
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1027(                                                                          ال�سنــــة الثانيــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــة  

باإ�صـدار نظـام الهيئـة العامـة للطيـران املدين . مر�صــــوم �صلطـانــــي رقــــــم 2013/43 

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات

بلديـــة م�سقــــط
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الإعالنات اخلا�صة بالن�صر عن طلبات ت�صجيل العالمات التجارية .

اإعالن ب�صاأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�صجلة .
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اإعالن عن طرح املناق�صات اأرقام 88 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 و 2013/94 . 
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جملـ�س البحــث العلمــي

اإعالن عن طرح املناق�صة رقم 2013/0148 .

�سركـة الكهربــاء القاب�سـة

اإعالن عن طرح املناق�صة رقم 2013/21 .
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مكتـــب طالل اأبو غزالة و�سركاه

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية لل�صركة العربية لالإعمار  �ض.م.م .

املكتـــب الأهلي لتدقيق احل�سابات

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صرق املتو�صط للمقاولت �ض.م.م .

مكتب �سحر ع�سقـالن للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�صفية ل�صركـة كـوب انرتنا�صيونـال بايـب ليـن �صيـر ف�صــز

و�صركاوؤهم �ض.م.م .

�سامل بن �سعيد بن �سليمان الفار�سي

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفية ل�صركة الفار�صي خلدمات الت�صويق �ض.م.م .
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مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2013/43

باإ�سـدار نظـام الهيئـة العامـة للطيـران املدين

�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 نظام الهيئات واملوؤ�س�سات العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/116 ، 

وعلى قانون الطريان املدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/93 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/33 باإن�ساء الهيئة العامة للطريان املدنـي ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل فـي �ساأن الهيئة العامة للطريان املدين بالنظام املرفق .

املــادة الثانيــــة 

ي�سدر رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للطريان املدين اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ 

والأنظمة  بالقوانني  يعمل  والقرارات  اللوائح  تلك  اأن ت�سدر  واإىل   ، املرفق  النظام  اأحكام 

املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري للدولة فيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي هذا النظام ، 

ومبا ل يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالـثــــة 

يلغى كل ما يخالف النظام املرفق اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الرابعــــة 

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

�سـدر فـي : 10 من ذي القعدة �سنة 1434هـ

املـوافــــق : 16 من �سبتمبـــــــر �سنة 2013م
 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان

-5-



اجلريدة الر�سمية العدد )1027(

نظام الهيئة العامة للطريان املدين

الف�سل الأول 

تعاريـف واأحكـام عامـة

املــادة ) 1 ( 

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

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

الهيئـــــــــــــــــــــــــــة : الهيئة العامة للطريان املدين . 

املجلـــــــــــــــــــــــــ�س : جمل�س اإدارة الهيئة . 

رئيــــ�س املجلــــــ�س : رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة .

الرئي�س التنفيذي : الرئي�س التنفيذي للهيئة .

املــادة ) 2 ( 

يكون مقر الهيئة حمافظة م�سقط ، ويجوز اإن�ساء فروع لها فـي املحافظات بقرار من رئي�س 

املجل�س .

الف�ســل الثانــي 

اأهــــداف الهيئـــــة

املــادة ) 3 ( 

تهدف الهيئة اإىل حتقيق الآتي :

النهو�س بقطاع الطريان املدين وجميع املرافق امل�ساندة ، والو�سول به اإىل اأف�سل   - 1

امل�ستويـــات مـــن حيــــــث الكفـــــــاءة واجلـــــــــودة وتاأمــــــني �سالمـــــــــة واأمــــــن الطيــــران 

املدين فـي جمال النقل اجلوي وم�ساندة التطور املطرد الذي ت�سهده القطاعات 

القت�سادية ، وكذلك القطاعات الأخرى فـي ال�سلطنة .

توثيق ال�سالت مع كافة الدول واملنظمات الإقليمية والدولية فـي جمال الطريان   - 2

املدين .

3 - مواكبة التطورات والن�ساطات املحلية والإقليمية والعاملية مبا يعزز تنمية الطريان 

املدين اقت�ساديا واجتماعيا .
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الف�ســـل الثالــــث 

اخت�سا�ســات الهيئــة 

املــادة ) 4 ( 

للهيئة فـي �سبيل حتقيق اأهدافها ، مبا�سرة الخت�سا�سات الآتية :

اقرتاح ال�سيا�سة العامة للطريان املدين بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية ، ورفعها   - 1

اإىل وزارة النقل والت�سالت ملراجعتها وعر�سها على جمل�س الوزراء لعتمادها .

اقرتاح م�سروعات القوانني واإ�سدار اللوائح والقرارات املتعلقة بالطريان املدين .  - 2

و�سع وتطوير وتنفيذ برنامج اأمن و�سالمة الطريان املدين بالتن�سيق مع اجلهات   - 3

املخت�سة .

اإبرام التفاقيات واملعاهدات الدولية فـي جمال النقل اجلوي بالتن�سيق مع اجلهات   - 4

املخت�سة .

تنفيذ التفاقيات واملعاهدات الدولية فـي جمال الطريان املدين .  - 5

اإن�ســاء وحفـــظ قاعـــدة البيانـــات املتعلقـة بت�سجيـــل الطائــرات ، و�سهـــادة �سالحيتهــا   - 6

للطيـران ، وحتديـــد عالمات اجلن�سيــة والت�سجيـــل ، بالتن�سيق مع املركــز الوطنــي 

لالإح�ساء واملعلومات .

متثيل ال�سلطنة فـي املنظمات والحتادات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العالقة   - 7

بالطريان املدين .

التحقــق من تطبيــق الأنظمــة الدوليــة املتعارف عليهــا فـي مطـــارات ال�سلطنــة مبا   - 8

فـي ذلك التفاقيات اجلوية ، ومتابعة تنفيذها .

القيـــام باأعمـــال املراقبـــة اجلويــة واإدارة مـــا يتبعهــا مــن مرافـــق ، وو�ســع القواعـــد   - 9

التي تكفل حماية و�سالمة املالحة اجلوية وحماية اأنوار املالحة واإ�ساراتها .

م�ساندة التحقيق فـي حوادث الطريان املدين ، وو�سع الت�سهيالت الالزمة لإن�ساء   - 10

قاعـــدة البيانـــات الوطنيـــة املتعلقــة بحــوادث الطيــران ، واملحافظـــة علـى جودتهــــا 

و�سرية املعلومات فيها .

العمل على تطبيق القوانني واللوائح والقرارات املتعلقة بالطريان املدين .  - 11
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12 - تن�سيق عمليات البحث والإنقاذ مب�ساركة اجلهات ذات ال�سلة .

 ، مرافق  من  ما يتبعها  واإدارة   ، املبكر  والإنذار  اجلوية  الأر�ساد  خدمات  تقدمي   - 13

وو�سع القواعد التي تكفل جودة البيانات واملعلومات ، و�سرعة تقدميها للجهات 

املعنية .

املرتبطة  والر�سوم   ، الطائرات  وعبور  ومغادرة  بهبوط  املتعلقة  الر�سوم  مراجعة   - 14

بخدمــــات الأر�ســـاد اجلويـــة واأن�سطة الهيئة املختلفــة بعـــد موافقــــة وزارة املالــية 

وحت�سيلها .

الإ�سراف على �سركات النقل اجلوي ، وم�سغلي املطارات فـي ال�سلطنة .  - 15

حتديث وتطوير �سيا�سات الطريان الوطنية فيما يتعلق بال�سالمة واملجال اجلوي   - 16

واجلوانب امل�ساندة لتحقيق اأف�سل ال�سبل العلمية فـي جمال الطريان املدين .

 الف�ســـل الرابــــع 

جملـ�س الإدارة واخت�سا�ساتـه

املــادة ) ٥ ( 

�ستة  ، وع�سوية  املجل�س  اإدارة برئا�سة رئي�س  �سوؤونها جمل�س  الهيئة وتنظيم  اإدارة  يتوىل 

اأع�ساء ي�سدر بتعيينهم قرار من جمل�س الوزراء ، وتكون مدة ع�سوية اأع�ساء املجل�س اأربع 

�سنوات قابلة للتجديد ملدة مماثلة بناء على موافقة جمل�س الوزراء .

املــادة ) 6 ( 

يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه اأو من يحل حمله ، اأربع مرات على الأقل فـي ال�سنة ، 

ويجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�ست احلاجة ذلك ، ول يكون الجتماع �سحيحا اإل بح�سور 

باأغلبية  القرارات  وت�سدر   ، نائبه  اأو  الرئي�س  بينهم  من  يكون  اأن  على   ، اأع�سائه  اأغلبية 

الأ�سوات ، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س .

وللمجلـــ�س اأن يدعـــو حل�ســـور اجتماعاتــــه مـــن يــــرى ال�ستعانــــة بهــــم من ذوي اخلبـــرة 

والكفاءة ، ويكون للمدعوين ال�سرتاك فـي املناق�سات دون اأن يكون لهم حق الت�سويت . 

املــادة ) 7 ( 

يعــــني املجلـــ�س فـي اأول اجتمــــاع لــه نائبــا للرئيــ�س مــن بـــني اأع�سائـــه يحـــل حمـــل الرئيـــ�س 

عند غيابه ، اأو وجود مانع يحول دون ممار�سته اخت�سا�ساته .
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املــادة ) 8 ( 

للمجل�س اأن ي�سكل من بني اأع�سائه جلانا دائمة اأو موؤقتة ، وله اأن ي�سم اإىل تلك اللجان 

اأع�ساء من داخل الهيئة اأو من خارجها .

املــادة ) 9 ( 

يكــون للمجل�س كافة ال�سالحيات واإ�ســدار القــرارات واتخــاذ الإجــراءات الالزمـــة ملمار�ســـة 

الهيئة اخت�سا�ساتها وحتقيق اأهدافها وب�سفة خا�سة ما ياأتي :

اعتمــاد الهيكل التنظيمـــي للهيئـــة والتق�سيمـــات الإدارية الفرعية بهــــا ، وحتديـــد   - 1

اخت�سا�ساتها بعد موافقة اجلهات املخت�سة .

اعتماد اللوائح والنظم الإدارية واملالية ولئحة �سوؤون املوظفني بالهيئة دون التقيد   - 2

بالنظـــــم الإداريـــــة والوظيفيـــــة املطبقــــــة علــــى وحـــــدات اجلهـــــاز الإداري للدولــــة 

بعد موافقة وزارة املالية .

اعتمــــاد م�ســـــــروع امليزانيـــــــة ال�سنويــــــة للهيئـــــــة وح�سابهــــــا اخلتامـــــي قبــــل رفعـــــه   - 3

اإىل وزارة املالية .

اإقرار خطط وبرامج وم�سروعات الهيئة .  - 4

حتديــــد الر�ســــوم واملبالـــغ التـي تتقا�ساهـــا الهيئــة مقابــل اخلدمــات التـي تقدمهــا   - 5

بعد موافقة وزارة املالية فـي هذا ال�ساأن .

املوافقة على التفاقيات واملعاهدات الدولية التي تعقدها الهيئة مع الدول الأخرى   - 6

فـي جمال الطريان املدين بعد موافقة جمل�س الوزراء .

اعتماد تقارير التدقيق املايل والإداري عن اأعمال الهيئة وفق القواعد املعمول بها   - 7

فـي ال�سلطنة .

الف�ســل اخلامــــ�س

اخت�سا�سات الرئي�س التنفيذي

املــادة ) 10 ( 

ميثل الرئي�س التنفيذي الهيئة فـي �سالتها بالغيـر ، واأمام الق�ساء ، ويتوىل بوجه خا�س 

ما ياأتي :
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تنفيذ القرارات املعتمدة من املجل�س .  - 1

اإدارة الهيئة وت�سيري جميع �سوؤونها الفنية والإدارية واملالية وفقا للوائح والنظم   - 2

املقررة .

للمجل�س  ورفعه  الفرعية  الإدارية  والتق�سيمات  للهيئة  التنظيمي  الهيكل  اإعداد   - 3

لالعتماد .

اقرتاح خطط وبرامج العمل وم�سروعات اللوائح الداخلية للهيئة وتنفيذها .  - 4

اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية للهيئة ، وح�سابها اخلتامي .  - 5

رفـــع التقاريــــر ال�سنوية عن ن�سـاط الهيئة اإىل املجلـ�س ، وذلك لعتمادها ورفعها   - 6

اإىل جمل�س الوزراء .

اأي اخت�سا�سات اأخرى يكلفه بها املجل�س .  - 7

الف�سـل ال�سـاد�س

ماليـــــة الهيئـــــة

املــادة ) 11 ( 

يكون للهيئة ميزانية م�ستقلة تلتزم برفعها اإىل وزارة املالية ، وتعترب اأموالها اأموال عامة ، 

وتبداأ ال�سنة املالية للهيئة فـي اليوم الأول من �سهر يناير ، وتنتهي فـي احلادي والثالثني 

من �سهر دي�سمرب من كل عام ، وتبداأ ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام ، 

وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من العام نف�سه .

املــادة ) 12 ( 

تتكون املوارد املالية للهيئة من الآتي :

1 - العتمادات التي تخ�س�س للهيئة فـي امليزانية العامة للدولة .

2 - ح�سيلة الر�سوم واملبالغ التي تتقا�ساها الهيئة مقابل ما توؤديه من خدمات .

3 - عوائد اأموال الهيئة .

4 - املنـــح والهبــــات التي يقـــرر املجلـــ�س قبولهـــا وفقــــا للقوانـــني والنظـــم املعمـــول بهــا 

فـي ال�سلطنة .

5 - املوارد الأخرى التي يحددها املجل�س بعد موافقة جمل�س الوزراء .
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املــادة ) 13 ( 

يــوؤول اإىل اخلزانة العامة الفائــ�س الـــذي حتققــه الهيئــــة من مواردهــا بعد اقتطـــاع جميع 

بعد موافقة  املجل�س  التي يحددها  للقواعد  والراأ�سمالية وغريها وفقا  النفقات اجلارية 

وزارة املالية .

املــادة ) 14 ( 

يعني للهيئة مراقب ح�سابات مرخ�س له مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة ي�سدر بتعيينه 

وحتديد اأتعابه قرار من املجل�س ، وذلك دون الإخالل باأحكام قانون الرقابة املالية والإدارية 

للدولة .

املــادة ) 1٥ ( 

باأحكام قانون اجلمارك  ، وذلك دون الإخالل  الهيئة من كافة ال�سرائب والر�سوم  تعفى 

املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .

املــادة ) 16 ( 

تـــودع اأموال الهيئة فـي ح�ساب خا�س لــــدى م�سرف اأو اأكثــر من امل�ســارف املحليــة املعتمدة 

فـــي ال�سلطنــــة ، ويحــدد املجلــــ�س قواعـــــد واإجـــراءات ال�ســـرف من هــــــذه الأمــــــوال املودعـــــة 

بعد موافقة وزارة املالية . 
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بلديـــة م�سقــــط

قــــرار اإداري 

رقــــم 2013/162

بتعديل بع�ض اأحكام القرار الإداري رقم 2011/168

باإ�ســــدار لوائـــح ال�سرتاطــــات ال�سحيــــة اخلا�ســــة 

بالأن�سطــــة ذات ال�سلــــة بال�سحـــــة العـامــــــة

ا�ستنادا اإىل قانون بلدية م�سقط ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 92/8 ،

واإىل الأمر املحلي رقم 2006/1 ب�ساأن وقاية ال�سحة العامة ،

2011/168 باإ�ســـــدار لوائـــــح ال�سرتاطـــات ال�سحيــــة اخلا�ســــة  واإلــى القـرار الإداري رقــــم 

بالأن�سطـــة ذات ال�سلة بال�سحة العامة ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

املادة )2( من الف�سل الثاين ع�سر من الباب الثاين من لوائح  اإىل البند )اأ( من  ي�ساف 

بالقــــرار  املرفقــــة  العامة  بال�سحة  ال�سلة  ذات  بالأن�سطة  اخلا�سة  ال�سحية  ال�سرتاطات 

رقم 2011/168 امل�سار اإليه فقرة ثانية ، ن�سها الآتي :

الأدنى  باحلد  التقيد  عدم  ال�سكني  احلي  من  القريب  املقهى  ملوقع  بالن�سبة  ويجوز   "

�سارع  اأو  وادي  اأو جمرى  فـي حالة وجود مانع طبيعي كاجلبل  اإليه  امل�سار  للم�سافة 

رئي�سي بني املقهى واأقرب حي �سكني �سريطة ا�ستيفاء �سرط امل�سافة بالن�سبة لباقي 

اجلهات الأخرى " .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الثالـثــــة

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

�سـدر فـي :  26 /10/ 1434هـ

املوافـــــق :    3  / 9  /  2013م

                                                                          املهند�ض/ �سلطان بن حمدون احلارثي

                                                                         رئيـــــــــــــ�ض بلديـــــــــــــــة م�سقــــــــــــــط
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وزارة التجــــارة وال�صناعـــة

دائرة امللكية الفكريــة

اإعـــــــالن

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  64114 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

تاأجري ال�سقق ال�سكنية وال�سقق امل�ستقلة والفـيالت والغرف العلوية ومنازل البلدة ، تاأجري 

حمل للبيع بالتجزئة ، تاأجري العقارات التجارية ، ا�ستثمارات راأ�س املال ، وكالء العقارات ،

اإدارة العقارات ، تاأجري العقارات ، الكتتاب فـي التاأمني البحري ، �سما�سرة العقارات ، تاأجري 

املكاتب ، خدمات ودائع الأمانات .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جي-مارين كون�سولتنج ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : مالطي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ليفل 14، بورتومازو بيزني�س تاور، ا�س تي ، جوليرت، مالطا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/08/08 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : ريا�س ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 502 ر.ب :112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  67908 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الفاعلية  وزيادة   co2 ا�سعاعات  لتقليل  وامل�سممة  بال�سيارات  اخلا�سة  واملكونات  القطع 

�سافت  والتعليق والدرايف  واأجهزة نقل احلركة  املحركات  للوقود وخ�سو�سا  القت�سادية 

وال�سبويلر  بالوقود  التحكم  وقوالب  الهزازة  وامللحقات  والعجالت  والإطارات  والربيكات 

)كوابح( ولوحات اليرو وم�سفـيات الهواء وم�ساريع الهواء احلارقة وحواجز تدفق الهواء 

وكابحات و�سدادات الهواء .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جينريال موتورز ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : الواليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 300 رينا�سان�س �سنرت �سيتي  اوف ديرتويت ميت�سيغان 3000 - 48265 , 

الواليات املتحدة االأمريكية. 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/04/25 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  68118 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

املالب�س , االأثواب , اأغطية الراأ�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سييا رام �سيلك ميلز ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بي/5, تريد وورلد , كاماال �سيتي , �سيناباتي بابات مارج ,الور باريل , 

مومباي400013, الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/05/04 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : ريا�س ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 502 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  68119 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اإدارة الأعمــال ، تفعيــل الن�ساطــات املكتبيــة ، ال�ست�ســارات فـــي جمـال الأعمــال )باحرتاف( ،

 ، ال�ست�سارات  وتنظيم  الأعمــال  توجيه   ، التجاريـــة  ال�ستعالمـــات   ، التجاريـــة  املعلومــات 

الإدارة التجارية  لرتخي�س الب�سائع واخلدمات لالآخرين ، وكالت املعلومات التجارية ، 

املعلومات التجارية وتقدمي امل�سورة للم�ستهلكني ، تنظيم املعار�س و /اأو املعار�س التجارية 

املجال  فـي  للم�ستهلكني  اأعاله  املذكورة  ، جميع اخلدمات  والإعالن  التجارية  لالأغرا�س 

الطبي وال�سناعي والبناء والهند�سة واإنتاج وخدمات النفط والغاز  .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة العليان املالية املحدودة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :8772 الريا�س11492 �سارع الإح�ساء حي امللز، ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/05/04 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : ريا�س ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :502 ر.ب :112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  68334 

