناعةترينر انرتتينمنت كو .77937

1993/2/28التجارة وال�صناعةكاوا�صو فوودز كوربوري�صن88134

98160
�صوات�س اأجي )�صوات�س اأ�س اأ ( 

) �صوات�س ليمتد (
1993/3/6التجارة وال�صناعة

1993/3/20التجارة وال�صناعةكاتو ورك�س كو , ليمتد108277

1993/3/20التجارة وال�صناعةكاتو ورك�س كو , ليمتد118278

1993/4/5التجارة وال�صناعةفارما�صيا اند ابجون كومباين128351

1993/5/10التجارة وال�صناعةهوم بوك�س اأوفي�س138475

1993/5/10التجارة وال�صناعةهوم بوك�س اأوفي�س148476

1993/5/10التجارة وال�صناعةهوم بوك�س اأوفي�س158477

1993/5/10التجارة وال�صناعةهوم بوك�س اأوفي�س168478
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملـهنـــــة��شــم �ل�شــركـــــة

178552
فيليب موري�س براندز اأ�س اإيه 

اآر األ.
1993/6/30التجارة وال�صناعة

188553
فيليب موري�س براندز اأ�س اإيه 

اآر األ.
1993/6/30التجارة وال�صناعة

198719
�صو�صيتي دى بروديت�س ن�صتلة 

اإ�س.اإيه
1993/7/27التجارة وال�صناعة

208720
�صو�صيتي دى بروديت�س ن�صتلة 

اإ�س.اإيه
1993/7/27التجارة وال�صناعة

218721
�صو�صيتي دى بروديت�س ن�صتلة 

اإ�س.اإيه
1993/7/27التجارة وال�صناعة

1993/8/16التجارة وال�صناعةبهارات بيدي وركز ليمتد228754

1993/8/16التجارة وال�صناعةبيب�صيكو ,  انك238768

1993/8/16التجارة وال�صناعةاإف دي ماجنمينت , انك248769

1993/11/10التجارة وال�صناعةجابان توباكو , انك259105

1993/11/10التجارة وال�صناعةجابان توباكو , انك269108

2001/6/18التجارة وال�صناعةداميلر كراي�صلر اكتنجز ل�صافت2725665

2002/1/16التجارة وال�صناعةكون�صيتك�س ا�س . ا2827130

2002/6/12التجارة وال�صناعةاملنال الدولية �س م م2928296

2002/7/23التجارة وال�صناعةلندويك غروب ا�س ايه اآر ال3028585

2002/12/1التجارة وال�صناعةكونوبكو فيليب�س كومباين3129511

2002/12/1التجارة وال�صناعةكونوبكو فيليب�س كومباين3229512

2002/12/18التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة لل�صكر3329592
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملـهنـــــة��شــم �ل�شــركـــــة

2002/12/24التجارة وال�صناعةاملنال الدولية �س.م.م3429634

3529643
امريون انرتنا�صيونال , 

كوربوري�صن
2002/12/25التجارة وال�صناعة

2003/1/1التجارة وال�صناعةميكيز كومبني ا�س . بي . اأ3629719

2003/1/22التجارة وال�صناعة�صتوكلي - فان كامب , انك3729819

3829828
او�صرام  جزل�صافت ميت 

ب�صرانكرت هافتونغ
2003/1/22التجارة وال�صناعة

3929996
�صو�صتيه دي�س بروديت�س ني�صتلة 

اإ�س . اأ
2003/2/19التجارة وال�صناعة

4029997
�صو�صتيه دي�س بروديت�س ني�صتلة 

اإ�س . اأ
2003/2/19التجارة وال�صناعة

4129998
�صو�صتيه دي�س بروديت�س ني�صتلة 

اإ�س . اأ
2003/2/19التجارة وال�صناعة

4230047

ذا كون�صرتيت  مانوفاكت�صرينغ 

كومبني اوف ايرلند

) �صفن اب انرتنا�صيونال( 

2002/3/1التجارة وال�صناعة

4330066
�صو�صتيه دي�س بروديت�س ني�صتلة 

اإ�س . اأ
2003/3/3التجارة وال�صناعة

4430067
�صو�صتيه دي�س بروديت�س ني�صتلة 

اإ�س . اأ
2003/3/3التجارة وال�صناعة

4530111
�صو�صتيه دي�س بروديت�س ن�صتلة 

اإ�س . اأ
2003/3/15التجارة وال�صناعة

4630112
�صو�صتيه دي�س بروديت�س ن�صتلة 

اإ�س . اأ
2003/3/15التجارة وال�صناعة
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملـهنـــــة��شــم �ل�شــركـــــة