فـي الفئة 02 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

حلول  بها  واملعنى   ، الربامج  منتجات  ذلك  فـي  مبا   ، املعلومات  تكنولوجيا  حلول  توفـري 

الوطني  الأمن  وحلول  امل�ساريع  وت�سغيل  ت�سميم  وحلول  اجلغرافـية  امل�ساريع  معلومات 

�سناعات  بها  واملق�سود  ال�سناعات  لأجل  املعلومات  تكنولوجيا  م�ساريع  وحلول  والدفاع 

املرافق العامة والت�سالت عن بعد واحلكومية والنقل واملوا�سالت والع�سكرية والهند�سية 

والعمليات وال�سلطة والأعمال امل�سرفـية والتاأمني والتعليم والإدارة البيئية وحماية البنية 

التحتية احل�سا�سة وجتارة التجزئة والت�سنيع ، ال�ست�سارات والت�سميم والتطوير لتوفـري 

البنية  اإدارة  على  حتتوي  وجاهزة  امل�سممة  والربجميات  املعلومات  تكنولوجيا  خدمات 

التحتية لتكنولوجيا املعلومات واأمن تكنولوجيا املعلومات وقواعد البيانات واإدارة قواعد 

م�ساريع  وتكامل  التجارية  لالأعمال  املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  و  بعد  عن  البيانات 

وحلول  اجلغرافـية  البيانات  وخدمات  اجلغرافـية  املعلومات  ونظم  املعلومات  تكنولوجيا 

مواقع الإنرتنت والتحليالت التنفـيذية والذكاء املكاين وذكاء الأعمال .
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با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : رولتا ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : هندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : تونتي فـري�ست فلور، ميكر تور ، كاف بريد ، مومباي400005 ، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/05/21 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : ريا�س ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :502 ر.ب :112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  68336 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

بطعــم  وخا�ســة  ونكهاتهــا  اأنواعهــا  بكافــة  الكحوليــة  غيــر  الغازيــة  وامليــاه  معدنيــة  ميــاه 

امل�سكلة - تروبيكال -  الفواكه  التفاح - كوكتيل   - �سادة  الليمون -   - )الكول - الربتقال 

الفريز( ، �سراب الطاقة ، وكافة اأنواع ع�سائر الفواكه الطبيعية غري الكحولية ومركزات 

ال�سعري  و�سراب  اأنواعها  بكافة  الع�سري  ل�سنع  خا�سة  ومركزات  كحولية  الغري  الع�سائر 

غري الكحويل وامل�ساحيق اخلا�سة ب�سنع ال�سراب غري الكحويل .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ليال التجارية املحدودة امل�سوؤولية 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سوري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 2816 الدوير- الدوير-دوما - ريف دم�سق - �سوريا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/05/21 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : ريا�س ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 502 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  72490 

فـي الفئة 38 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الت�سالت عن بعد ، خدمات الت�سالت والت�سالت عن بعد ، وخدمات الت�سالت عن 

بعد املتنقلة ، وخدمات الت�سالت الال�سلكية ، خدمات الت�سالت عن بعد ب�سبكات رقمية ،

، الت�سالت عن بعد املوجهة بالراديو ، خدمات غرف  وخدمات عر�س النطاق الرتددي 

، تقدمي  ، خدمات الربيد الإلكرتوين  املواقع عرب الإنرتنت  ، وخدمات بوابات  الدرد�سة 

خدمات و�سول امل�ستخدم اإىل الإنرتنت ، خدمات البث ، خدمات البث الإذاعي والتلفزيوين ،

عرب  الإذاعي  البث   ، الرقمي  الإذاعي  البث  خدمات   ، بالإنرتنت  املت�سلة  البث  خدمات 

الإنرتنت و�سبكات الت�سالت الأخرى ، النقل امل�ستمر للربامج الإذاعية واملواد امل�سموعة 

على �سبكة الإنرتنت ، خدمات وكالت الأنباء ، خدمات نقل البيانات عرب �سبكات الت�سالت 

عن بعد ، خدمات اإر�سال الر�سائل الن�سية وال�سوتية ، تو�سيل املو�سيقى الرقمية من خالل 

الت�سالت عن بعد ، امل�سورة ، وخدمات املعلومات واخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة مبا �سبق 

ذكره . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : فـريجني انرتبراي�سز ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة  

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 650 بروك جرين لندن دبليو 6 7 ار ار اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/01/30 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  72835 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الأ�سالك الكهربائية املعزولة ، الأ�سالك الكهربائية ، اأ�سالك التحكم ، جميعها تقع �سمن 

الفئة 9 . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : دبي للكابالت اخل�سو�سية املحدودة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 11529 دبي الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/02/20 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : ريا�س ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 502 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73088 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأوراق الطباعة ، الورق املقوى )الكرتون( ، �سناديق تخزين ال�سجالت من الورق والورق 

املقوى ، بطاقات ، مغلفات ، م�ساند مبطنة للكتابة ، اجلرائد ، املجلدات ، ملفات التو�سيع ،

جملدات املعلقة ، عالمات نهاية التبويب ، حمفظة امللفات ، اأجندات ، اإطارات جرار امللفات ،

�سناديق امللفات ، عالمات التبويب قابلة لالإدخال ، جيوب امللفات ، دليل هجائي ، مثبت 

ملفات ، الدفاتر امل�سطرة عموديا ، جمالت ، دفاتر املحا�سبة ، دفرت مالحظات ، بطاقات 

الفهر�سة ، دليل بطاقات الفهر�سة ، �سناديق بطاقات الفهر�سة ، �سناديق امللفات ، �سواين 

ملفات ، ال�سبارات ، عر�سات ال�سبارات ، جملدات ال�سبارات ، حافظة الوثائق ، موزع 

يخرج قطعة واحدة فـي كل ا�ستعمال حلافظة الوثائق ، عر�سات الكتب ، امللفات الإعالنية ،

اأقفا�س امللفات ، �سناديق   ، حقائب حمل امللفات ، اأجندات التوي�سع ، ملفات �سطح املكتب 

املوا�سيع من  ، فا�سالت  قابلة لالدخال  التبويب  ، فا�سالت  التخزين  ، ملفات  التخزين 

الكرتون ، حامالت �سهادات الدبلوم ، حامالت بطاقات العمل ، حامالت ال�سهادات ، حامالت 

تذاكر الت�سوق ، �سارات و دبابي�س الهوية ، بطاقة لالأمتعة ، اأ�سبارات املجالت ، اأ�سبارات 

الكتلوجات ، دبابي�س الورق ، جملدات بال�ستيك البويل مع قدرة على كتابة على عالمات 

التبويب ، خمرمة ثالثية الفتحات ، خمرمة ثنائية الفتحات ، كبا�سات الورق ، امل�سابك ، 

خراطي�س امل�سبك امل�ستبدلة ، اأقالم الال�سق ال�سائلة ، زجاجات الال�سق ال�سائلة ،ع�سي ال�سمغ ،

قطعة  يخرج  موزع   ، املغناطي�سي  لل�سريط  ا�ستعمال  كل  فـي  واحدة  قطعة  يخرج  موزع 

واحدة فـي كل ا�ستعمال لزاويا ال�سور ، موزع يخرج قطعة واحدة فـي كل ا�ستعمال لال�سق 

ال�سائل ، حمايات املواد الال�سقة ، األبومات ال�سور واألبومات الق�سا�سات ال�سجــالت ، اأوراق 

الت�سفـيــح ، اأكيــا�س الت�سفـيــح ، حافظــة الأوراق ، ماكنات ل�سق الطلبـات ، ماكنات الت�سفـيح ، 

مكاب�س القوالب ، اأدوات الق�س الدائرية ، لفات النق�س ، خراطي�س قابلة للتعبئة ، موزع 

يخرج قطعة واحدة فـي كل ا�ستعمال لالأ�سرطة ، م�سرع الال�سق .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإ�سيلت اأي بي اآر ايه بي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سويدي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة :ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سندبيبريج�سفاجني 1 ، ا�س اي 0171 27 �سولنا ، ال�سويد 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/03 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : ريا�س ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 502 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73201 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

كل اأنواع املالب�س ، الثياب ) مبا فـي ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر ( القم�سان ، البنطلونات ،

البدل ، بدل ال�سفارى ، املعاطف ، ال�ساري ، اأجزاء ال�سال ، ال�سال املكون من اأجزاء ، البليزر ، 

مالبــ�س اخلـروج ، البلـوزات ، العباءات ، امل�سدات ، البدل الن�سائية ، البيجامات ، التنورات ،

 ، الكابات   ، الراأ�س  اأغطية   ، الف�سفا�سه  الن�سائية  الأثواب   ، الفراء  من  دثار   ، الف�ساتني 

القبعات ، الأحزمة ، املالب�س اجللدية ، اجلوارب الن�سائية ، اجلوارب ، احلمالت ، اأربطة 

العنــــق ، مالبــ�س �سوفـيــة حمبوكــة ، اأربطــة العنــق الن�سوطيـــة ، الكرافتــات ، ال�ســدارات ،

الأردية   ، النوم  قم�سان   ، ال�سوف  من  اأثواب   ، اجلاكتات   ، الق�سرية  التحتية  ال�سراويل 

ال�سروالية ، املعاطف اخلارجية ، البن�س ، الأو�سحة ، ال�سرتات ، املالب�س التحتية ، املالب�س 

الداخلية ، بزات نظامية ، ال�سدريات ، مالب�س الأطفال ، لب�س القدم ، الأحذية ذات الرقبة ، 

الأحذية والأخفاف . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : راميوند ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : هندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 415612 راتنا جريي  زادجاون  ات�س منرب2فـيليج   156 بلوت منرب  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

مهارا�سرتا الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/11 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : علي بن خمي�س العلوي

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73287 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأجزاء املركبات الربية واملعني بها اأجهزة نقل احلركة ، املحركات للمركبات الربية ، املكابح 

)الفرامل( للمركبات الربية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : مروان يعقوب غ�سن 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :2981 ، ال�سارقة ، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/14 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : ريا�س ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 502 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73382 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : . 

الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل والدهون وال�سمن واملارغريت والزبدة ومنتجات احل�ساء 

واحلليب ومنتجات الألبان واحلليب املنكه وخمفوق احلليب واللحوم والأ�سماك ومنتجات 

واملجففة  املحفوظة  واخل�سروات  والفواكه  اللحوم  وم�ستخل�سات  والدواجن  ال�سيد 

العلوية  الطبقات  فـيها  واأ�سنافها مبا  اأنواعها  العلوية على خمتلف  الطبقات   ، واملطهية 

، الكرمية املخفوقة واجللي واملربى والبي�س والبطاطا والوجبات اخلفـيفة  اللبنية  غري 

والفا�سوليا  العد�س  ومنتجات  البطاطا  ورقائق  البطاطا  حلقات  البطاطا  اأ�سا�سها  التي 

والبازيالء والبقوليات املحفوظة على خمتلف اأنواعها )غري املعدة لال�ستخدام الزراعي( 

والفطر والفول ال�سوداين املحفوظة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

عبدالرزاق  النا�سرياز  ملك  الوحدة  �سارع  خلف  الأوىل  ال�سناعية   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

ال�سارقة الإمارت العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/21 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73501 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، العقاريــة  وال�ســوؤون  النقديــة  وال�ســوؤون  واملاليــة  التمويليــة  وال�ســوؤون  التاأميــن  خدمــات 

، خدمات  واملحلية  الدولية  املال  ا�ستثمار �سناديق   ، ال�ستثمار  ، خدمات  املالية  اخلدمات 

اإدارة ال�ستثمار التقديرية ، خدمات ال�ست�سارات اأو الن�سح والتحليل ال�ستثمارية ، �سناديق 

ال�ستثمار امل�سرتك ، وخدمات املعا�سات التقاعدية ، �سم�سرة وتداول الأوراق املالية ، الو�ساية ، 

اإدارة املحافظ ، خدمات اإدارة �سناديق ال�ستثمار امل�سرتك واملعا�سات التقاعدية واإدارة الثقة ،

، خدمات  املالية و�سجالت ال�ستثمار  ال�سجالت  اإعداد وحت�سري   ، العقارات  اإدارة  خدمات 

ا�ستهالل وتوزيع واإدارة وتقدمي امل�سورة ل�سناديق ال�ستثمار امل�سرتكة وم�ساريع ال�ستثمار 

اجلماعي وا�ستثمار العقارات وال�سيارات وما يتعلق بها واحلوادث العر�سية ، الإدارة املالية 

والتخطيط ، امل�سورة املالية ، خدمات الئتمان ، اخلدمات امل�سرفـية ال�ستثمارية ، خدمات 

متويل ال�سركات وخماطر راأ�س املال ، اكتتاب الأوراق املالية ، خدمات �سرف العملة وامل�ستقات ، 

تقدمي امل�سورة واملعلومات وال�ست�سارات املتعلقة بالأوراق املالية والتمويل وال�ستثمارات ، 

خدمات معلومات قاعدة بيانات التفاعلية املتعلقة بالأوراق املالية والتمويل وال�ستثمارات ،

خدمات التاأمني واإعادة التاأمني .
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با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : نورث �سرتيت اآي بي �سريف�سيز �سنغافورة بي تي تي ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سينجابوري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 10مارينا بوليفارد ، 32-01مارينا باي فـينان�سل �سنرت ، تور89810،2 

�سنغافورة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/28

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : ريا�س ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 502 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73502 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 ، العقاريــة  وال�ســوؤون  النقديــة  وال�ســوؤون  واملاليــة  التمويليــة  وال�ســوؤون  التاأميــن  خدمــات 

اخلدمــات املاليــة ، خدمــات ال�ستثمــار ، ا�ستثمــار �سناديق املال الدولية واملحلية ، خدمات 

 ، ال�ستثماريـــة  والتحليـــل  الن�ســح  اأو  ال�ست�ســارات  ، خدمــات  التقديريـــة  ال�ستثمــار  اإدارة 

�سناديق ال�ستثمار امل�سرتك ، وخدمات املعا�سات التقاعدية ، �سم�سرة وتداول الأوراق املالية ،

الو�ساية ، اإدارة املحافظ ، خدمات اإدارة �سناديق ال�ستثمار امل�سرتك واملعا�سات التقاعدية 

واإدارة الثقة ، خدمات اإدارة العقارات ، اإعداد وحت�سري ال�سجالت املالية و�سجالت ال�ستثمار ،

امل�سرتكة وم�ساريع  امل�سورة ل�سناديق ال�ستثمار  ا�ستهالل وتوزيع واإدارة وتقدمي  خدمات 

ال�ستثمــار اجلماعــي وا�ستثمــار العقــارات وال�سيــارات ومــا يتعلــق بهــا واحلوادث العر�سيــة ،

امل�سرفـيــة  اخلدمــات   ، الئتمــان  خدمــات   ، املاليــة  امل�ســورة   ، والتخطيــط  املاليــة  الإدارة 

ال�ستثمارية ، خدمات متويل ال�سركات وخماطر راأ�س املال ، اكتتاب الأوراق املالية ، خدمات 

�سرف العملة وامل�ستقات ، تقدمي امل�سورة واملعلومات وال�ست�سارات املتعلقة بالأوراق املالية 

والتمويل وال�ستثمارات ، خدمات معلومات قاعدة بيانات التفاعلية املتعلقة بالأوراق املالية 

والتمويل وال�ستثمارات ، خدمات التاأمني واإعادة التاأمني .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : نورث �سرتيت اآي بي �سريف�سيز �سنغافورة بي تي تي ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سينجابوري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 10مارينا بوليفارد ، 32-01مارينا باي فـينان�سل �سنرت ، تور89810،2 

�سنغافورة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : ريا�س ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 502 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73505 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 ، العمل  بدلت   ، الر�سمية  اأو  املوحدة  الأزياء   ، الراأ�س  واأغطية   ، القدم  األب�سة   ، املالب�س 

القم�سان   ، العرق  ، قم�سان  التنانري   ، القم�سان   ، �سريت  تي   ، الأو�سحة   ، العنق  ربطات 

الريا�سية وقم�سان التنزه ، ال�سرتات اأو اجلاكيتات )املالب�س( ، املالب�س اخلارجية ، اأ�سناف 

من املالب�س ، طواقي )اأغطية الراأ�س( ، القبعات .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : نورث �سرتيت اآي بي �سريف�سيز �سنغافورة بي تي تي ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سينجابوري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 10 مارينا بوليفارد ، 32-01 مارينا باي فـينان�سل �سنرت ، تور89810،2  

�سنغافورة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : ريا�س ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 502 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73506 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الورق والورق املقوى )كرتون( واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد ، غري املدرجة فـي فئات 

اأخرى ، املطبوعات ، مواد جتليد الكتب ، ال�سور الفوتوغرافـية ، القرطا�سية ، مواد ل�سقة 

 ، التلوين  اأو  الدهان  فرا�سي   ، الفنانني  مواد   ، منزلية  لغايات  اأو  القرطا�سية  لأغرا�س 

والتعليم )عدا  والتدري�س  التوجيه  ، مواد  الأثاث(  املكتبية )عدا  واللوازم  الكاتبة  الآلت 

الأجهزة( ، مواد بال�ستيكية للتغليف )غري املدرجة فـي فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، 

كتل وكال�سيهات الطباعة ، الكتب ، كتب املالحظات ، املظاريف )القرطا�سية( ، املجلدات 

الدوريات )الن�سرات   ، التقوميات   ، البيانية  ، اجلداول والر�سوم  ، بطاقات  )القرطا�سية( 

الدورية( ، الأدلة )كتيبات( ، ا�سبارات اأوراق املخرمة ، من�سات الكتابة ، املن�سورات املطبوعة ،

اأقالم ر�سا�س ، اأقالم احلرب .
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 با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : نورث �سرتيت اآي بي �سريف�سيز �سنغافورة بي تي تي ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سينجابوري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 10 مارينا بوليفارد ، 32-01 مارينا باي فـينان�سل �سنرت ، تور89810،2  

�سنغافورة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : ريا�س ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 502 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73507 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، املكتبي  الن�ساط  وتفعيل  الأعمال  وتوجيه  اإدارة  وخدمات  والإعالن  الدعاية  خدمات 

وكالت الإعالن ، تدقيق احل�سابات ، املحا�سبة ، تقييم اأو تثمني الأعمال ، م�ساعدة اإدارة 

ا�ستف�سارات   ، التجارية  املعلومات   ، الحرتافـية  اأو  املهنية  الأعمــال  ا�ست�سارات   ، الأعمال 

الأعمال ، التحقيقات ال�ستك�سافـية لالأعمال ، ا�ست�سارات اإدارة وتنظيم الأعمال ، املعلومات 

التجارية وتقدمي امل�سورة للم�ستهلكني ، جتميع الإح�ساءات ، حتليل تكلفة الأ�سعار ، التنبوؤ 

القت�سادي ، وكالت ال�سترياد والت�سدير ، وكالت املعلومات التجارية ، بحوث الت�سويق ، 

الدرا�سات الت�سويقية ، خدمات مقارنة الأ�سعار ، وكالت الدعاية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : نورث �سرتيت اآي بي �سريف�سيز �سنغافورة بي تي تي ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سينجابوري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 10مارينا بوليفارد ، 32-01 مارينا باي فـينان�سل �سنرت ، تور89810،2 

�سنغافورة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : ريا�س ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 502 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73508 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 ، العمل  بدالت   ، الر�سمية  او  املوحدة  االأزياء   ، الراأ�س  واأغطية   ، القدم  األب�سة   ، املالب�س 

القم�سان   ، العرق  ، قم�سان  التنانري   ، القم�سان   ، �سريت  تي   ، االأو�سحة   ، العنق  ربطات 

الريا�سية وقم�سان التنزه ، ال�سرتات اأو اجلاكيتات )املالب�س( ، املالب�س اخلارجية ، اأ�سناف 

من املالب�س ، طواقي )اأغطية الراأ�س( ، القبعات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نورث �سرتيت اآي بي �سريف�سيز �سنغافورة بي تي تي ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينجابوري 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :10مارينا بوليفارد ، 32-01 مارينا باي فـينان�سل �سنرت ، تور2 ، 89810 

�سنغافورة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : ريا�س ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 502 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73711 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

واخل�سروات  الفواكه   ، اللحم  خال�سات   ، وال�سيد  الدواجن  وحلوم  واالأ�سماك  اللحوم 

املحفوظة واملجففة واملجمدة واملطهوة ، هالم )جيلي( واملربيات والفواكه املطبوخة بال�سكر ، 

البي�س واحلليب واللنب ومنتجات االألبان ، الزيوت والدهون املعدة لالأكل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ا�سان جيدا �سانايى فـي تيجاريت انونيوم �سريكيتي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : تركي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ير�ساين جادي�سى ، اإي�سيك اي�س مريكيزى رقم:92، كات: 6، كاراكوي، 

بيوغلو، ا�سطنبول ، تركيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/08 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : ريا�س ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 502 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73712 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

البــن اأو القهــوة ، ال�ســاي ، الكاكــاو ، بدائــل القهوة اأو البـن اال�سطناعــي ، االأرز ، والتابيوكـا ،

واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق   ، ال�ساجو 

 ، ، م�سحوق اخلبيز  ، اخلمرية  ، ع�سل النحل والع�سل االأ�سود والدب�س  ال�سكر   ، واملثلجات 

امللح ، اخلردل ، اخلل ، ال�سل�سة )توابل( ، البهارات ، الثلج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ا�سان جيدا �سانايى فـي تيجاريت انونيوم �سريكيتي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : تركي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ير�ساين جادي�سى ، اإي�سيك اي�س مريكيزى رقم :92، كات:6، كاراكوي، 

بيوغلو، ا�سطنبول، تركيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/08 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : ريا�س ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 502 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73713 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

البرية ، املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية ، م�سروبات الفواكه 

وع�سري الفواكه ، ال�سراب وغريها من امل�ستح�سرات لعمل امل�سروبات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ا�سان جيدا �سانايى فـي تيجاريت انونيوم �سريكيتي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : تركي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ير�ساين جادي�سى ، اإي�سيك اي�س مريكيزى رقم: 92، كات: 6، كاراكوي، 

بيوغلو، ا�سطنبول ، تركيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/08 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : ريا�س ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 502 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73714 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

البرية ، املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية ، م�سروبات الفواكه 

وع�سري الفواكه ، ال�سراب وغريها من امل�ستح�سرات لعمل امل�سروبات .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ا�سان جيدا �سانايى فـي تيجاريت انونيوم �سريكيتي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : تركي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ير�ساين جادي�سى ، اإي�سيك اي�س مريكيزى رقم: 92، كات: 6، كاراكوي، 

بيوغلو، ا�سطنبول ، تركيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/08 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : ريا�س ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 502 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74349 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

املالب�س واألب�سة القدم .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سوفت ت�سو كومباين ، اأنك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 100بريك�ستون �سكوير، اندوفر ، اأم01810 الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/19 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74461 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات تقدمي الأطعمة وامل�سروبات ، الكافترييات ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : بروكافـيه ا �سبي ا 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإيطايل 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فـيا تايزانيو فـي�سيليو 73 32100 بيلونو - اإيطاليا  

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74767 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مركز اللياقة البدنية .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : الإبداع للريا�سة املميزة �س م م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :1088 ر.ب :133 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/12

-33-



اجلريدة الر�سمية العدد )1027(

- 16 -

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74957 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الدقيــق   ، البــن  وبدائــل  وال�ساغــو  والتبيوكــة  والأرز  وال�سكــر  والكاكــاو  وال�ســاي  البـن 

 ، واملثلجات  واحللويات  والفطائر  والكعك  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 

ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ، اخلمرية وخمرية اخلبز - امللح واخلردل ، اخلل وال�سل�سة 

)با�ستثناء توابل ال�سلطة( ، التوابل ، الثلج .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة منتجات فـيفل 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :11342- دبي- الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/20 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : علي بن خمي�س العلوي

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76050 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�س واألب�سة القدم .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ات�س. ات�س. براون �سو كومباين انك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الوليات   ،06830 تي،  �سي   ، جرينوتي�س  اأفـينو  بوتنام  وي�ست   124  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/02 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76369 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

عرب  ال�سحن  وخدمات  وحتديدا  النقل  وخدمات  ال�سحن  عمليات  فـي  الو�ساطة  خدمات 

املحيط وخدمات ال�سحن اجلوي وخدمات النقل بال�سفن وال�ساحنات والقطارات وخدمات 

وكالة النقل وال�سحن والنقل وخدمات الو�ساطة فـي جمارك ال�سحن .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية للنقل البحري �س م ع م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : جممع احلارثي �س.ب:104 ر.ب :118 �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/19 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 686 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76592 

فـي الفئة 21 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأدوات واأواين واأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ)لي�ست من معادن نفـي�سة اأو مطلية بها( 

اأدوات   ، الفرا�سي  الدهان( مواد �سنع  اأو  التلوين  ، فرا�سي )عدا فرا�سي  واإ�سفنج  اأم�ساط 

امل�ستعمل فـي  ، زجاج غري م�سغول وزجاج �سبه م�سغول)عدا الزجاج  ، �سلك جلي  تنظيف 

املباين( اأواين زجاجية واأواين خزف �سيني واأواين خزفـية غري واردة فـي فئات اأخرى. 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة باعظيم التجارية 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :2156 الريا�س 11451 اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/02 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : علي بن خمي�س العلوي

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 3746 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76593 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 ، اأخرى  فئات  فـي  واردة  وغري  املواد  هذه  من  امل�سنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  الورق 

الل�سق  مواد   ، القرطا�سية   ، الفوتوغرافـية  ال�سور   ، الكتب  جتليد  مواد   ، املطبوعات 

 ، التلوين  اأو  الدهان  ، فرا�س  الفنانني  ، ومواد  اأو لغايات منزلية  القرطا�سية  امل�ستعملة فـي 

الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية)عدا الأثاث( مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة( مواد 

التغليف البال�ستيكية )غري الواردة فـي فئات اأخرى( حروف الطباعة ، حفاظات الأطفال 

امل�سنوعة من الورق وال�سليوز ، اأكيا�س املهمالت . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة باعظيم التجارية 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2156 الريا�س 11451 اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/02 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : علي بن خمي�س العلوي

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77587

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

برجميات حا�سوب وبرامج حا�سوب واأجهزة حتكم فـي الطائرات واأدوات خا�سة بالطائرات 

و�سا�سات اإلكرتونية لت�سغيل والتحكم وتوجيه ومراقبة وحتديد مواقع ومالحة واختبار 

طائرات واأ�سلحة للطائرات ، لوحات حتكم فـي غطاء حجرة القيادة فـي الطائرة ووحدات 

 ، الطائرة  فـي  توجيه  وذراع  خانق  �سمام   ، الطائرة  فـي  القيادة  حجرة  غطاء  فـي  حتكم 

اخلوذة  فـي  مثبتة  عر�س  �سا�سات   ، الطائرات  فـي  الرئي�سية  للمتابعة  عر�س  �سا�سات 

لال�ستخدام مع الطائرات ، اأدوات الروؤية الليلية لال�ستخدام على منت الطائرات ، نظارات 

الليلية ، برجميات حا�سوب وبرامج حا�سوب وجم�سات الطائرات لأغرا�س  واقية للروؤية 

الت�سالت والرادار والقتال واملالحة ، اأجهزة ر�سد الرادار ، اأجهزة اإر�سال رادارية ، اأجهزة 

، برجميات  الطائرات  الراديو لال�ستخدام مع  وا�ستقبال  اإر�سال  اأجهزة   ، راداري  ت�سوي�س 

مدى  وفح�س  اجلوي  ال�سطدام  حوادث  لتجنب  وجم�سات  حا�سوب  وبرامج  حا�سوب 

التقارب مع الأر�س ، برجميات حا�سوب وبرامج حا�سوب لتمارين التدريب على الطريان 

التدريبية  ، برجميات حا�سوب وبرامج حا�سوب وجم�سات للتمرينات  اإىل الأر�س  امل�ستند 

فـي اجلو واأجهزة حماكاة اأثناء الطريان للقتال اجلوي - جوي واجلوي - اأر�سي ، وحماكاة 

اأثناء الطريان حلالت الطوارئ ، برجميات حا�سوب وبرامج حا�سوب وجم�سات للتدريب 

على  والتدريب  الطائرات  اأ�سلحة  على  والتدريب  الطائرات  فـي  الت�سالت  اأنظمة  على 
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املهمات القتالية والتخطيط للمهمات القتالية واملالحة والتحليل اأثناء الطريان وبعده ، 

اأجهزة حماكاة الطائرات لتدريب الأفراد فـي الطريان وانتقال الطائرات ، اأجهزة حماكاة 

الطائرات لتدريب الأفراد على ت�سغيل اأنظمة الت�سالت والرادار واملالحة والأ�سلحة فـي 

الطائرات ، برجميات حا�سوب وبرامج حا�سوب وجم�سات لغايات البحث وحتديد املواقع 

وامل�ســح والتعقـــب ، اأجهــــزة تعمــــل بالأ�سعــــة حتــــت احلمــــراء لت�سديــــد وتوجيـــــه الأ�سلحــــة ،

اأجهزة واأدوات جلمع وت�سجيل ومعاجلة وات�سال ون�سخ ونقل البيانات وال�سوت وال�سور ، 

اأجهزة   ، بالطائرات  املتعلق  التدريب  بالطائرات و/اأو توفـري  املتعلق  جميعها لال�ستخدام 

ت�سجيل بيانات الطائرات ، اأجهزة تخزين البيانات واأجهزة ا�سرتجاع البيانات واأجهزة نقل 

، برجميات حا�سوب وبرامج حا�سوب  البيانات وو�سائط رقمية م�سجلة م�سبقا للطائرات 

واأجهزة الكرتونية لال�ستخدام فـي اأنظمة التحكم بالطريان واأنظمة الوقود واأنظمة حتكم 

الهواء واأنظمة جناة  هيدروليكي واأنظمة م�سننات عند هبوط الطائرات واأنظمة تكييف 

للطاقم واأنظمة التزود بالأك�سجني واأنظمة الطاقة الكهربائية واأنظمة مكابح البارا�سوت 

اإلكرتونيات  واأنظمة  للطائرات  دفع  واأنظمة  اإ�ساءة خارجية  واأنظمة  ثابت  واأنظمة طيار 

لأغرا�س  وجميعها  الأر�سي  النقل  ومعدات  النقل  دور  ومعدات  ت�سلح  واأنظمة  الطريان 

الطائرات ، اأنظمة اإدارة الطاقة فـي الطائرات ، وبالتحديد اأنظمة التكوينات التي تراقب 

برجميات   ، والوقود  الطاقة  وا�ستخدام  وتوزيع  ونقل  وتزويد  توليد  عمليات  وتنظم 

الطريان  قبل  املطلوبة  البيانات  لإعداد  حا�سوب  وبرامج  الأر�س  اإىل  م�ستندة  حا�سوب 

جمعها  يتم  التي  وال�سيانة  الت�سغيلية  للبيانات  وبعده  الطريان  اأثناء  التحليالت  خالل 

خالل الطريان ، معدات دعم واختبار مطلوبة لت�سغيل و�سيانة الطائرات ، تكون م�سمولة 

اأغطية للمعدات الت�سخي�سية للطائرات ، خوذات حماية واألب�سة   ،  9 فـي ال�سنف الدويل 

عني للحماية ومالب�س للحماية واألب�سة قدم للحماية لالأطقم اجلوية والأر�سية ، اأجزاء 

وجتهيزات جلميع ال�سلع �سابقة الذكر ، م�سمولة فـي ال�سنف الدويل 9 ، من�سورات ومواد 

تدريب وفـيديوهات تدريب وكتيبات تدريب وكتيبات تعليمات واإر�سادات امل�ستخدم وكتيبات 

تكنولوجية وخرائط فـي �سكل اإلكرتوين اأو قابل للتحميل تتعلق جميعها بالطائرات و/اأو 

تزويد التدريب املتعلق بالطائرات ، ل ت�ستخدم اأي من ال�سلع املذكورة م�سبقا مع طائرات 

الهيلوكبرت.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز، لندن غريرت لندن ا�س دبليو 1 واي 5 ايه، اململكة 

املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/04 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77589 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

بناء واختبار وتقدمي خدمات و�سيانة واإ�سالح واإعادة جتهيز وترميم وجتديد وحتديث 

 ، احلا�سوب(  برجميات  )با�ستثناء  للطائرات  الدعم  واأنظمة  وجتهيزات  واأجزاء  الطائرات 

احلا�سوب  برامج  وحتديث  واإ�سالح  و�سيانة  واختبار  ودمج  وتركيب  وتطوير  ت�سميم 

وال�سا�سات الإلكرتونية واملج�سات واإلكرتونيات الطريان ومعدات الطائرات واأجهزة التحكم 

احلا�سوب(  برجميات  )با�ستثناء  الإلكرتونية  والأنظمة  الإلكرتونية  والأجهزة  بالطائرة 

القيادة  مبركز  حتكم  ولوحات  احلا�سوب(  برجميات  )با�ستثناء  اأ�سلحة  واأنظمة  واأ�سلحة 

ووحدات حتكم مبركز القيادة و�سا�سات متابعة رئي�سية و�سا�سات مركبة فـي اخلوذات واأدوات 

الروؤية الليلية و�سمام خانق وذراع توجيه ت�ستخدم جميعها فـي الطائرات ، اأجهزة حماكية 

لت�سميم وتطوير وتركيب ودمج واختبار و�سيانة واإ�سالح وحتديث الطائرات )با�ستثناء 

التعاقد على خدمات   ، برجميات احلا�سوب( وبرامج حا�سوب لأجهزة حماكية الطائرات 

التوافر وبالتحديد توفـري �سيانة وتقدمي خدمات وخدمات حت�سريية للطائرات بحيث 

، تقدمي معلومات  امل�ستمرة وال�ستعداد لال�ستخدام  تكون الطائرات فـي حالة اجلهوزية 

ون�سائح وا�ست�سارة فـيما يتعلق بجميع اخلدمات �سابقة الذكر ، ل ت�سمل اأي من اخلدمات 

�سالفة الذكر طائرات الهيلوكبرت. 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز، لندن غريرت لندن ا�س دبليو 1 واي 5 ايه، اململكة 

املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/04 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77590 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

توفـيــر التدريــب والتعليــم وور�س عمــل وموؤمترات ودورات فـيما يتعلق با�ستخدام وت�سغيل 

فـي  الأر�س  علــى  م�ستنــدة  واأنظمــة  جــوا  منقولــة  واأنظمة  الطائرات  و�سيانـــة  وتطويــر 

الطائرات ، تقدمي تدريب وتعليم وور�س عمل وموؤمترات ودورات فـيما يتعلق با�ستخدام 

وت�سغيل برجميات احلا�سوب وبرامج احلا�سوب واملج�سات واإلكرتونيات الطريان والأجهزة 

الإلكرتونية ومعدات الت�سالت واأنظمة املالحة واأنظمة الرادار واأنظمة املعلومات واأنظمة 
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دعم احلياة واأنظمة الأ�سلحة واأنظمة التحكم بالطائرات واأنظمة الوقود واأنظمة التحكم 

الهيدروليكي واأنظمة امل�سننات عند الهبوط واأنظمة تكييف الهواء واأنظمة النجاة للطاقم 

واأنظمة تزويد الأك�سجني واأنظمة الطاقة الكهربائية واأنظمة مكابح البارا�سوت واأنظمة 

طيــار ثابــت واأنظمــة اإ�ســاءة خارجيــة واأنظمـــة دفــع للطائــرات ومعدات دور النقل ومعدات 

احلا�سوب  على  امل�ستند  التدريب  توفـري   ، الطائرات  لأغرا�س  وجميعها  الأر�سي  النقل 

فـيما يتعلق بالطائرات ، تقدمي تدريب الأجهزة املحاكية فـيما يتعلق بالطائرات ، تقدمي 

التدريــب امل�ستنــد علـــى اجلــو والأر�س للطياريــن واملالحــني والأطقــم اجلويــة والأر�سيــة ،

على  تدريب  تقدمي   ، التعليمات  على  تدريب  تقدمي   ، املهمات  تخطيط  تدريب  تقدمي 

تعليمات الطريان ، تنظيم وترتيب وعقد موؤمترات ومعار�س تتعلق بالطائرات والتدريب 

واإر�سادات  تعليمات  وكتيبات  تدريبية  وكتيبات  تدريبية  مواد  ن�سر   ، بالطائرات  املتعلق 

تدريبية  مواد  ن�سر   ، بالطائرات  جميعها  تتعلق  وخرائط  تكنولوجية  وكتيبات  امل�ستخدم 

وكتيبات تدريبية وكتيبات تعليمات واإر�سادات م�ستخدم وكتيبات تكنولوجية واإلكرتونيات 

واأنظمة  رادار  واأنظمة  مالحة  واأنظمة  ات�سالت  ومعدات  الكرتونية  واأجهزة  الطريان 

ن�سر   ، بالطائرات  جميعها  تتعلق  التي  الأ�سلحة  واأنظمة  احلياة  دعم  واأنظمة  معلومات 

مواد تدريبية وكتيبات تدريبية وكتيبات تعليمات واإر�سادات امل�ستخدم وكتيبات تكنولوجية 

وخرائط تتعلق جميعها بغايات تقدمي التدريب املتعلق بالطائرات ، اإن�ساء برامج حماكاة 

اإنتاج مواد تدريبية مطبوعة والكرتونية ت�سمل ت�سجيالت م�سموعة   ، مهمات الطائرات 

ومرئية تتعلق جميعها بالطائرات واإلكرتونيات الطريان والأجهزة الإلكرتونية ومعدات 

واأنظمة  الأ�سلحة  واأنظمة  املعلومات  واأنظمة  الرادار  واأنظمة  املالحة  واأنظمة  الت�سالت 

الهيدروليكي  التحكم  واأنظمة  الوقود  واأنظمة  بالطائرات  التحكم  واأنظمة  احلياة  دعم 

واأنظمة  للطاقم  النجاة  واأنظمة  الهواء  تكييف  واأنظمة  الهبوط  عند  امل�سننات  واأنظمة 

طيار  واأنظمة  البارا�سوت  مكابح  واأنظمة  الكهربائية  الطاقة  واأنظمة  الأك�سجني  تزويد 

ثابت واأنظمة اإ�ساءة خارجية واأنظمة دفع للطائرات واأنظمة معدات دور النقل للطائرات ، 

تقدمي معلومات ون�سيحة وا�ست�سارة تتعلق بجميع اخلدمات �سابقة الذكر ، ل ت�سمل اأي 

من اخلدمات املذكورة م�سبقاطائرات الهيلوكبرت.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز، لندن غريرت لندن ا�س دبليو 1 واي 5 ايه، اململكة 

املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/04 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77591 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات هند�سية تتعلق بالطائرات ، ت�سميم وتطوير الطائرات وطائرات بدائية الطراز 

قتالية  طائرات   ، ع�سكرية  طائرات   ، �سريعة  نفاثة  تدريب  وطائرات  تدريب  وطائرات 

واأجزاء  تكوينات  وتطوير  ت�سميم   ، والبهلوانية  اجلوية  العرو�س  لأغرا�س  وطائرات 

تدريب  وطائرات  تدريب  وطائرات  البدائي  الطراز  من  وطائرات  الطائرات  وجتهيزات 

اجلوية  العرو�س  لأغرا�س  وطائرات  قتالية  وطائرات  ع�سكرية  وطائرات  �سريعة  نفاثة 