4730113
�صو�صتيه دي�س بروديت�س ن�صتلة 

اإ�س . اأ
2003/3/15التجارة وال�صناعة

4830114
�صو�صتيه دي�س بروديت�س ن�صتلة 

اإ�س . اأ
2003/3/15التجارة وال�صناعة

4930115
�صو�صتيه دي�س بروديت�س ن�صتلة 

اإ�س . اأ
2003/3/15التجارة وال�صناعة

2003/3/16التجارة وال�صناعة�صتوكلي فان كامب انك5030130

2003/3/19التجارة وال�صناعةجابان توباكو انك5130146

2003/3/29التجارة وال�صناعةجابان توباكو . انك5230211

2003/3/31التجارة وال�صناعةفيليب موري�س برودتك�س ا�س . ا5330250

2003/3/31التجارة وال�صناعةبيب�صيكو , انك5430251

2003/3/31التجارة وال�صناعةبيب�صيكو , انك5530252

5630361
ا�س بي دي �صوي�س بري�صي�صن 

داياغنو�صتيك�س جي ام بي ات�س
2003/4/16التجارة وال�صناعة

5730362
بروكرت اند غامبل انرتنا�صنال 

اوبريي�صنز
2003/4/16التجارة وال�صناعة

5830372
بريتي�س تيليكوميونيك�صنز 

ببليك ليمتد كومبني  
2003/4/16التجارة وال�صناعة

5930373
بريتي�س تيليكوميونيك�صنز 

ببليك ليمتد كومبني  
2003/4/16التجارة وال�صناعة

6030374
بريتي�س تيليكوميونيك�صنز 

ببليك ليمتد كومبني  
2003/4/16التجارة وال�صناعة

6130375
بريتي�س تيليكوميونيك�صنز 

ببليك ليمتد كومبني  
2003/4/16التجارة وال�صناعة

6230376
بريتي�س تيليكوميونيك�صنز 

ببليك ليمتد كومبني  
2003/4/16التجارة وال�صناعة
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملـهنـــــة��شــم �ل�شــركـــــة

6330377
بريتي�س تيليكوميونيك�صنز 

ببليك ليمتد كومبني  
2003/4/16التجارة وال�صناعة

6430378
بريتي�س تيليكوميونيك�صنز 

ببليك ليمتد كومبني  
2003/4/16التجارة وال�صناعة

6530541
�صو�صتيه دي�س بروديت�س ن�صتله 

ا�س اأ
2003/5/13التجارة وال�صناعة

6630542
�صو�صتيه دي�س بروديت�س ن�صتله 

ا�س اأ
2003/5/13التجارة وال�صناعة

6730543
�صو�صتيه دي�س بروديت�س ن�صتله 

ا�س اأ
2003/5/13التجارة وال�صناعة

6830544
�صو�صتيه دي�س بروديت�س ن�صتله 

ا�س اأ
2003/5/13التجارة وال�صناعة

2003/5/18التجارة وال�صناعةكنور ناهري ميتل اكتنجزل�صافت6930557

2003/5/18التجارة وال�صناعةكنور ناهري ميتل اكتنجزل�صافت7030558

2003/5/18التجارة وال�صناعةكنور ناهري ميتل اكتنجزل�صافت7130559

2003/5/18التجارة وال�صناعةكنور ناهري ميتل اكتنجزل�صافت7230560

2003/5/18التجارة وال�صناعةكنور ناهري ميتل اكتنجزل�صافت7330561

2003/5/18التجارة وال�صناعةكنور ناهري ميتل اكتنجزل�صافت7430562

2003/5/18التجارة وال�صناعةكنور ناهري ميتل اكتنجزل�صافت7530563

2003/5/18التجارة وال�صناعةذا كوكا كول كومبني7630564

2003/5/31التجارة وال�صناعةيو �صي بي فاركيم ا�س . اأ7730645

7830721
�صركة الأبرار للنفط والغاز 

�س.م.م
2003/6/11التجارة وال�صناعة

7930733
كنور - ناهر ميتيل 

اكتنجزل�صافت
2003/6/15التجارة وال�صناعة
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملـهنـــــة��شــم �ل�شــركـــــة

8030734
كنور - ناهر ميتيل 

اكتنجزل�صافت
2003/6/15التجارة وال�صناعة

8130771
�صو�صتيه دي�س بروديت�س ن�صتلة 

اإ�س . اأ
2003/6/18التجارة وال�صناعة

2003/6/23التجارة وال�صناعةتروبيكانا برودكت�س , انك8230812

8330829
�صو�صتيه دي�س بروديت�س ن�صتله 

ا�س اأ
2003/6/28التجارة وال�صناعة

8430830
ام ا�س بي �صنغافورة كمبني ال 

ال �صي
2003/6/28التجارة وال�صناعة

2003/7/7التجارة وال�صناعةريد بول جي ام بي ات�س8530901

2003/7/7التجارة وال�صناعةريد بول جي ام بي ات�س8630902

8730936

ذا كون�صرتيت  مانوفاكت�صرينغ 

كومبني اوف ايرلند

) �صفن اب انرتنا�صيونال( 

2003/7/14التجارة وال�صناعة

8830937

ذا كون�صرتيت  مانوفاكت�صرينغ 

كومبني اوف ايرلند

) �صفن اب انرتنا�صيونال(

2003/7/14التجارة وال�صناعة

2003/8/18التجارة وال�صناعةذا  مترب لند كومبني8931151

2003/8/18التجارة وال�صناعةذا  مترب لند كومبني9031152

9131225
او�صرام  جزل�صافت ميت 

ب�صرانكرت هافتونغ
2003/8/30التجارة وال�صناعة

2003/9/9التجارة وال�صناعةاري�س تريدينغ ا�س . ا9231310

2003/9/15التجارة وال�صناعةذا كويكر اوت�س كومباين9331384

9431392
فيليب موري�س براندز اأ�س اإيه 

اآر األ.
2003/9/16التجارة وال�صناعة

2003/9/27التجارة وال�صناعةجبان توباكو , انك9531543
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مكتــب خـالــد الكنـــدي 

اإعــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ركاز املتكاملة �ش.م.م 

وامل�سجلة   , �ش.م.م  املتكاملة  ركاز  �سركــة  بت�سفيــة  يقــوم  اأنه  الكندي  خالد  مكتب  يعلــن 

لـدى اأمانــة ال�سجــل التجـــاري بالرقم 1077475 وفقا لقرار ال�سركاء فـي اجتماعهم املوؤرخ 

2013/5/18م , وللم�سفـي وحده حــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفية اأمام الغري , وعلى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركة على العنوان التايل :

اخلوير 2/17 - رقم املجمع 214 - رقم ال�شكة 4109 - رقم املبنى 772

�ش.ب :11 ر.ب : 105 

هاتف : 24396000 فاك�ش : 24484871 

ال�سركة  �سد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�سركة  دائني  الإعالن  هذا  امل�سفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�ستندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر مــن تاريــخ 

ن�ســر هــذا الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي على العنوان 

امل�سار اإليه .

امل�شفــــــــــي

املكتب الإقليمي - حما�شبون قانونيون 

اإعــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة القلعة الدولية �ش.م.م 

يعلــن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنه يقــوم بت�سفيــة �سركــة القلعة الدولية 

�ش.م.م , وامل�سجلــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل التجاري بالــرقم 1019488 وفقــا لقرار اأ�سحـــاب 

املــــال فـــي اجتمــاعهم املوؤرخ 2012/9/17م بحل وت�سفية ال�سركة اعتبارا من  ح�س�ش راأ�ش 

وعلى   , الغري  اأمام  الت�سفية  فـي  ال�سركة  متثيــل  حـــق  وحــده  وللم�سفـــي  2012/11/1م 

اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركة على العنوان التايل :

اخلوير - خلف بنك م�شقط - بناية �شماء حفيت - الطابق الأر�شي

�ش.ب :338 ر.ب : 118 جممع احلارثي

هاتف : 24484107 فاك�ش : 24484726 

ال�سركة  �سد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�سركة  دائني  الإعالن  هذا  امل�سفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�ستندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر مــن تاريــخ 

ن�ســر هــذا الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي على العنوان 

امل�سار اإليه .

امل�شفــــــــــي
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مكتــب دار املناقـب لتدقيـق احل�شابات 

اإعــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مفاهيم الطاقة �ش.م.م 

الطاقة  مفاهيم  �سركــة  بت�سفيــة  يقــوم  اأنه  احل�سابات  لتدقيـق  املناقـب  دار  مكتب  يعلــن 

1089912 وفقا لتفاق ال�سركاء  اأمانــة ال�سجــل التجـــاري بالرقم  �ش.م.م , وامل�سجلة لـدى 

املوؤرخ 2013/2/13م , وللم�سفـي وحده حــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفية اأمام الغري , وعلى 

اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركة على العنوان التايل :

حمافظة م�شقط - روي - جوار مدر�شة روي الثانوية للبنني

�شكة رقم 2978 - مبنى رقم 6512 - بناية التخطيط البياين - الطابق الأول

�ش.ب :105 ر.ب : 114 مطرح 

هاتف : 24709576 فاك�ش : 24700485 

ال�سركة  �سد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�سركة  دائني  الإعالن  هذا  امل�سفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�ستندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر مــن تاريــخ 

ن�ســر هــذا الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي على العنوان 

امل�سار اإليه .

امل�شفــــــــــي

مكتب اأبو متام - حما�شبون قانونيون 

اإعــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الربواين ومكفي �ش.م.م 

يعلــن مكتب اأبو متام - حما�سبون قانونيون - اأنه يقــوم بت�سفيــة �سركــة الربواين ومكفي 

ال�سركاء  1082733 وفقا لتفاق  بالرقم  التجاري  ال�سجــل  اأمانــة  لـدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م 

املوؤرخ 2013/5/8م , وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفية اأمام الغري , وعلى 

اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركة على العنوان التايل :

الوطية - بناية الرميلة 106 - اأعلى معر�ش �شيارات �شوزوكي

الطابق الثالث - مكتب رقم 32 - �ش.ب :57 ر.ب : 118 جممع احلارثي

هاتف : 24571320 - 24571321 فاك�ش : 24571324 

ال�سركة  �سد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�سركة  دائني  الإعالن  هذا  امل�سفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�ستندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر مــن تاريــخ 

ن�ســر هــذا الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي على العنوان 

امل�سار اإليه .

امل�شفــــــــــي
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