والبهلوانية ، ت�سميم وتطوير وتركيب ودمج واختبار و�سيانة واإ�سالح وحتديث وحت�سني 

الطائــرات  حماكيــة  باأجهــزة  اخلا�ســة  احلا�ســوب  وبرجميــات  الطائــرات  حماكـــاة  برامــج 

الإلكرتونية  ال�سا�سات  واختبــار  وتطوير  ت�سميـم   ، الطائـرات  فـي  احلا�سـوب  وبرجميـات 

والأجهزة  بالطائرات  التحكم  واأجهزة  الطائرات  واأدوات  الطريان  اإلكرتونيات  واملج�سات 

بقمرة  التحكم  ولوحات  الأ�سلحة  واأنظمة  والأ�سلحة  الإلكرتونية  والأنظمة  الإلكرتونية 

فـي  مركبة  و�سا�سات  رئي�سية  متابعة  و�سا�سات  القيادة  بقمرة  التحكم  ووحدات  القيادة 

اخلوذات واأدوات الروؤية الليلية و�سمام خانق وذراع توجيه واأنظمة الرادار واأنظمة املالحة 

واأنظمة دعم احلياة واأنظمة الت�سالت واأنظمة التحكم بالطائرات واأنظمة الوقود واأنظمة 

التحكم الهيدروليكي واأنظمة امل�سننات عند الهبوط واأنظمة تكييف الهواء واأنظمة النجاة 

للطاقم واأنظمة تزويد الأك�سجني واأنظمة الطاقة الكهربائية واأنظمة مكابح البارا�سوت 

النقل  دور  ومعدات  للطائرات  دفع  واأنظمة  خارجية  اإ�ساءة  واأنظمة  ثابت  طيار  واأنظمة 

ومعاجلة  وت�سجيل  جلمع  واأدوات  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم   ، الطائرات  لأغرا�س  جميعها 

وات�سال ون�سخ ونقل البيانات وال�سوت وال�سور لال�ستخدام فـيما يتعلق بالطائرات و/اأو 

البيانات  واأجهزة تخزين  الطائرات  بيانات  �سجالت  ت�سميم وتطوير   ، الطائرات  ت�سغيل 

 ، البيانات وو�سائط رقمية م�سجلة م�سبقاللطائرات  البيانات واأجهزة نقل  واأجهزة ا�سرتجاع 

اختبار الطائرات ومعدات الطائرات ، ت�سميم وتطوير وت�سغيل اأنظمة دعم الطائرات التي 

الدعم  الطائرات لإجراء حتليالت  ب�ساأن توافر  الن�سيحة  املراقبة وتقدمي  اأنظمة  ت�سمل 

اللوج�ستي وا�ستحداث �سيا�سات تتعلق بال�سيانة وتوثيق التعريفات ، اإن�ساء تقارير ، اإعداد 

اخلدمات  بجميع  تتعلق  وا�ست�سارة  ون�سائح  معلومات  تقدمي   ، رقمي  �سكل  فـي  خرائط 

�سابقة الذكر ، ل ت�سمل اأي من اخلدمات املذكورة م�سبقا طائرات الهيلوكبرت.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز، لندن غريرت لندن ا�س دبليو 1 واي 5 ايه، اململكة 

املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/04 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77592

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

برجميات حا�سوب وبرامج حا�سوب واأجهزة حتكم فـي الطائرات واأدوات خا�سة بالطائرات 

و�سا�سات اإلكرتونية لت�سغيل والتحكم وتوجيه ومراقبة وحتديد مواقع ومالحة واختبار 

طائرات واأ�سلحة للطائرات ، لوحات حتكم فـي غطاء حجرة القيادة فـي الطائرة ووحدات 

 ، الطائرة  فـي  توجيه  وذراع  خانق  �سمام   ، الطائرة  فـي  القيادة  حجرة  غطاء  فـي  حتكم 

اخلوذة  فـي  مثبتة  عر�س  �سا�سات   ، الطائرات  فـي  الرئي�سية  للمتابعة  عر�س  �سا�سات 

لال�ستخدام مع الطائرات ، اأدوات الروؤية الليلية لال�ستخدام على منت الطائرات ، نظارات 

الليلية ، برجميات حا�سوب وبرامج حا�سوب وجم�سات الطائرات لأغرا�س  واقية للروؤية 

الت�سالت والرادار والقتال واملالحة ، اأجهزة ر�سد الرادار ، اأجهزة اإر�سال رادارية ، اأجهزة 

، برجميات  الطائرات  الراديو لال�ستخدام مع  وا�ستقبال  اإر�سال  اأجهزة   ، راداري  ت�سوي�س 

حا�ســوب وبرامــج حا�ســوب وجم�ســـات لتجنــب حوادث ال�سطــدام اجلــوي وفحــ�س مــدى 

التقارب مع الأر�س ، برجميات حا�سوب وبرامج حا�سوب لتمارين التدريب على الطريان 

التدريبية  ، برجميات حا�سوب وبرامج حا�سوب وجم�سات للتمرينات  اإىل الأر�س  امل�ستند 

فـي اجلو واأجهزة حماكاة اأثناء الطريان للقتال اجلوي - جوي واجلوي - اأر�سي ، وحماكاة 

اأثناء الطريان حلالت الطوارئ ، برجميات حا�سوب وبرامج حا�سوب وجم�سات للتدريب 

على  والتدريب  الطائرات  اأ�سلحة  على  والتدريب  الطائرات  فـي  الت�سالت  اأنظمة  على 

املهمات القتالية والتخطيط للمهمات القتالية واملالحة والتحليل اأثناء الطريان وبعده ، 

اأجهزة حماكاة الطائرات لتدريب الأفراد فـي الطريان وانتقال الطائرات ، اأجهزة حماكاة 

الطائرات لتدريب الأفراد على ت�سغيل اأنظمة الت�سالت والرادار واملالحة والأ�سلحة فـي 

املواقع  ، برجميات حا�سوب وبرامج حا�سوب وجم�سات لغايات البحث وحتديد  الطائرات 

، اأجهزة  ، اأجهزة تعمل بالأ�سعة حتت احلمراء لت�سديد وتوجيه الأ�سلحة  وامل�سح والتعقب 

واأدوات جلمع وت�سجيل ومعاجلة وات�سال ون�سخ ونقل البيانات وال�سوت وال�سور ، جميعها 

ت�سجيل  اأجهزة   ، بالطائرات  املتعلق  التدريب  توفـري  و/اأو  بالطائرات  املتعلق  لال�ستخدام 

بيانات الطائرات ، اأجهزة تخزين البيانات واأجهزة ا�سرتجاع البيانات واأجهزة نقل البيانات 

واأجهزة  وبرامج حا�سوب  ، برجميات حا�سوب  للطائرات  م�سبقا  م�سجلة  رقمية  وو�سائط 
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حتكم  واأنظمة  الوقود  واأنظمة  بالطريان  التحكم  اأنظمة  فـي  لال�ستخدام  الكرتونية 

الهواء واأنظمة جناة  هيدروليكي واأنظمة م�سننات عند هبوط الطائرات واأنظمة تكييف 

للطاقم واأنظمة التزود بالأك�سجني واأنظمة الطاقة الكهربائية واأنظمة مكابح البارا�سوت 

اإلكرتونيات  واأنظمة  للطائرات  دفع  واأنظمة  اإ�ساءة خارجية  واأنظمة  ثابت  واأنظمة طيار 

لأغرا�س  وجميعها  الأر�سي  النقل  ومعدات  النقل  دور  ومعدات  ت�سلح  واأنظمة  الطريان 

الطائرات ، اأنظمة اإدارة الطاقة فـي الطائرات ، وبالتحديد اأنظمة التكوينات التي تراقب 

برجميات   ، والوقود  الطاقة  وا�ستخدام  وتوزيع  ونقل  وتزويد  توليد  عمليات  وتنظم 

الطريان  قبل  املطلوبة  البيانات  لإعداد  حا�سوب  وبرامج  الأر�س  اإىل  م�ستندة  حا�سوب 

جمعها  يتم  التي  وال�سيانة  الت�سغيلية  للبيانات  وبعده  الطريان  اأثناء  التحليالت  خالل 

خالل الطريان ، معدات دعم واختبار مطلوبة لت�سغيل و�سيانة الطائرات ، تكون م�سمولة 

اأغطية للمعدات الت�سخي�سية للطائرات ، خوذات حماية واألب�سة   ،  9 فـي ال�سنف الدويل 

عني للحماية ومالب�س للحماية واألب�سة قدم للحماية لالأطقم اجلوية والأر�سية ، اأجزاء 

وجتهيزات جلميع ال�سلع �سابقة الذكر ، م�سمولة فـي ال�سنف الدويل 9 ، من�سورات ومواد 

تدريب وفـيديوهات تدريب وكتيبات تدريب وكتيبات تعليمات واإر�سادات امل�ستخدم وكتيبات 

تكنولوجية وخرائط فـي �سكل الكرتوين اأو قابل للتحميل تتعلق جميعها بالطائرات و/اأو 

تزويد التدريب املتعلق بالطائرات ، ل ت�ستخدم اأي من ال�سلع املذكورة م�سبقا مع طائرات 

الهيلوكبرت .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز، لندن غريرت لندن ا�س دبليو 1 واي 5 ايه، اململكة 

املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/04 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77594 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

بناء واختبار وتقدمي خدمات و�سيانة واإ�سالح واإعادة جتهيز وترميم وجتديد وحتديث 

الطائــرات واأجــزاء وجتهيــزات واأنظمــة الدعــم للطائــرات )با�ستثناء برجميات احلا�سوب( ،

احلا�سوب  برامج  وحتديث  واإ�سالح  و�سيانة  واختبار  ودمج  وتركيب  وتطوير  ت�سميم 

وال�سا�سات الإلكرتونية واملج�سات واإلكرتونيات الطريان ومعدات الطائرات واأجهزة التحكم 

احلا�سوب(  برجميات  )با�ستثناء  الإلكرتونية  والأنظمة  الإلكرتونية  والأجهزة  بالطائرة 

القيادة  مبركز  حتكم  ولوحات  احلا�سوب(  برجميات  )با�ستثناء  اأ�سلحة  واأنظمة  واأ�سلحة 

ووحدات حتكم مبركز القيادة و�سا�سات متابعة رئي�سية و�سا�سات مركبة فـي اخلوذات واأدوات 

الروؤية الليلية و�سمام خانق وذراع توجيه ت�ستخدم جميعها فـي الطائرات ، اأجهزة حماكية 

لت�سميم وتطوير وتركيب ودمج واختبار و�سيانة واإ�سالح وحتديث الطائرات )با�ستثناء 

التعاقد على خدمات   ، برجميات احلا�سوب( وبرامج حا�سوب لأجهزة حماكية الطائرات 

التوافر وبالتحديد توفـري �سيانة وتقدمي خدمات وخدمات حت�سريية للطائرات بحيث 

، تقدمي معلومات  امل�ستمرة وال�ستعداد لال�ستخدام  تكون الطائرات فـي حالة اجلهوزية 

ون�سائح وا�ست�سارة فـيما يتعلق بجميع اخلدمات �سابقة الذكر ، ل ت�سمل اأي من اخلدمات 

�سالفة الذكر طائرات الهيلوكبرت. 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز، لندن غريرت لندن ا�س دبليو 1 واي 5 ايه، اململكة 

املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/04 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77595

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

توفـري التدريب والتعليم وور�س عمل وموؤمترات ودورات فـيما يتعلق با�ستخدام وت�سغيل 

فـي  الأر�س  على  م�ستندة  واأنظمة  جوا  منقولة  واأنظمة  والطائرات  و�سيانة  وتطوير 

الطائرات ، تقدمي تدريب وتعليم وور�س عمل وموؤمترات ودورات فـيما يتعلق با�ستخدام 

وت�سغيل برجميات احلا�سوب وبرامج احلا�سوب واملج�سات واإلكرتونيات الطريان والأجهزة 

الإلكرتونية ومعدات الت�سالت واأنظمة املالحة واأنظمة الرادار واأنظمة املعلومات واأنظمة 
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دعم احلياة واأنظمة الأ�سلحة واأنظمة التحكم بالطائرات واأنظمة الوقود واأنظمة التحكم 

الهيدروليكي واأنظمة امل�سننات عند الهبوط واأنظمة تكييف الهواء واأنظمة النجاة للطاقم 

واأنظمة تزويد الأك�سجني واأنظمة الطاقة الكهربائية واأنظمة مكابح البارا�سوت واأنظمة 

ومعدات  النقل  دور  ومعدات  للطائرات  دفع  واأنظمة  خارجية  اإ�ساءة  واأنظمة  ثابت  طيار 

احلا�سوب  على  امل�ستند  التدريب  توفـري   ، الطائرات  لأغرا�س  وجميعها  الأر�سي  النقل 

فـيما يتعلق بالطائرات ، تقدمي تدريب الأجهزة املحاكية فـيما يتعلق بالطائرات ، تقدمي 

التدريــب امل�ستنــد علــى اجلــو والأر�س للطياريــن واملالحيــن والأطقــم اجلويــة والأر�سية ،

على  تدريب  تقدمي   ، التعليمات  على  تدريب  تقدمي   ، املهمات  تخطيط  تدريب  تقدمي 

تعليمات الطريان ، تنظيم وترتيب وعقد موؤمترات ومعار�س تتعلق بالطائرات والتدريب 

واإر�سادات  تعليمات  وكتيبات  تدريبية  وكتيبات  تدريبية  مواد  ن�سر   ، بالطائرات  املتعلق 

تدريبية  مواد  ن�سر   ، بالطائرات  جميعها  تتعلق  وخرائط  تكنولوجية  وكتيبات  امل�ستخدم 

وكتيبات تدريبية وكتيبات تعليمات واإر�سادات م�ستخدم وكتيبات تكنولوجية واإلكرتونيات 

واأنظمة  رادار  واأنظمة  مالحة  واأنظمة  ات�سالت  ومعدات  الكرتونية  واأجهزة  الطريان 

ن�سر   ، بالطائرات  جميعها  تتعلق  التي  الأ�سلحة  واأنظمة  احلياة  دعم  واأنظمة  معلومات 

مواد تدريبية وكتيبات تدريبية وكتيبات تعليمات واإر�سادات امل�ستخدم وكتيبات تكنولوجية 

وخرائط تتعلق جميعها بغايات تقدمي التدريب املتعلق بالطائرات ، اإن�ساء برامج حماكاة 

اإنتاج مواد تدريبية مطبوعة والكرتونية ت�سمل ت�سجيالت م�سموعة   ، مهمات الطائرات 

ومرئية تتعلق جميعها بالطائرات واإلكرتونيات الطريان والأجهزة الإلكرتونية ومعدات 

واأنظمة  الأ�سلحة  واأنظمة  املعلومات  واأنظمة  الرادار  واأنظمة  املالحة  واأنظمة  الت�سالت 

الهيدروليكي  التحكم  واأنظمة  الوقود  واأنظمة  بالطائرات  التحكم  واأنظمة  احلياة  دعم 

واأنظمة  للطاقم  النجاة  واأنظمة  الهواء  تكييف  واأنظمة  الهبوط  عند  امل�سننات  واأنظمة 

تزويد الأك�سجني واأنظمة الطاقة الكهربائية واأنظمة مكابح البارا�سوت واأنظمة طيار ثابت 

واأنظمــة اإ�ســاءة خارجيــة واأنظمــة دفــع للطائــرات واأنظمــة معــدات دور النـقــل للطائــرات ،

تقدمي معلومات ون�سيحة وا�ست�سارة تتعلق بجميع اخلدمات �سابقة الذكر ، ل ت�سمل اأي 

من اخلدمات املذكورة م�سبقا طائرات الهيلوكبرت.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز، لندن غريرت لندن ا�س دبليو 1 واي 5 ايه، اململكة 

املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/04 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77596 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات هند�سية تتعلق بالطائرات ، ت�سميم وتطوير الطائرات وطائرات بدائية الطراز 

وطائــرات تدريــب وطائرات تدريـب نفاثــة �سريعــة ، طائـــرات ع�سكريــة ، طائـــرات قتاليــة 

واأجزاء  تكوينات  وتطويــر  ت�سميــم   ، والبهلوانيــة  اجلويــة  العــرو�س  لأغــرا�س  وطائرات 

تدريب  وطائرات  تدريب  وطائرات  البدائي  الطراز  من  وطائرات  الطائرات  وجتهيزات 

اجلوية  العرو�س  لأغرا�س  وطائرات  قتالية  وطائرات  ع�سكرية  وطائرات  �سريعة  نفاثة 

والبهلوانية ، ت�سميم وتطوير وتركيب ودمج واختبار و�سيانة واإ�سالح وحتديث وحت�سني 

الطائرات  حماكية  باأجهزة  اخلا�سة  احلا�سوب  وبرجميات  الطائرات  حماكاة  برامج 

الإلكرتونية  ال�سا�سات  واختبار  وتطوير  ت�سميم   ، الطائرات  فـي  احلا�سوب  وبرجميات 

والأجهزة  بالطائرات  التحكم  واأجهزة  الطائرات  واأدوات  الطريان  اإلكرتونيات  واملج�سات 

بقمرة  التحكم  ولوحات  الأ�سلحة  واأنظمة  والأ�سلحة  الإلكرتونية  والأنظمة  الإلكرتونية 

فـي  مركبة  و�سا�سات  رئي�سية  متابعة  و�سا�سات  القيادة  بقمرة  التحكم  ووحدات  القيادة 

اخلوذات واأدوات الروؤية الليلية و�سمام خانق وذراع توجيه واأنظمة الرادار واأنظمة املالحة 

واأنظمة دعم احلياة واأنظمة الت�سالت واأنظمة التحكم بالطائرات واأنظمة الوقود واأنظمة 

التحكم الهيدروليكي واأنظمة امل�سننات عند الهبوط واأنظمة تكييف الهواء واأنظمة النجاة 

للطاقم واأنظمة تزويد الأك�سجني واأنظمة الطاقة الكهربائية واأنظمة مكابح البارا�سوت 

النقل  دور  ومعدات  للطائرات  دفع  واأنظمة  خارجية  اإ�ساءة  واأنظمة  ثابت  طيار  واأنظمة 

ومعاجلة  وت�سجيل  جلمع  واأدوات  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم   ، الطائرات  لأغرا�س  جميعها 

والت�سال ون�سخ ونقل البيانات وال�سوت وال�سور لال�ستخدام فـيما يتعلق بالطائرات و/

اأو ت�سغيل الطائرات ، ت�سميم وتطوير �سجالت بيانات الطائرات واأجهزة تخزين البيانات 

واأجهزة ا�سرتجاع البيانات واأجهزة نقل البيانات وو�سائط رقمية م�سجلة م�سبقا للطائرات ، 

اختبار الطائرات ومعدات الطائرات ، ت�سميم وتطوير وت�سغيل اأنظمة دعم الطائرات التي 

الدعم  الطائرات لإجراء حتليالت  ب�ساأن توافر  الن�سيحة  املراقبة وتقدمي  اأنظمة  ت�سمل 

اللوج�ستي وا�ستحداث �سيا�سات تتعلق بال�سيانة وتوثيق التعريفات ، اإن�ساء تقارير ، اإعداد 

اخلدمات  بجميع  تتعلق  وا�ست�سارة  ون�سائح  معلومات  تقدمي   ، رقمي  �سكل  فـي  خرائط 

�سابقة الذكر ، ل ت�سمل اأي من اخلدمات املذكورة م�سبقا طائرات الهيلوكبرت.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز، لندن غريرت لندن ا�س دبليو 1 واي 5 ايه، اململكة 

املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/04 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77622 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 ، ال�سناعي  والتحليل  البحث  خدمات   ، والغاز  الزيت  اإنتاج  لزيادة  ال�سناعية  العمليات 

خدمات الن�سح الفني وخدمات الن�سح فـي جمال النفط والغاز ، ا�ستك�ساف حقول النفط ،

عمليات   ، النفط  عن  التنقيب  )النفط(  امل�سح  خدمات   ، النفط  حقول  حتليل  خدمات 

حقول النفط والغاز ، اختبار اآبار النفط ، حتليل لال�ستك�ساف حقول النفط ، الت�ساميم 

ال�سناعية ، اختبار املواد ، تطوير الربامج ، ت�ساميم مراكز الت�سغيل عن بعد ، ت�ساميم 

اأجهزة الكمبيوتر واأثاث الربامج والربامج الثابته لال�ستخدام فـي مراكز الت�سغيل عن بعد .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ب بي بي . ال. �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

اململكة   ، 4 بي دي  1 واي  ا�س دبليو   ، �سانت جيم�سز �سكوير، لندن  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/05 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77624 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

طائرات ، مناذج طائرات ، طائرات تدريب ، طائرات تدريب نفاثة ، طائرات ع�سكرية ، طائرات 

قتالية ، طائرات لأغرا�س العرو�س اجلوية والبهلوانية ، اأجزاء ميكانيكية لال�ستخدام فـي 

هياكل الطائرات واأنظمة حتكم فـي الطريان ، نظم وقود ، نظم هيدروليك ، نظم هبوط ، نظم 

تكييف هواء نظم خروج الطاقم ، نظم الأك�سجني ، ونظم الطاقة الكهربائية ونظم فرامل 

مظلة الهبوط ، ونظم حتديد �سرعة الريح ، نظم الأنوار اخلارجية ، نظم الدفع ، نظم 

اإلكرتونيات الطريان ، نظم الت�سلح ، نظم اإزالة املعدات ومعدات املناولة الأر�سية وجميعها 

ت�ستخدم فـي الطائرات ، معدات دعم وفح�س مطلوبة لت�سغيل و�سيانة الطائرات ، مدرجة 

 ، الطائرات  اأغطية ملحركات   ، لل�سلع واخلدمات  الدويل  للت�سنيف  وفقا   12 الفئة  �سمن 

قمرة  لعنا�سر  واأغطية   ، الطائرات  قيادة  لقمرات  واأغطية   ، الطائرات  اإطارات  واأغطية 

قيادة الطائرات ، واأغطية ملقاعد الطائرات ، وقطع ولوازم جلميع ال�سلع املذكورة اأعاله ، 

املدرجة �سمن الفئة 12 وفقا للت�سنيف الدويل لل�سلع واخلدمات . 
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با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز، لندن غريتري لندن ا�س دبليو 1 واي 5 ايه دي، 

اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/05 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :77625

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الطريان  واأدوات   ، الرحلة  فـي  التحكم  ووحدات  كمبيوتر  واأجهزة   ، كمبيوتر  برجميات 

واأجهزة العر�س الإلكرتوين لت�سغيل ولل�سيطرة وتوجيه ومراقبة وحتديد مكان التنقل 

واختبار الطائرات واأ�سلحة الطائرات ، لوحات حتكم قمرة قيادة الطائرات ، ووحدات حتكم 

قمرة قيادة الطائرات ، �سمامات خانقة وع�سي حتكم للطائرات ، وحدة عر�س معلومات 

اأدوات للروؤية   ، الطائرات  �سناد خوذة عر�س لال�ستخدام مع   ، الطيار  راأ�س  مبا�سرة فوق 

 ، ، برجميات كمبيوتر  الليلية  للروؤية  نظارات   ، الطائرات  الليلية لال�ستخدام على منت 

واأجهزة كمبيوتر واأجهزة ا�ست�سعار للطائرات من اأجل الت�سالت ، رادار لأغرا�س قتالية 

ومالحية ، وحدات ا�ست�سعار للرادار ، اأجهزة اإر�سال الرادار ، اأجهزة ت�سوي�س على الرادار ، 

اأجهزة اإر�سال وا�ستقبال لال�ستخدام مع الطائرات ، برجميات كمبيوتر ، واأجهزة كمبيوتر ،

 ، الأر�س  قرب  وك�سف  ال�سطدام  وتفادي  اجلوية  احلركة  لأغرا�س  ا�ست�سعار  واأجهزة 

برجميات كمبيوتر واأجهزة كمبيوتر لتمارين التدريب الأر�سية على الطريان ، برجميات 

كمبيوتر ، واأجهزة كمبيوتر واأجهزة ا�ست�سعار لعمليات التدريب على منت الطائرة ، واأثناء 

حماكاة الطريان من قتال اجلو اإىل اجلو ومن قتال اجلو اإىل الأر�س ، وحماكاة الطريان 

، واأجهزة كمبيوتر واأجهزة ا�ست�سعار ت�ستخدم فـي  حلالت الطوارئ ، برجميات كمبيوتر 

على  التدريب   ، الطائرات  اأ�سلحة  على  التدريب   ، الطائرات  فـي  ات�سالت  نظم  تدريب 

الإر�ساليات الع�سكرية ، والتخطيط لالإر�ساليات الع�سكرية وفـي الطريان وحتليل ما بعد 

الرحلة ، حماكاة الطائرات للعاملني فـي تدريب الطريان واملالحة اجلوية على الطائرات ،

حماكاة الطائرات للعاملني فـي تدريب ت�سغيل الت�سالت والرادار واملالحة اجلوية ونظم 

 ، للبحث  ا�ست�سعار  واأجهزة  كمبيوتر  واأجهزة   ، كمبيوتر  برجميات   ، للطائرات  الأ�سلحة 

-47-



اجلريدة الر�سمية العدد )1027(

- 30 -

واإيجاد ، وم�سح ، واأهداف امل�سار ، اأجهزة الأ�سعة حتت احلمراء لتهديف وتوجيه الأ�سلحة ، 

اأجهزة واأدوات للتقاط وت�سجيل ومعاجلة ، والتوا�سل ، وا�ستن�ساخ ونقل البيانات وال�سوت 

متعلق  تدريب  توفـري  فـي  و/اأو  بالطائرات  يتعلق  فـيما  ت�ستخدم  وجميعها   ، وال�سور 

بالطائرات ، وحدات ت�سجيل بيانات الرحلة ، اأجهزة تخزين البيانات ، واأجهزة ا�سرتجاع 

البيانــات ، واأجهــزة نقــل البيانــات وو�سائــط رقمية م�سجلة م�سبقا ت�ستخدم فـي الطائرات ،

فـي  التحكم  نظم  فـي  ت�ستخدم  اإلكرتونية  واأجهزة  كمبيوتر  اأجهزة   ، كمبيوتر  برجميات 

الطريان ، ونظم الوقود ، ونظم الهيدروليك ، ونظم الهبوط ، ونظم تكييف الهواء ، ونظم 

هروب الطاقم ، ونظم الأوك�سجني ، ونظم الطاقة الكهربائية ، ونظم فرامل مظلة الهبوط ،

اإلكرتونيات  ، ونظم  الدفع  ، ونظم  الأنوار اخلارجية  ، ونظم  الريح  ونظم حتديد �سرعة 

الطريان ، ونظم الت�سلح ، ونظم اإزالة املعدات ومعدات املناولة الأر�سية وجميعها ت�ستخدم 

اأي �سبكات مبكونات تراقب وتنظم توليد   ، اإدارة الطاقة للطائرات  ، نظم  فـي الطائرات 

واأجهزة  اأر�سية  كمبيوتر  برجميات   ، والوقود  الطاقة  وا�ستخدام  وتوزيع  ونقل  وتزويد 

بعد  ما  وحتليالت  الرحلة  اأثناء  املطلوبة  والبيانات  للرحلة  امل�سبق  لالإعداد  كمبيوتر 

الرحلة للبيانات الت�سغيلية وال�سيانة التي مت جتميعها اأثناء الرحلة ، معدات دعم وفح�س 

9 وفقا للت�سنيف الدويل لل�سلع  ، املدرجة فـي الفئة  مطلوب لت�سغيل و�سيانة الطائرات 

واخلدمات ، اأغطية ملعدات ت�سخي�س الطائرات ، خوذات واقية ، ونظارات واقية ، واألب�سة 

واقية واأحذية واقية للطاقم الطائرة وللطاقم الأر�سي ، قطع وجتهيزات جلميع ال�سلع 

املذكورة املدرجة �سمن الفئة 9 وفقا للت�سنيف الدويل لل�سلع واخلدمات ، من�سورات ومواد 

تدريبية ، واأ�سرطة فـيديو للتدريب ، وكتيبات تدريب ، وكتيبات تعليمات واأدلة م�ستخدم 

وكتيبات وخرائط تقنية فـي �سكل و�سائط الكرتونية اأو قابلة للتحميل .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز، لندن غريتري لندن ا�س دبليو 1 واي 5 ايه دي، 

اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/05 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77626 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

، وجتديــد وحتديث  واإعــادة تركيــب وجتديــد   ، بنــاء واختبــار وخدمــة و�سيانــة واإ�ســالح 

 ، الكمبيوتر(  برجميات  )با�ستثناء  للطائرات  ودعم  جتهيز  ونظم  غيار  وقطع  الطائرات 

ت�سميم وتطوير وتركيب وتكامل واختبار و�سيانة واإ�سالح وحتديث اأجهزة الكمبيوتر ، 

ولوحات عر�س اإلكرتوين ، واأجهزة ا�ست�سعار ، واإلكرتونيات الطريان ، واأدوات الطائرة ، 

، والنظم الإلكرتونية )با�ستثناء برجميات  ، والإلكرتونيات  واأجهزة التحكم فـي الرحلة 

الكمبيوتر( والأ�سلحة ونظم الأ�سلحة )با�ستثناء برجميات الكمبيوتر( ، ولوحات التحكم 

مبا�سرة  ، وحدة عر�س معلومات  القيادة  قمرة  فـي  التحكم  ووحدات   ، القيادة  قمرة  فـي 

 ، اأدوات الروؤية الليلية   ، ، �سناد خوذة عر�س لال�ستخدام مع الطائرات  فوق راأ�س الطيار 

�سمامات خانقة وع�سي ال�سيطرة ، وجميعها ت�ستخدم للطائرات ، ت�سميم وتطوير وتركيب 

وتكامل واختبار واإ�سالح و�سيانة وتطوير اأجهزة حماكاة الطائرات )با�ستثناء برجميات 

اأي   ، التوفـري  قابلية  خلدمات  التعاقد   ، الطائرات  ملحاكاة  كمبيوتر  واأجهزة  الكمبيوتر( 

توفـري ال�سيانة واخلدمة وخدمات اإعدادية للطائرات بحيث تكون الطائرات متاحة ب�سكل 

املتعلقة  وال�ست�سارات  وامل�سورة  املعلومات  توفـري   ، لال�ستخدام  وجاهزة  وجمهزة   ، دائم 

بجميع اخلدمات املذكورة �سابقا . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز، لندن غريتري لندن ا�س دبليو 1 واي 5 ايه دي، 

اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/05 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77627

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

يتعلق  فـيما  والدورات  العمل  وحلقات  الدرا�سية  واحللقات   ، والتعليم  التدريب  توفـري 

، والنظم املحمولة جوا والنظم الأر�سية  با�ستخدام وت�سغيل وتطوير و�سيانة الطائرات 

للطائرات ، توفـري التدريب والتعليم وحلقات العمل واحللقات الدرا�سية والدورات فـيما 

يتعلق با�ستخدام وت�سغيل برجميات الكمبيوتر ، واأجهزة الكمبيوتر ، واأجهزة ال�ست�سعار ، 

واإلكرتونيات الطريان ، والإلكرتونيات ، ومعدات الت�سالت ، ونظم املالحة اجلوية ، ونظم 
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الرادار ، ونظم املعلومات ، ونظم دعم احلياة ، ونظم الأ�سلحة ، ونظم التحكم فـي الطريان ، 

، ونظم  الهواء  ، ونظم تكييف  الهبوط  ، ونظم معدات  الهيدروليك  ، ونظم  الوقود  نظم 

هروب طاقم الطائرة ، ونظم الأوك�سجني ، ونظم الطاقة الكهربائية ، ونظم فرامل مظلة 

الهبوط ، ونظم حتديد �سرعة الريح ، ونظم الإ�ساءة اخلارجية ، ونظم الدفع ، ومعدات 

الإزالة ومعدات املناولة الأر�سية ، وكلها ت�ستخدم للطائرات ، توفـري التدريب امل�ستند اإىل 

الكمبيوتر فـيما يتعلق بالطائرات ، وكذلك توفـري التدريب على اأجهزة املحاكاة فـيما يتعلق 

 ، واملالحني   ، للطيارين  الأر�سي  والتدريب  الطريان  اأثناء  التدريب  توفـري   ، بالطائرات 

والطاقم اجلوي والطاقم الأر�سي ، توفـري تدريب التخطيط لالإر�سالية ، توفـري التدريب 

للموجهني ، توفـري تدريب ملدربي الطريان ، تنظيم ، وترتيب وتنظيم املوؤمترات واملعار�س 

املتعلقة بالطائرات وتدريب متعلق بالطائرات ، اإ�سدار ن�سرات ومواد تدريبية واأدلة تدريب 

وكتيبات تعليمات واأدلة م�ستخدم والكتيبات تقنية تتعلق باإلكرتونيات الطريان ومعدات 

الت�سالت الإلكرتونية ، ونظم املالحة ، ونظم الرادار ، ونظم املعلومات ، ونظم دعم احلياة 

ونظم الأ�سلحة ، وكلها تتعلق بالطائرات ، ن�سر مواد التدريب ، وكتيبات التدريب ، وكتيبات 

التعليمات واأدلة امل�ستخدم والكتيبات التقنية واخلرائط ، وجميعها تتعلق اأو هي لأغرا�س 

اإنتاج املطبوعات   ، اإر�ساليات الطائرات  اإنتاج حماكاة   ، املتعلق بالطائرات  التدريب  توفـري 

ومواد التدريب الإلكرتونية ، وت�سمل الت�سجيالت ال�سوتية والفـيديوهات ، وجميعها تتعلق 

 ، املالحة  ، ونظم  الت�سالت  ، ومعدات  والإلكرتونيات   ، الطريان  واإلكرتونيات   ، بالطائرات 

ونظم الرادار ، ونظم املعلومات ، ونظم الأ�سلحة ، ونظم دعم احلياة ، ونظم التحكم فـي 

الطريان ، نظم الوقود ، والنظم الهيدروليكية ونظم معدات الهبوط ، ونظم تكييف الهواء ، 

ونظم خروج الطاقم ، ونظم الأوك�سجني ، ونظم �سبكات الطاقة الكهربائية ، ونظم فرامل 

مظلة الهبوط ، ونظم ك�سف �سرعة الريح ، ونظم الإ�ساءة اخلارجية ، ونظم الدفع ، ونظم 

اأجهزة اإزالة املعدات للطائرات ، توفـري املعلومات ، وتقدمي امل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة 

بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز، لندن غريتري لندن ا�س دبليو 1 واي 5 ايه دي، 

اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/05 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77628

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اخلدمات الهند�سية ذات ال�سلة بالطائرات ، ت�سميم وتطوير الطائرات ومناذج الطائرات ،

وطائرات التدريب ، وطائرات التدريب النفاثة ال�سريعة والطائرات الع�سكرية ، والطائرات 

املقاتلة ، والطائرات لأغرا�س العر�س اجلوي والبهلواين ، ت�سميم وتطوير مكونات وقطع 

التدريب  وطائرات   ، التدريب  وطائرات   ، الطائرات  ومناذج  الطائرات  وجتهيزات  غيار 

لأغرا�س  والطائرات   ، املقاتلة  والطائرات  الع�سكرية  والطائرات   ، ال�سريعة  النفاثة 

ودعم  و�سيانة  واختبار  وتكامل  وتركيب  وتطوير  ت�سميم   ، والبهلواين  اجلوي  العر�س 

واإ�سالح وحتديث وتطوير حماكاة الطائرات فـي برجميات الكمبيوتر ملحاكاة الطائرات ، 

وبرجميات الكمبيوتر للطائرات ، ت�سميم وتطوير واختبار لوحدات العر�س الإلكرتوين ، 

واأجهزة ال�ست�سعار ، واإلكرتونيات الطريان ، واأدوات الطائرة ، ونظم التحكم فـي الرحلة ، 

والإلكرتونيات ، والنظم الإلكرتونية ، والأ�سلحة ونظم الأ�سلحة ، ولوحات التحكم املنطقة 

الأمامية فـي الطائرة ، ووحدات التحكم فـي املنطقة الأمامية فـي الطائرة ، ووحدة عر�س 

معلومات مبا�سرة فوق راأ�س الطيار ، �سناد خوذة عر�س لال�ستخدام مع الطائرات ، اأدوات 

الروؤية الليلية وال�سمامات اخلانقة وع�سي التحكم ، ونظم الرادار ، ونظم املالحة اجلوية ،

ونظم دعم احلياة ، ونظم الت�سالت ، ونظم التحكم فـي الطريان ، ونظم الوقود ، والنظم 

الهيدروليكية ، ونظم معدات الهبوط ، ونظم تكييف الهواء ، نظم خروج الطاقم ، ونظم 

الأوك�سجني ، ونظم الطاقة الكهربائية ، ونظم فرامل مظلة الهبوط ، ونظم ك�سف �سرعة 

الريح ، ونظم الإ�ساءة اخلارجية ، ونظم الدفع ، ونظم اإزالة املعدات ، وجميعها ت�ستخدم 

للطائرات ، ت�سميم وتطوير اأجهزة واأدوات حل�سر وت�سجيل ومعاجلة وات�سال ، وا�ستن�ساخ 

ت�سغيل  فـي  و/اأو  بالطائرات  يتعلق  فـيما  ، ل�ستخدامها  وال�سور  وال�سوت  البيانات  ونقل 

 ، البيانات  ، واأجهزة تخزين  ، ت�سميم وتطوير وحدات ت�سجيل بيانات الرحلة  الطائرات 

واأجهزة ا�سرتجاع البيانات ، واأجهزة نقل البيانات امل�سجلة م�سبقا وو�سائط بيانات رقمية 

للطائــرات ، اختبـــار الطائـــرات وخدمــات اإ�ســدار �سهــادات للطائــرات ، ت�سميــم وتطويــر 

واختبار الدعم الأر�سي للطائرات ومعدات الفح�س ، ت�سميم وتطوير وت�سغيل نظم الدعم 

للطائــرات ، مبـا فـــي ذلــك نظم الر�سد وتقدمي امل�سورة ب�ساأن توافر الطائرات ، لإجراء 

حتليالت الدعم اللوج�ستي ، و�سيا�سات اإجراء ال�سيانة ووثائق التعريف ، اإ�سدار التقارير ، 

اإعداد اخلرائط فـي �سكل رقمي ، توفـري املعلومات ، وتقدمي امل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة 

بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله .
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با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز، لندن غريتري لندن ا�س دبليو 1 واي 5 ايه دي، 

اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/05 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77649 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

املرئية  والإ�سطوانات  ال�سوتية  والأ�سرطة  م�سبقا  امل�سجلة  املرئية  ال�سوتية  الت�سجيالت 

اأقرا�س  امل�سجلة على  املتعددة الو�سائط  والأقرا�س املدجمة والدي فـي دي والربجميات 

القابلة  م�سبقا  امل�سجلة  كليب  والفـيديو  امل�ستهلكني  ملنفعة  املنتجات  هذه  وجميع  �سلبة 

للتنزيل والأوديو كليب امل�سجلة م�سبقا والن�سو�س والر�سومات املحملة على الكمبيوترات 

ال�سخ�سية والأجهزة الال�سلكية املتعلقة بها وجميع هذه املنتجات خا�سة ملنفعة امل�ستهلكني 

وترد بالفئة 9. 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : دي�سكوفري كوميونيكي�سنز، ال ال �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ون دي�سكوفري بلي�س ، �سيلفر �سرب�سنج ، مريالند 20910، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/08 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77652 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مواد مطبوعة ، تقارير مطبوعة ، ن�سرات مطبوعة ، كتيبات تكنولوجية ، كتيبات تعليمات ، 

كتيبات امل�ستخدم ، اإر�سادات امل�ستخدم ، مواد تعليمية وتدريبية وتعليمات ، �سهادات ، �سحف ، 

كرا�سات ، ن�سرات ، كتالوجات ، مواد اإعالن مطبوعة . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي ال �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز ، لندن غريتري لندن ا�س دبليو 1 واي 5 ايه دي ، 

اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/08 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77654 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات ا�ست�سارة تكنولوجيا املعلومات ، خدمات ا�ست�سارة تكنولوجيا املعلومات ، خدمات 

حا�سوب  وماديات  للحا�سوب  ثابتة  وبرامج  احلا�سوب  برجميات  وتطوير  وت�سميم  بحث 

تتعلق  تقارير  اإعداد   ، التكنولوجية  التقارير  اإعداد   ، احلا�سوب  وعمارة  حا�سوب  واأنظمة 

ببيانات احلا�سوب وبرجميات حا�سوب وبرامج ثابتة للحا�سوب وماديات حا�سوب واأنظمة 

ت�سغيل حا�سوب و�سبكات حا�سوب و�سبكات ات�سالت ، خدمات تعديل وتركيب ودمج وتطبيق 

ت�سغيلي  دعم  وخدمات  واإ�سالح  وحت�سني  وحتديث  خدمات  وتقدمي  و�سيانة  وتكوين 

لربجميات احلا�سوب ، خدمات برجميات حا�سوب تتعلق بالبحث والتنقيب وجمع ودمج 

وتخزين وا�ستك�ساف وحتليل ومعاجلة واإدارة وجمع ومعاجلة ومنذجة وعر�س وم�ساركة 

ومراقبة البيانات واملعامالت ت�سمل النماذج وال�سبكات فـي البيانات واملعامالت ، خدمات 

برجميات حا�سوب تتعلق بك�سف واحلماية من الحتيال والحتيال الإلكرتوين والحتيال 

املايل واجلرائم املالية وال�سلوكيات امل�سبوهة وعمليات الإرهاب وعمليات التهريب وعمليات 

حتديد  بحالت  تتعلق  حا�سوب  برجميات  خدمات   ، النقدية  واخل�سائر  الأموال  غ�سل 

والبحث ومراجعة واإدارة اجلرائم املالية بجميع اأنواعها ، خدمات برجميات حا�سوب تتعلق 
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املخاطر  املخاطر ومنع  واإدارة  الت�سغيلية  املنتظم والفعالية  التنبوؤية والتوافق  بالنمذجة 

يتعلق  فـيما  احلا�سوب  برجميات  خدمات   ، العمالء  عالقات  واإدارة  ال�سركات  وحوكمة 

، خدمات برجميات حا�سوب  العناية الالزمة ب�ساأن العمالء والعمالء املحتملني  باأبحاث 

 ، احلا�سوب  اأنظمة  على  الرقابة  خدمات   ، العمالء  �سلوكيات  فـي  والتنبوؤ  بتحليل  تتعلق 

خدمات حتليلية تتعلق باأجهزة احلا�سوب و�سبكات احلا�سوب و�سبكات الت�سالت ، حتليل 

و�سغط  وحتويل  وا�سرتجاع  وتخزين  جديل  حتليل   ، احلا�سوب  ت�سغيل  لأنظمة  جديل 

وحتويل  بتوفـيق  يتعلق  فـيما  احلا�سوب  برجميات  خدمات   ، احلا�سوب  بيانات  وترحيل 

واختبار عينات وجتزئة وحتليل بيانات ، الذكاء ال�سطناعي ومنذجة ال�سبكات الع�سبية ، 

خدمات اإدارة امل�ساريع ، تقدمي معلومات ون�سيحة وا�ست�سارة فـيما يتعلق بجميع اخلدمات 

املذكورة م�سبقا .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي ال �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز، لندن غريتري لندن ا�س دبليو 1 واي 5 ايه دي، 

اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/08 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77655 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

تقدمي معلومات ون�سيحة وا�ست�سارة فـيما يتعلق بك�سف وحماربة واحلماية من اجلرائم 

الآيل  ال�سراف  بطاقات  فـي  والحتيال  املايل  والتحايل  الأموال  ت�سمل غ�سل  التي  املالية 

يتعلق  فـيما  وا�ست�سارة  ون�سيحة  معلومات  تقدمي   ، الإلكرتوين  والحتيال  والئتمان 

وتخفـي�س  امل�سبوهة  املالية  ال�سلوكيات  من  واحلماية  والك�سف  املالية  املعامالت  مبراقبة 

الالزمة  بالعناية  يتعلق  فـيما  وا�ست�سارة  ون�سيحة  معلومات  تقدمي   ، النقدية  اخل�سائر 

والتحقق والتدقيق حول خلفـية العمالء والعمالء املحتملني ، تقدمي معلومات ون�سيحة 

وا�ست�سارة فـيما يتعلق بتحديد وبحث ومراجعة واإدارة حالت اجلرائم املالية بجميع اأنواعها ، 

الت�سغيلية  والفعالية  املنتظم  التوافق  يخ�س  فـيما  وا�ست�سارة  ون�سيحة  معلومات  تقدمي 

واإدارة املخاطر وحوكمة ال�سركات .
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با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي ال �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز، لندن غريتري لندن ا�س دبليو 1 واي 5 ايه دي، 

اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/08 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77671 

فـي الفئة 45 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�سورة وال�ست�سارات  ، وتقدمي  املعلومات  ، توفـري  البيانات  اأمن  ، خدمات  اأمنية  خدمات 

 ، الوطني  بالأمن  يتعلق  فـيما  وامل�سورة  وال�ست�سارات   ، حتليل  خدمات   ، بالأمن  املتعلقة 

اأي تقدمي امل�سورة والن�سح للحد   ، تقدمي م�سورة الأمن الوطني واخلدمات ال�ست�سارية 

من التعر�س لالإرهاب ، وكيفـية تقليل الأ�سرار الناجمة عن الهجمات الإرهابية ، وكيفـية 

التعافـي من الهجمات الإرهابية . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز، لندن غريتري لندن ا�س دبليو 1 واي 5 ايه دي، 

اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/09 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77672 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

برامج الكمبيوتر ، وبرنامج ذاكرة القراءة واأجهزة الكمبيوتر للبحث والتنقيب وجتميع 

وحتليل عر�س ومعاجلة وتخزين واإدارة ور�سد وجمع ومنذجة البيانات ، برامج كمبيوتر 

وبرنامج ذاكرة القراءة واأجهزة كمبيوتر للبحث عن ، وحتديد وعر�س وحتليل ومعاجلة 

وتخزين واإدارة ور�سد وجمع واإجراءات منذجة ، برامج الكمبيوتر ، وبرنامج ذاكرة القراءة 

واأجهزة الكمبيوتر للبحث وا�ستك�ساف ، وحتديد ، وعر�س وحتليل ومعاجلة وتخزين واإدارة 

ور�سد وجمع ومنذجة الأمناط وال�سبكات فـي البيانات ، برامج الكمبيوتر ، وبرنامج ذاكرة 

، برامج الكمبيوتر ، وبرنامج ذاكرة  القراءة واأجهزة كمبيوتر للك�سف عن �سلوك م�سبوه 

القراءة واأجهزة كمبيوتر لتحليل وتوقع �سلوك العمالء ، برامج الكمبيوتر ، وبرنامج ذاكرة 

القراءة واأجهزة كمبيوتر ل�ستخدامها فـي اإدارة عالقات العمالء ، برامج الكمبيوتر ، وبرنامج 

 ، الكمبيوتر  برامج   ، والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  اأمن  لأغرا�س  واأجهزة  القراءة  ذاكرة 

واحلماية  ومكافحة  ومنع  اكت�ساف  فـي  ل�ستخدامها  والأجهزة  القراءة  ذاكرة  وبرنامج 

من الغ�س ، والحتيال املايل ، واخل�سم والحتيال على بطاقات الئتمان ، والحتيال فـي 

الإنرتنت ، واجلرائم املالية وغ�سيل الأموال والإرهاب وعمليات التهريب ، برامج الكمبيوتر ، 

وبرنامج ذاكرة القراءة لتحديد وت�سجيل والتحقيق ، وحتليل وا�ستعرا�س اجلرائم املالية 

من جميع الأنواع ، برامج الكمبيوتر ، وبرنامج ذاكرة القراءة لأغرا�س متكني وحت�سني 

 ، املخاطر  واإدارة   ، ال�سركات  وحوكمة   ، الت�سغيلية  والكفاءة  التنظيمي  المتثال  ور�سد 

، وبرامج ذاكرة  الكمبيوتر  ، برامج  النقدية  ، واحلد من اخل�سائر  والوقاية من املخاطر 

، وفح�س حتريات للعمالء والزبائن  الواجبة  العناية  القراءة والأجهزة لأغرا�س تنفـيذ 

واإنفاذ   ، الدفاع  فـي  ل�ستخدامها  القراءة  ذاكرة  وبرامج   ، الكمبيوتر  برامج   ، املحتملني 

برامج   ، البيانات  معاجلة  واأدوات  اأجهزة   ، التجارية  الأعمال  حت�سني  وعملية   ، القانون 

الكمبيوتر ، وبرامج ذاكرة القراءة واأجهزة ال�ست�سعار الإلكرتونية لأغرا�س اأمن البيانات ،

واأمن احلا�سوب ، واأمن ال�سبكات والكمبيوتر واأمن �سبكات الت�سالت ، برامج الكمبيوتر ،

التهديدات  لتحديد  ال�ست�سعار  واأجهزة  الإلكرتونية  والأجهزة   ، القراءة  ذاكرة  وبرامج 

وال�سلوك ال�سار على �سبكة الإنرتنت وداخل املوؤ�س�سات ، برامج الكمبيوتر ، وبرامج ذاكرة 

القراءة واأجهزة للحد من التعر�س للهجمات ال�سيربانية ، والتقليل من الأ�سرار الناجمة 

عن الهجمات ال�سيربانية ، والتعافـي من الهجمات ال�سيربانية ، برامج الكمبيوتر ، وبرامج 

ذاكرة القراءة ، والأجهزة واأجهزة ال�ست�سعار الإلكرتونية لتحديد والإبالغ عن الخرتاقات 

برامج   ، للكمبيوتر  النارية  اجلدران  برامج   ، الت�سالت  و�سبكات  الكمبيوتر  �سبكات  فـي 

وحتليل  وت�سجيل  وعر�س  وجمع  لتحديد  واأجهزة  القراءة  ذاكرة  وبرامج   ، الكمبيوتر 

وتبادل ومعاجلة واإدارة وت�سفـية وتخزين ور�سد ونقل البيانات ، برامج كمبيوتر لإدراك 

الوقت احلقيقي واإدارة �سري العمل ، برامج الكمبيوتر ، وبرامج ذاكرة القراءة والأجهزة 
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 ، واإدارة ومعاجلة وتكوين وحتليل وتعقيم  لتلقي وجمع وتخزين وعر�س وتبادل ور�سد 

وتطهري ، وحذف الأ�سماء والتفا�سيل ال�سخ�سية وت�سفـري وفك ت�سفـري واإخفاء وجتزئة 

وتر�سيح وتنقيح وحتليل ن�س ، وحتويل ، وتبادل والتاأكد من �سحة املعلومات والت�سالت 

الإلكرتونية ، برامج الكمبيوتر ، وبرامج ذاكرة القراءة التي توفر بوابة حلذف الأ�سماء 

واملعلومات ال�سخ�سية ، وترحيل وت�سفـري وفك ت�سفـري واإخفاء وتر�سيح وتنقيح ، والتحقق 

من �سحة البيانات وحتليل الن�س والت�سالت الإلكرتونية ، برامج الكمبيوتر ل�ستقبال 

واإر�سال  ت�سفـري وت�سجيل  ، وت�سفـري وفك  والتاأكد من �سحة  ومعاجلة وحتويل وترجمة 

وتوزيع البيانات ، برامج الكمبيوتر للتحقق من �سالمة البيانات ، برامج الكمبيوتر لنقل 

الكمبيوتر حلماية  برامج   ، الر�سائل  الكمبيوتر لرتجمة  برامج   ، ال�سبكات  البيانات بني 

برامج   ، ال�سبكات  تنتقل بني  ، وخا�سة عندما  واملعلومات  البيانات  واأمن  نوعية و�سالمة 

الكمبيوتر ، وبرامج ذاكرة القراءة واأجهزة لتقليل خماطر ت�سرب البيانات وخرق البيانات ،

برامج   ، ال�سبكات  بني  البيانات  بنقل  املرتبطة  املخاطر  من  وغريها   ، البيانات  وفقدان 

الكمبيوتر لإن�ساء وت�سغيل جدار حماية للبيانات التي تعرت�س وحتول البيانات املر�سلة بني 

خمتلف ال�سبكات والواجهات اأو املجالت الأمنية ، برامج الكمبيوتر لفح�س البيانات بحثا 

عن الربامج ال�سارة والفـريو�سات وبرامج التج�س�س ، برامج الكمبيوتر لر�سد م�ستويات 

البيانات ، برامج الكمبيوتر ، وبرامج ذاكرة القراءة والأجهزة ، واأجهزة ال�ست�سعار واأجهزة 

واأجهزة   ، والأجهزة   ، القراءة  ذاكرة  وبرامج   ، الكمبيوتر  برامج   ، الأدلة  جلمع  التحقق 

ال�ست�سعار والأجهزة املت�سلة بالتخل�س من الذخائر املتفجرة ، برامج الكمبيوتر ، وبرامج 

ذاكرة القراءة ، والأجهزة ، واأجهزة ال�ست�سعار واأجهزة لأغرا�س مكافحة اأجهزة التفجري 

املرجتلة )IED( ، مبا فـي ذلك الألغام وحقول الألغام ، قطع ولوازم للكمبيوتر والربامج 

الثابتة واأجهزة الكمبيوتر ، من�سورات وكتيبات وتقارير و�سهادات واأدلة امل�ستخدم ومر�سد 

امل�ستخدم والكتيبات التقنية وكتيبات التعليمات والأدلة التدريبية والتعليمية والتدريب ، 

واملواد التعليمية فـي �سكل اإلكرتوين.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتــون غاردينــز ، لنـدن غريتري لندن ا�س دبليو 1 واي 5 ايه دي ،

                                     اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/09 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77673 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأدلة   ، ، الكتيبات التقنية ، كتيبات التعليمات  ، املطبوعات  املطبوعات والتقارير املطبوعة 

امل�ستخدم ، مر�سد امل�ستخدم ، املواد التعليمية والتدريبية ، ال�سهادات ، الن�سرات الإخبارية ، 

الكتيبات ، الن�سرات ، الكتالوجات ، ومواد الدعاية املطبوعة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز، لندن غريتري لندن ا�س دبليو 1 واي 5 ايه دي، 

اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/09 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77674 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، الكمبيوتر  بيانات  قواعد  اإدارة   ، كمبيوترية  بيانات  قواعد  فـي  املعلومات  وتنظيم  جتميع 

 ، الكمبيوتر لالآخرين  بيانات ملفات  فـي  البحث  توفـري   ، الكمبيوترية  البيانات  معاجلة 

اأي   ، البيانات  خدمات   ، البيانات  وا�سرتجاع  البيانات  وتخزين  البيانات  ت�سجيل  خدمات 

حتديد ، وجتميع ، والبحث ، وا�ستك�ساف وحتليل ومعاجلة وتخزين واإدارة ور�سد وجمع 

ومنذجة البيانات والإجراءات ، والأمناط وال�سبكات فـي البيانات والإجراءات ، ا�ست�سارات 

الأعمال ، ال�ست�سارات الإدارية ، ا�ست�سارات الإدارة التقنية ، ال�ست�سارات الإ�سرتاتيجية ، توفـري 

املعلومات التجارية ، توفـري معلومات اإدارة الأعمال ، خدمات حتليل الأعمال ، حتليالت 

بيانات الأعمال ، التحليالت ، مبا فـي ذلك ا�ستق�ساء املعلومات وحتليل دورة حياة الأعمال 

اأدلة  لتقدمي  درا�سات  اإجراء   ، البحثية  واخلدمات  الت�سغيلية  الأعمال  حتليل   ، التجارية 

لدعم اتخاذ القرارات امل�ستنرية ، ا�ست�سارات الأعمال املتعلقة بالتوافر الت�سغيلي ، والقدرة 

 ، الفعاليــة  وحتليل  التكاليـف  وحتليـل   ، القدرة  ومراجعة   ، القـدرة  وتخطيـط  التنفـيذيــــة 

منذجة   ، الدعم  �سل�سلة  منذجة   ، التجارية  الأعمال  عملية  منذجة   ، الأعمال  منذجة 

وال�ست�سارات  امل�سورة  تقدمي   ، القدرة  وتدقيق  الت�سغيلية  املخاطر  لدعم حتليل  الأعمال 

املتعلقة باإدارة خماطر الأعمال ، اإعداد تقارير الأعمال واإعداد التقارير التجارية والتقارير 

القت�سادية ، حماكــاة الأعمــال لفهم وتف�سيـر اأداء الأعمـال ، ر�سـم خرائــط امل�ساريــع ، اأي 

فـي  معقد  التنظيم  متعددة  موؤ�س�سة  لدعم  املطلوبة  الرئي�سية  الأن�سطة  هبوط  تطوير 

اأو  ، وتوجيه  ، ت�سميم وت�سغيل  اأي   ، التجارية  ، خدمات ت�سهيل الأعمال  اأهدافها  حتقيق 
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رئا�سة الجتماعات لت�سهيل التو�سل اإىل هدف م�سرتك اأو لت�سهيل تبادل ناجح للمعلومات 

اأو الأفكار ، حتديد موؤ�سرات الأداء اأو العمل التنظيمي ، توفـري معلومات وتقدمي امل�سورة 

وال�ست�سارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز ، لندن غريتري لندن ا�س دبليو 1 واي 5 ايه دي، 

اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/09 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77675 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

توفـري املعلومات وامل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة بك�سف ومكافحة اجلرمية واحلماية من 

والحتيال  واخل�سم   ، املايل  والحتيال   ، الأموال  غ�سيل  ذلك  فـي  مبا   ، املالية  اجلرائم 

على بطاقات الئتمان والحتيال على الإنرتنت ، تقدمي معلومات وامل�سورة وال�ست�سارات 

املتعلقة بر�سد املعامالت املالية ، والك�سف واحلماية من الت�سرفات املالية امل�سبوهة واحلد 

من اخل�سائر النقدية ، تقدمي املعلومات ، وامل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة بالعناية الواجبة ،

امل�ســورة  وتقديــم  املعلومـــات  توفـيـــر   ، املحتمليـــن  والزبائـــن  العمـــالء  حتريــات  وفحــ�س 

اجلرائم  حالت  واإدارة  واملراجعة  والتحقيق  الهوية  حتديد  يخ�س  فـيما  وال�ست�سارات 

املالية جلميع الأنواع ، تقدمي امل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة بالمتثال التنظيمي ، والكفاءة 

الت�سغيلية ، واإدارة املخاطر وحوكمة ال�سركات .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز ، لندن غريتري لندن ا�س دبليو 1 واي 5 ايه دي، 

اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/09 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77684 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مقاولت البناء باأنواعها .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سحار املتحدة �س م م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 51 ، ر.ب : 322 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77769 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املقاهي .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : فـيدرا�سيون نا�سيونال دو كافتريوز دي كولومبيا 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : كولومبي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : كايل 73 ، رقم 8 -13، بوغتا، كولومبيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

-60-



اجلريدة الر�سمية العدد )1027(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77793 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�سرات اخلا�سة بتبيي�ض الأقم�سة وغريها من املواد التي ت�ستخدم فـي غ�سيل وكي 

والزيوت  العطرية  املواد   ، ال�سابون   ، والك�سط  والفرك  التنظيف  ، م�ستح�سرات  املالب�ض 

تنظيف  وم�ستح�سرات  ال�سعر  وغ�سول  )الكوزماتيك(  التجميل  وم�ستح�سرات  العطرية 

الأ�سنان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة نزيه التجارية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لبناين

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : البقاع - ثعلبايا ، لبنان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/15 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77794 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

برامج الكمبيوتر ، وبرنامج ذاكرة القراءة واأجهزة الكمبيوتر للبحث والتنقيب وجتميع 

وحتليل عر�ض ومعاجلة وتخزين واإدارة ور�سد وجمع ومنذجة البيانات ، برامج كمبيوتر 

وبرنامج ذاكرة القراءة واأجهزة كمبيوتر للبحث عن ، وحتديد وعر�ض وحتليل ومعاجلة 

وتخزين واإدارة ور�سد وجمع واإجراءات منذجة ، برامج الكمبيوتر ، وبرنامج ذاكرة القراءة 

واأجهزة الكمبيوتر للبحث وا�ستك�ساف ، وحتديد ، وعر�ض وحتليل ومعاجلة وتخزين واإدارة 

ور�سد وجمع ومنذجة الأمناط وال�سبكات فـي البيانات ، برامج الكمبيوتر ، وبرنامج ذاكرة 

، برامج الكمبيوتر ، وبرنامج ذاكرة  القراءة واأجهزة كمبيوتر للك�سف عن �سلوك م�سبوه 

القــراءة واأجهــزة كمبيوتــر لتحليــل وتوقــع �ســلوك العمــالء ، برامــج الكمبيوتــر ، وبرنامــج 
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ذاكرة القراءة واأجهزة كمبيوتر ل�ستخدامها فـي اإدارة عالقات العمالء ، برامج الكمبيوتر ، 

، برامج  اأمن تكنولوجيا املعلومات والت�سالت  وبرنامج ذاكرة القراءة واأجهزة لأغرا�ض 

اكت�ساف ومنع ومكافحة  فـي  القراءة والأجهزة ل�ستخدامها  ذاكرة  ، وبرنامج  الكمبيوتر 

 ، الئتمان  بطاقات  على  والحتيال  واخل�سم   ، املايل  والحتيال   ، الغ�ض  من  واحلماية 

والحتيال فـي الإنرتنت ، واجلرائم املالية وغ�سيل الأموال والإرهاب وعمليات التهريب ، 

برامج الكمبيوتر ، وبرنامج ذاكرة القراءة لتحديد وت�سجيل والتحقيق ، وحتليل وا�ستعرا�ض 

القراءة لأغرا�ض  ذاكرة  وبرنامج   ، الكمبيوتر  برامج   ، الأنواع  املالية من جميع  اجلرائم 

متكني وحت�سني ور�سد المتثال التنظيمي والكفاءة الت�سغيلية ، وحوكمة ال�سركات ، واإدارة 

املخاطر ، والوقاية من املخاطر ، واحلد من اخل�سائر النقدية ، برامج الكمبيوتر ، وبرامج 

العمالء  حتريات  وفح�ض   ، الواجبة  العناية  تنفيذ  لأغرا�ض  والأجهزة  القراءة  ذاكرة 

والزبائــن املحتمليــن ، برامج الكمبيوتــر ، وبرامــج ذاكــرة القراءة ل�ستخدامها فـي الدفاع ، 

واإنفاذ القانون ، وعملية حت�سني الأعمال التجارية ، اأجهزة واأدوات معاجلة البيانات ، برامج 

الكمبيوتر ، وبرامج ذاكرة القراءة واأجهزة ال�ست�سعار الإلكرتونية لأغرا�ض اأمن البيانات ، 

واأمن احلا�سوب ، واأمن ال�سبكات والكمبيوتر واأمن �سبكات الت�سالت ، برامج الكمبيوتر ، 

التهديدات  لتحديد  ال�ست�سعار  واأجهزة  الإلكرتونية  والأجهزة   ، القراءة  ذاكرة  وبرامج 

وال�سلوك ال�سار على �سبكة الإنرتنت وداخل املوؤ�س�سات ، برامج الكمبيوتر ، وبرامج ذاكرة 

القراءة واأجهزة للحد من التعر�ض للهجمات ال�سيربانية ، والتقليل من الأ�سرار الناجمة 

عن الهجمات ال�سيربانية ، والتعافـي من الهجمات ال�سيربانية ، برامج الكمبيوتر ، وبرامج 

ذاكرة القراءة ، والأجهزة واأجهزة ال�ست�سعار الإلكرتونية لتحديد والإبالغ عن الخرتاقات 

برامج   ، للكمبيوتر  النارية  اجلدران  برامج   ، الت�سالت  و�سبكات  الكمبيوتر  �سبكات  فـي 

وحتليل  وت�سجيل  وعر�ض  وجمع  لتحديد  واأجهزة  القراءة  ذاكرة  وبرامج   ، الكمبيوتر 

وتبادل ومعاجلة واإدارة وت�سفية وتخزين ور�سد ونقل البيانات ، برامج كمبيوتر لإدراك 

الوقت احلقيقي واإدارة �سري العمل ، برامج الكمبيوتر ، وبرامج ذاكرة القراءة والأجهزة 

 ، واإدارة ومعاجلة وتكوين وحتليل وتعقيم  لتلقي وجمع وتخزين وعر�ض وتبادل ور�سد 

واإخفاء وجتزئة  ت�سفري  وت�سفري وفك  ال�سخ�سية  والتفا�سيل  الأ�سماء  ، وحذف  وتطهري 

وتر�سيح وتنقيح وحتليل ن�ض ، وحتويل ، وتبادل والتاأكد من �سحة املعلومات والت�سالت 

الإلكرتونية ، برامج الكمبيوتر ، وبرامج ذاكرة القراءة التي توفر بوابة حلذف الأ�سماء 

واملعلومات ال�سخ�سية ، وترحيل وت�سفري وفك ت�سفري واإخفاء وتر�سيح وتنقيح ، والتحقق 

من �سحة البيانات وحتليل الن�ض والت�سالت الإلكرتونية ، برامج الكمبيوتر ل�ستقبال 
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واإر�سال  وت�سجيل  ت�سفري  وفك  وت�سفري   ، والتاأكد من �سحة  وترجمة  ومعاجلة وحتويل 

وتوزيع البيانات ، برامج الكمبيوتر للتحقق من �سالمة البيانات ، برامج الكمبيوتر لنقل 

الكمبيوتر حلماية  برامج   ، الر�سائل  الكمبيوتر لرتجمة  برامج   ، ال�سبكات  البيانات بني 

برامج   ، ال�سبكات  تنتقل بني  ، وخا�سة عندما  واملعلومات  البيانات  واأمن  نوعية و�سالمة 

الكمبيوتر ، وبرامج ذاكرة القراءة واأجهزة لتقليل خماطر ت�سرب البيانات وخرق البيانات ، 

برامج   ، ال�سبكات  بني  البيانات  بنقل  املرتبطة  املخاطر  من  وغريها   ، البيانات  وفقدان 

الكمبيوتر لإن�ساء وت�سغيل جدار حماية للبيانات التي تعرت�ض وحتول البيانات املر�سلة بني 

خمتلف ال�سبكات والواجهات اأو املجالت الأمنية ، برامج الكمبيوتر لفح�ض البيانات بحثا 

عن الربامج ال�سارة والفريو�سات وبرامج التج�س�ض ، برامج الكمبيوتر لر�سد م�ستويات 

البيانات ، برامج الكمبيوتر ، وبرامج ذاكرة القراءة والأجهزة ، واأجهزة ال�ست�سعار واأجهزة 

واأجهزة   ، والأجهزة   ، القراءة  ذاكرة  وبرامج   ، الكمبيوتر  برامج   ، الأدلة  جلمع  التحقق 

ال�ست�سعار والأجهزة املت�سلة بالتخل�ض من الذخائر املتفجرة ، برامج الكمبيوتر ، وبرامج 

ذاكرة القراءة ، والأجهزة ، واأجهزة ال�ست�سعار واأجهزة لأغرا�ض مكافحة اأجهزة التفجري 

املرجتلة )IED( ، مبا فـي ذلك الألغام وحقول الألغام ، قطع ولوازم للكمبيوتر والربامج 

الثابتة واأجهزة الكمبيوتر ، من�سورات وكتيبات وتقارير و�سهادات واأدلة امل�ستخدم ومر�سد 

امل�ستخدم والكتيبات التقنية وكتيبات التعليمات والأدلة التدريبية والتعليمية والتدريب ، 

واملواد التعليمية فـي �سكل اإلكرتوين . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز ، لندن غريتري لندن ا�ض دبليو 1 واي 5 ايه دي ، 

اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/16 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77795 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأدلة   ، ، الكتيبات التقنية ، كتيبات التعليمات  ، املطبوعات  املطبوعات والتقارير املطبوعة 

امل�ستخدم ، مر�سد امل�ستخدم ، املواد التعليمية والتدريبية ، ال�سهادات ، الن�سرات الإخبارية ، 

الكتيبات ، الن�سرات ، الكتالوجات ، ومواد الدعاية املطبوعة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز ، لندن غريتري لندن ا�ض دبليو 1 واي 5 ايه دي ، 

اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/16 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77796 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 جتميــع وتنظيــم املعلومــات فـي قواعــد بيانــات كمبيوترية ، اإدارة قواعد بيانات الكمبيوتر ، 

 ، لالآخرين  الكمبيوتر  ملفات  بيانات  فـي  البحث  توفري   ، الكمبيوترية  البيانات  معاجلة 

اأي   ، البيانات  خدمات   ، البيانات  وا�سرتجاع  البيانات  وتخزين  البيانات  ت�سجيل  خدمات 

حتديد ، وجتميع ، والبحث ، وا�ستك�ساف وحتليل ومعاجلة وتخزين واإدارة ور�سد وجمع 

ومنذجة البيانات والإجراءات ، والأمناط وال�سبكات فـي البيانات والإجراءات ، ا�ست�سارات 

الأعمــال ، ال�ست�ســارات الإداريــة ، ا�ست�ســارات الإدارة التقنيــة ، ال�ست�ســارات الإ�سرتاتيجيــة ، 

 ، الأعمال  حتليل  خدمات   ، الأعمال  اإدارة  معلومات  توفري   ، التجارية  املعلومات  توفري 

حتليالت بيانات الأعمال ، التحليالت ، مبا فـي ذلك ا�ستق�ساء املعلومات وحتليل دورة حياة 

الأعمال التجارية ، حتليل الأعمال الت�سغيلية واخلدمات البحثية ، اإجراء درا�سات لتقدمي 

اأدلــة لدعــم اتخاذ القــرارات امل�ستنيــرة ، ا�ست�ســارات الأعمــال املتعلقــة بالتوافــر الت�سغيلــي ، 

والقدرة التنفيذية وتخطيط القدرة ، ومراجعة القدرة ، وحتليل التكاليف وحتليل الفعالية ، 
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منذجة   ، الدعم  �سل�سلة  منذجة   ، التجارية  الأعمال  عملية  منذجة   ، الأعمال  منذجة 

وال�ست�سارات  امل�سورة  تقدمي   ، القدرة  وتدقيق  الت�سغيلية  املخاطر  لدعم حتليل  الأعمال 

املتعلقة باإدارة خماطر الأعمال ، اإعداد تقارير الأعمال واإعداد التقارير التجارية والتقارير 

القت�ساديــة ، حماكــاة الأعمــال لفهــم وتف�سيــر اأداء الأعمــال ، ر�ســم خرائــط امل�ساريــع ، اأي ، 

فـي  معقد  التنظيم  متعددة  موؤ�س�سة  لدعم  املطلوبة  الرئي�سية  الأن�سطة  هبوط  تطوير 

اأو  ، وتوجيه  ، ت�سميم وت�سغيل  اأي   ، التجارية  ، خدمات ت�سهيل الأعمال  اأهدافها  حتقيق 

رئا�سة الجتماعات لت�سهيل التو�سل اإىل هدف م�سرتك اأو لت�سهيل تبادل ناجح للمعلومات 

اأو الأفكار ، حتديد موؤ�سرات الأداء اأو العمل التنظيمي ، توفري معلومات وتقدمي امل�سورة 

وال�ست�سارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز ، لندن غريتري لندن ا�ض دبليو 1 واي 5 ايه دي ، 

اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/16 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77797 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

توفري املعلومات وامل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة بك�سف ومكافحة اجلرمية واحلماية من 

والحتيال  واخل�سم   ، املايل  والحتيال   ، الأموال  غ�سيل  ذلك  فـي  مبا   ، املالية  اجلرائم 

على بطاقات الئتمان والحتيال على الإنرتنت ، تقدمي معلومات وامل�سورة وال�ست�سارات 

امل�سبوهة  املالية  الت�سرفات  من  واحلماية  والك�سف   ، املالية  املعامالت  بر�سد  املتعلقة 

واحلد من اخل�سائر النقدية ، تقدمي املعلومات ، وامل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة بالعناية 

الواجبة ، وفح�ض حتريات العمالء والزبائن املحتملني ، توفري املعلومات وتقدمي امل�سورة 

وال�ست�سارات فيما يخ�ض حتديد الهوية والتحقيق واملراجعة واإدارة حالت اجلرائم املالية 

والكفاءة   ، التنظيمي  بالمتثال  املتعلقة  وال�ست�سارات  امل�سورة  تقدمي   ، الأنواع  جلميع 

الت�سغيلية ، واإدارة املخاطر وحوكمة ال�سركات . 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز ، لندن غريتري لندن ا�ض دبليو 1 واي 5 ايه دي ، 

اململكة املتحدة  

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/16 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77798 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، الت�سالت  تكنولوجيا  ا�ست�سارات  خدمات   ، املعلومات  تكنولوجيا  ا�ست�سارات  خدمات 

ذاكرة  وبرامج   ، الكمبيوتر  لربامج  والتخ�سي�ض  والتطوير  والت�سميم  البحوث  خدمات 

القراءة ، واأجهزة احلا�سوب والنظم احلا�سوبية وهند�سة الكمبيوتر ، اإعداد التقارير الفنية ، 

 ، القراءة  ذاكرة  وبرامج   ، الكمبيوتر  وبرامج  الكمبيوتر  ببيانات  املتعلقة  التقارير  اإعداد 

واأجهزة احلا�سوب ، واأنظمة ت�سغيل الكمبيوتر ، وال�سبكات احلا�سوبية ، و�سبكات الت�سالت ، 

واأمن �سبكات احلا�سوب واأمن �سبكات الت�سالت ، تركيب وتكامل وتنفيذ وتكوين وخدمة 

 ، الكمبيوتر  لربجميات  الت�سغيلي  الدعم  وخدمات  واإ�سالح  وتطوير  وحتديث  و�سيانة 

خدمات برامج الكمبيوتر املتعلقة بالبحث والتنقيب ، وجتميع ، وجمع وتخزين وا�ستك�ساف 

وحتليل ومعاجلة ، واإدارة ، وجمع ، ومنذجة ، وعر�ض وتبادل ور�سد البيانات والإجراءات ، 

مبا فـي ذلك الأمناط وال�سبكات فـي البيانات والإجراءات ، خدمات برجميات الكمبيوتر 

املتعلقة بك�سف ومنع الحتيال والغ�ض على �سبكة الإنرتنت ، والحتيال املايل ، واجلرمية 

املالية ، وال�سلوك امل�سبوه ، وعمليات الإرهاب ، وعمليات التهريب وعمليات غ�سيل الأموال 

واخل�سائر النقدية ، خدمات برامج الكمبيوتر املتعلقة بتحديد وحتقيق ومراجعة واإدارة 

بالنمذجة  املتعلقة  الكمبيوتر  برامج  خدمات   ، الأنواع  جميع  من  املالية  اجلرائم  حالت 

التنبوؤية ، والمتثال التنظيمي والكفاءة الت�سغيلية ، واإدارة املخاطر ، والوقاية من املخاطر ، 

وحوكمة ال�سركات واإدارة عالقات العمالء ، خدمات برامج الكمبيوتر املتعلقة بتحقيقات 

العناية الواجبة ب�ساأن العمالء والعمالء املحتملني ، خدمات برجميات الكمبيوتر املتعلقة 

بتحليل والتنبوؤ ب�سلوك العمالء ، خدمات مراقبة نظم الكمبيوتر ، اخلدمات التحليلية 
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الأدلة  حتليل   ، الت�سالت  و�سبكات  احلا�سوبية  وال�سبكات   ، الكمبيوتر  باأجهزة  املتعلقة 

اجلنائية لأنظمة ت�سغيل الكمبيوتر ، حتليل الأدلة اجلنائية والهند�سة العك�سية وتخزين ، 

وا�سرتداد ، وحتويل و�سغط ، وترحيل بيانات الكمبيوتر ، خدمات برامج الكمبيوتر املتعلقة 

باملطابقة ، وحتويل ، واأخذ العينات ، وتق�سيم وحتليل البيانات ، خدمات حتليلية متعلقة 

باأجهــزة الكمبيوتــر وبرامج الكمبيوتر وال�سبكات احلا�سوبية و�سبكات الت�ســالت ، منذجة 

الذكاء ال�سطناعي والع�سبي ، خدمات اإدارة امل�ساريع ، خدمات التحليل ال�سناعي والبحوث ، 

، خدمــات احلمايــة من فريو�ســات  تاأهــب اخلطــر  التحليليــة لرفــع حــال  الأدوات  توفيــر 

الكمبيوتر ، والربجميات اخلبيثة وبرامج التج�س�ض ، ا�سرتداد بيانات الكمبيوتر واأنظمة 

ت�سغيل الكمبيوتر ، اإدارة احلوادث والتحقيقات املتعلقة بالتهديدات وال�سلوكيات اخلبيثة 

ر�سم   ، الت�سالت  و�سبكات  احلا�سوبية  وال�سبكات  الكمبيوتر  ت�سغيل  باأنظمة  يتعلق  فيما 

وال�ست�سارات  امل�سورة  املعلومات وتقدمي  ، توفري  املكانية  والنمذجة  اخلرائط اجلغرافية 

امل�سورة  تقدمي   ، الت�سالت  و�سبكات  الكمبيوتر  �سبكات  واأمن   ، الكمبيوتر  باأمن  املتعلقة 

والن�ســح حــول كيفيــة تقليــل التعــر�ض للهجمــات ال�سيربانيــة ، وكيفيــة تقليــل الأ�ســـرار 

 ، ال�سيربانية  التعافـي من الهجمات  ، وكيفية  ال�سيربانية  الكامريا  الناجمة عن هجمات 

املعلومات ال�ستخباراتية  املتعلقة بجمع  خدمات برامج الكمبيوتر وال�ست�سارات وامل�سورة 

والأدلة ، خدمات برامج احلا�سوب وال�ست�سارات وامل�سورة املتعلقة بالتخل�ض من الذخائر 

العبوات  مبكافحة  املتعلقة  وامل�سورة  وال�ست�سارات  الكمبيوتر  برامج  خدمات   ، املتفجرة 

 ، وال�ست�سارات  والدفاع  الع�سكري  التحليل   ، الألغام  اإزالة حقول  ذلك  فـي  ، مبا  النا�سفة 

توفري املعلومات ، وتقدمي امل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز ، لندن غريتري لندن ا�ض دبليو 1 واي 5 ايه دي ، 

اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/16 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77800 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

برامج الكمبيوتر ، وبرنامج ذاكرة القراءة واأجهزة الكمبيوتر للبحث والتنقيب وجتميع 

وحتليل عر�ض ومعاجلة وتخزين واإدارة ور�سد وجمع ومنذجة البيانات ، برامج كمبيوتر 

وبرنامج ذاكرة القراءة واأجهزة كمبيوتر للبحث عن ، وحتديد وعر�ض وحتليل ومعاجلة 

وتخزين واإدارة ور�سد وجمع واإجراءات منذجة ، برامج الكمبيوتر ، وبرنامج ذاكرة القراءة 

واأجهزة الكمبيوتر للبحث وا�ستك�ساف ، وحتديد ، وعر�ض وحتليل ومعاجلة وتخزين واإدارة 

ور�سد وجمع ومنذجة الأمناط وال�سبكات فـي البيانات ، برامج الكمبيوتر ، وبرنامج ذاكرة 

، برامج الكمبيوتر ، وبرنامج ذاكرة  القراءة واأجهزة كمبيوتر للك�سف عن �سلوك م�سبوه 

القــراءة واأجهزة كمبيوتـــر لتحليـــل وتوقـــع �سلــــوك العمــالء ، برامــج الكمبيوتــر ، وبرنامــج 

ذاكرة القراءة واأجهزة كمبيوتر ل�ستخدامها فـي اإدارة عالقات العمالء ، برامج الكمبيوتر ، 

، برامج  اأمن تكنولوجيا املعلومات والت�سالت  وبرنامج ذاكرة القراءة واأجهزة لأغرا�ض 

اكت�ساف ومنع ومكافحة  فـي  القراءة والأجهزة ل�ستخدامها  ذاكرة  ، وبرنامج  الكمبيوتر 

 ، الئتمان  بطاقات  على  والحتيال  واخل�سم   ، املايل  والحتيال   ، الغ�ض  من  واحلماية 

والحتيال فـي الإنرتنت ، واجلرائم املالية وغ�سيل الأموال والإرهاب وعمليات التهريب ، 

برامج الكمبيوتر ، وبرنامج ذاكرة القراءة لتحديد وت�سجيل والتحقيق ، وحتليل وا�ستعرا�ض 

القراءة لأغرا�ض  ذاكرة  وبرنامج   ، الكمبيوتر  برامج   ، الأنواع  املالية من جميع  اجلرائم 

متكني وحت�سني ور�سد المتثال التنظيمي والكفاءة الت�سغيلية ، وحوكمة ال�سركات ، واإدارة 

املخاطر ، والوقاية من املخاطر ، واحلد من اخل�سائر النقدية ، برامج الكمبيوتر ، وبرامج 

ذاكــرة القــراءة والأجهـــزة لأغــرا�ض تنفيــذ العنايــة الواجبـــة ، وفحــ�ض حتريـــات العمـــالء 

والزبائــن املحتملني ، برامج الكمبيوتر ، وبرامج ذاكرة القــراءة ل�ستخدامهــا فـي الدفــاع ، 

واإنفاذ القانون ، وعملية حت�سني الأعمال التجارية ، اأجهزة واأدوات معاجلة البيانات ، برامج 

الكمبيوتر ، وبرامج ذاكرة القراءة واأجهزة ال�ست�سعار الإلكرتونية لأغرا�ض اأمن البيانات ، 

واأمن احلا�سوب ، واأمن ال�سبكات والكمبيوتر واأمن �سبكات الت�سالت ، برامج الكمبيوتر ، 

التهديدات  لتحديد  ال�ست�سعار  واأجهزة  الإلكرتونية  والأجهزة   ، القراءة  ذاكرة  وبرامج 

وال�سلوك ال�سار على �سبكة الإنرتنت وداخل املوؤ�س�سات ، برامج الكمبيوتر ، وبرامج ذاكرة 

القراءة واأجهزة للحد من التعر�ض للهجمات ال�سيربانية ، والتقليل من الأ�سرار الناجمة 

عن الهجمات ال�سيربانية ، والتعافـي من الهجمات ال�سيربانية ، برامج الكمبيوتر ، وبرامج 

ذاكرة القراءة ، والأجهزة واأجهزة ال�ست�سعار الإلكرتونية لتحديد والإبالغ عن الخرتاقات 

برامج   ، للكمبيوتر  النارية  اجلدران  برامج   ، الت�سالت  و�سبكات  الكمبيوتر  �سبكات  فـي 

وحتليل  وت�سجيل  وعر�ض  وجمع  لتحديد  واأجهزة  القراءة  ذاكرة  وبرامج   ، الكمبيوتر 

وتبادل ومعاجلة واإدارة وت�سفية وتخزين ور�سد ونقل البيانات ، برامج كمبيوتر لإدراك 

الوقت احلقيقي واإدارة �سري العمل ، برامج الكمبيوتر ، وبرامج ذاكرة القراءة والأجهزة 
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 ، واإدارة ومعاجلة وتكوين وحتليل وتعقيم  لتلقي وجمع وتخزين وعر�ض وتبادل ور�سد 

واإخفاء وجتزئة  ت�سفري  وت�سفري وفك  ال�سخ�سية  والتفا�سيل  الأ�سماء  ، وحذف  وتطهري 

وتر�سيح وتنقيح وحتليل ن�ض ، وحتويل ، وتبادل والتاأكد من �سحة املعلومات والت�سالت 

الإلكرتونية ، برامج الكمبيوتر ، وبرامج ذاكرة القراءة التي توفر بوابة حلذف الأ�سماء 

واملعلومات ال�سخ�سية ، وترحيل وت�سفري وفك ت�سفري واإخفاء وتر�سيح وتنقيح ، والتحقق 

من �سحة البيانات وحتليل الن�ض والت�سالت الإلكرتونية ، برامج الكمبيوتر ل�ستقبال 

واإر�سال  وت�سجيل  ت�سفري  وفك  وت�سفري   ، والتاأكد من �سحة  وترجمة  ومعاجلة وحتويل 

وتوزيع البيانات ، برامج الكمبيوتر للتحقق من �سالمة البيانات ، برامج الكمبيوتر لنقل 

الكمبيوتر حلماية  برامج   ، الر�سائل  الكمبيوتر لرتجمة  برامج   ، ال�سبكات  البيانات بني 

برامج   ، ال�سبكات  تنتقل بني  ، وخا�سة عندما  واملعلومات  البيانات  واأمن  نوعية و�سالمة 

الكمبيوتر ، وبرامج ذاكرة القراءة واأجهزة لتقليل خماطر ت�سرب البيانات وخرق البيانات ، 

برامج   ، ال�سبكات  بني  البيانات  بنقل  املرتبطة  املخاطر  من  وغريها   ، البيانات  وفقدان 

الكمبيوتر لإن�ساء وت�سغيل جدار حماية للبيانات التي تعرت�ض وحتول البيانات املر�سلة بني 

خمتلف ال�سبكات والواجهات اأو املجالت الأمنية ، برامج الكمبيوتر لفح�ض البيانات بحثا 

عن الربامج ال�سارة والفريو�سات وبرامج التج�س�ض ، برامج الكمبيوتر لر�سد م�ستويات 

البيانات ، برامج الكمبيوتر ، وبرامج ذاكرة القراءة والأجهزة ، واأجهزة ال�ست�سعار واأجهزة 

واأجهزة   ، والأجهزة   ، القراءة  ذاكرة  وبرامج   ، الكمبيوتر  برامج   ، الأدلة  جلمع  التحقق 

ال�ست�سعار والأجهزة املت�سلة بالتخل�ض من الذخائر املتفجرة ، برامج الكمبيوتر ، وبرامج 

ذاكرة القراءة ، والأجهزة ، واأجهزة ال�ست�سعار واأجهزة لأغرا�ض مكافحة اأجهزة التفجري 

املرجتلة )IED( ، مبا فـي ذلك الألغام وحقول الألغام ، قطع ولوازم للكمبيوتر والربامج 

الثابتة واأجهزة الكمبيوتر ، من�سورات وكتيبات وتقارير و�سهادات واأدلة امل�ستخدم ومر�سد 

امل�ستخدم والكتيبات التقنية وكتيبات التعليمات والأدلة التدريبية والتعليمية والتدريب ، 

واملواد التعليمية فـي �سكل اإلكرتوين . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز ، لندن غريتري لندن ا�ض دبليو 1 واي 5 ايه دي ، 

اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/16 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77801 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأدلة   ، ، الكتيبات التقنية ، كتيبات التعليمات  ، املطبوعات  املطبوعات والتقارير املطبوعة 

امل�ستخدم ، مر�سد امل�ستخدم ، املواد التعليمية والتدريبية ، ال�سهادات ، الن�سرات الإخبارية ، 

الكتيبات ، الن�سرات ، الكتالوجات ، ومواد الدعاية املطبوعة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز ، لندن غريتري لندن ا�ض دبليو 1 واي 5 ايه دي ، 

اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/16 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77802 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 جتميــع وتنظيــم املعلومــات فـي قواعــد بيانـات كمبيوترية ، اإدارة قواعد بيانات الكمبيوتر ، 

 ، لالآخرين  الكمبيوتر  ملفات  بيانات  فـي  البحث  توفري   ، الكمبيوترية  البيانات  معاجلة 

اأي   ، البيانات  خدمات   ، البيانات  وا�سرتجاع  البيانات  وتخزين  البيانات  ت�سجيل  خدمات 

حتديد ، وجتميع ، والبحث ، وا�ستك�ساف وحتليل ومعاجلة وتخزين واإدارة ور�سد وجمع 

ومنذجة البيانات والإجراءات ، والأمناط وال�سبكات فـي البيانات والإجراءات ، ا�ست�سارات 

الأعمــال ، ال�ست�ســارات الإداريــة ، ا�ست�ســارات الإدارة التقنيــة ، ال�ست�ســارات الإ�سرتاتيجيــة ، 

 ، الأعمال  حتليل  خدمات   ، الأعمال  اإدارة  معلومات  توفري   ، التجارية  املعلومات  توفري 

حتليالت بيانات الأعمال ، التحليالت ، مبا فـي ذلك ا�ستق�ساء املعلومات وحتليل دورة حياة 

الأعمال التجارية ، حتليل الأعمال الت�سغيلية واخلدمات البحثية ، اإجراء درا�سات لتقدمي 

اأدلـــة لدعـــم اتخـــاذ القـــرارات امل�ستنيـــرة ، ا�ست�سارات الأعمــال املتعلقــة بالتوافــر الت�سغيلــي ، 

والقدرة التنفيذية وتخطيط القدرة ، ومراجعة القدرة ، وحتليل التكاليف وحتليل الفعالية ، 

-70-



اجلريدة الر�سمية العدد )1027(

منذجــة الأعمــال ، منذجــة عمليــة الأعمــال التجاريـــة ، منذجــة �سل�سلـــة الدعــم ، منذجة 

وال�ست�سارات  امل�سورة  تقدمي   ، القدرة  وتدقيق  الت�سغيلية  املخاطر  لدعم حتليل  الأعمال 

املتعلقة باإدارة خماطر الأعمال ، اإعداد تقارير الأعمال واإعداد التقارير التجارية والتقارير 

القت�ساديــة ، حماكــاة الأعمــال لفهــم وتف�سيــر اأداء الأعمــال ، ر�ســم خرائــط امل�ساريــع ، اأي ، 

معقـد  التنظيــم  متعــددة  موؤ�س�ســـة  لدعــم  املطلوبـة  الرئي�سية  الأن�سطة  هبوط  تطوير 

 ، وت�سغــيل  ت�سميــم   ، اأي   ، التجاريـــة  الأعمـــال  ت�سهيــل  ، خدمــــات  اأهدافهــــا  فـي حتقيــــــق 

تبادل  لت�سهيل  اأو  م�سرتك  هدف  اإىل  التو�سل  لت�سهيل  الجتماعات  رئا�سة  اأو  وتوجيـــه 

ناجح للمعلومات اأو الأفكار ، حتديد موؤ�سرات الأداء اأو العمل التنظيمي ، توفري معلومات 

وتقدمي امل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز ، لندن غريتري لندن ا�ض دبليو 1 واي 5 ايه دي ، 

اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/16 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77803 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

توفري املعلومات وامل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة بك�سف ومكافحة اجلرمية واحلماية من 

اجلرائــم املاليـــة ، مبا فـي ذلك غ�سيــل الأمـــوال ، والحتيــال املالــــي ، واخل�سـم والحتيال 

على بطاقات الئتمان والحتيال على الإنرتنت ، تقدمي معلومات وامل�سورة وال�ست�سارات 

املتعلقــــة بر�ســــد املعامــــالت املاليــــة ، والك�ســــف واحلمايــــة من الت�سرفـــات املاليـــة امل�سبوهـــــة 

واحلد من اخل�سائر النقدية ، تقدمي املعلومات ، وامل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة بالعناية 

الواجبة ، وفح�ض حتريات العمالء والزبائن املحتملني ، توفري املعلومات وتقدمي امل�سورة 
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وال�ست�سارات فيما يخ�ض حتديد الهوية والتحقيق واملراجعة واإدارة حالت اجلرائم املالية 

والكفاءة   ، التنظيمي  بالمتثال  املتعلقة  وال�ست�سارات  امل�سورة  تقدمي   ، الأنواع  جلميع 

الت�سغيلية ، واإدارة املخاطر وحوكمة ال�سركات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز ، لندن غريتري لندن ا�ض دبليو 1 واي 5 ايه دي ، 

اململكة املتحدة  

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/16 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77804 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، الت�سالت  تكنولوجيا  ا�ست�سارات  خدمات   ، املعلومات  تكنولوجيا  ا�ست�سارات  خدمات 

ذاكرة  وبرامج   ، الكمبيوتر  لربامج  والتخ�سي�ض  والتطوير  والت�سميم  البحوث  خدمات 

القراءة ، واأجهزة احلا�سوب والنظم احلا�سوبية وهند�سة الكمبيوتر ، اإعداد التقارير الفنية ، 

 ، القراءة  ذاكرة  وبرامج   ، الكمبيوتر  وبرامج  الكمبيوتر  ببيانات  املتعلقة  التقارير  اإعداد 

واأجهزة احلا�سوب ، واأنظمة ت�سغيل الكمبيوتر ، وال�سبكات احلا�سوبية ، و�سبكات الت�سالت ، 

واأمن �سبكات احلا�سوب واأمن �سبكات الت�سالت ، تركيب وتكامل وتنفيذ وتكوين وخدمة 

 ، الكمبيوتر  لربجميات  الت�سغيلي  الدعم  وخدمات  واإ�سالح  وتطوير  وحتديث  و�سيانة 

خدمات برامج الكمبيوتر املتعلقة بالبحث والتنقيب ، وجتميع ، وجمع وتخزين وا�ستك�ساف 

وحتليل ومعاجلة ، واإدارة ، وجمع ، ومنذجة ، وعر�ض وتبادل ور�سد البيانات والإجراءات ، 

مبا فـي ذلك الأمناط وال�سبكات فـي البيانات والإجراءات ، خدمات برجميات الكمبيوتر 

املتعلقة بك�سف ومنع الحتيال والغ�ض على �سبكة الإنرتنت ، والحتيال املايل ، واجلرمية 
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املالية ، وال�سلوك امل�سبوه ، وعمليات الإرهاب ، وعمليات التهريب وعمليات غ�سيل الأموال 

واخل�سائر النقدية ، خدمات برامج الكمبيوتر املتعلقة بتحديد وحتقيق ومراجعة واإدارة 

بالنمذجة  املتعلقة  الكمبيوتر  برامج  خدمات   ، الأنواع  جميع  من  املالية  اجلرائم  حالت 

التنبوؤية ، والمتثال التنظيمي والكفاءة الت�سغيلية ، واإدارة املخاطر ، والوقاية من املخاطر ، 

وحوكمة ال�سركات واإدارة عالقات العمالء ، خدمات برامج الكمبيوتر املتعلقة بتحقيقات 

العناية الواجبة ب�ساأن العمالء والعمالء املحتملني ، خدمات برجميات الكمبيوتر املتعلقة 

بتحليل والتنبوؤ ب�سلوك العمالء ، خدمات مراقبة نظم الكمبيوتر ، اخلدمات التحليلية 

الأدلة  حتليل   ، الت�سالت  و�سبكات  احلا�سوبية  وال�سبكات   ، الكمبيوتر  باأجهزة  املتعلقة 

اجلنائية لأنظمة ت�سغيل الكمبيوتر ، حتليل الأدلة اجلنائية والهند�سة العك�سية وتخزين ، 

وا�سرتداد ، وحتويل و�سغط ، وترحيل بيانات الكمبيوتر ، خدمات برامج الكمبيوتر املتعلقة 

باملطابقة ، وحتويل ، واأخذ العينات ، وتق�سيم وحتليل البيانات ، خدمات حتليلية متعلقة 

باأجهــزة الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر وال�سبكات احلا�سوبية و�سبكات الت�ســالت ، منذجــة 

الذكاء ال�سطناعي والع�سبي ، خدمات اإدارة امل�ساريع ، خدمات التحليل ال�سناعي والبحوث ، 

توفيــر الأدوات التحليليــة لرفــع حــال تاأهــب اخلطــــر ، خدمــــات احلمايــة من فريو�ســـات 

الكمبيوتر ، والربجميات اخلبيثة وبرامج التج�س�ض ، ا�سرتداد بيانات الكمبيوتر واأنظمة 

ت�سغيل الكمبيوتر ، اإدارة احلوادث والتحقيقات املتعلقة بالتهديدات وال�سلوكيات اخلبيثة 

ر�سم   ، الت�سالت  و�سبكات  احلا�سوبية  وال�سبكات  الكمبيوتر  ت�سغيل  باأنظمة  يتعلق  فيما 

وال�ست�سارات  امل�سورة  املعلومات وتقدمي  ، توفري  املكانية  والنمذجة  اخلرائط اجلغرافية 

امل�سورة  تقدمي   ، الت�سالت  و�سبكات  الكمبيوتر  �سبكات  واأمن   ، الكمبيوتر  باأمن  املتعلقة 

والن�سح حول كيفية تقليل التعر�ض للهجمات ال�سيربانية ، وكيفية تقليل الأ�سرار الناجمة 

، خدمات  ال�سيربانية  الهجمات  التعافـي من  وكيفية   ، ال�سيربانية  الكامريا  عن هجمات 

برامج الكمبيوتر وال�ست�سارات وامل�سورة املتعلقة بجمع املعلومات ال�ستخباراتية والأدلة ، 

خدمات برامج احلا�سوب وال�ست�سارات وامل�سورة املتعلقة بالتخل�ض من الذخائر املتفجرة ، 

خدمات برامج الكمبيوتر وال�ست�سارات وامل�سورة املتعلقة مبكافحة العبوات النا�سفة ، مبا 

فـي ذلك اإزالة حقول الألغام ، التحليل الع�سكري والدفاع وال�ست�سارات ، توفري املعلومات ، 

وتقدمي امل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي �أل �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �ململكة �ملتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : �ل�سناعة و�لتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز ، لندن غريتري لندن ��س دبليو 1 و�ي 5 �يه دي ،

                                    �ململكة �ملتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/16 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �أبو غز�لة للملكية �لفكرية

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

طلب ت�سجيل �لعالمة �لتجارية رقم :  77805 

فـي �لفئة 45 من �أجل �لب�سائع/�خلدمات : 

�مل�سورة و�ال�ست�سار�ت  ، وتقدمي  �ملعلومات  ، توفري  �لبيانات  �أمن  ، خدمات  �أمنية  خدمات 

�ملتعلقــــة باالأمـــن ، خدمــات حتليـــل ، و�ال�ست�سـار�ت و�مل�ســورة فيما يتعلـق باالأمــن �لوطنــي ، 

تقدمي م�سورة �الأمن �لوطني و�خلدمات �ال�ست�سارية ، �أي ، تقدمي �مل�سورة و�لن�سح للحد 

من �لتعر�س لالإرهاب ، وكيفية تقليل �الأ�سر�ر �لناجمة عن �لهجمات �الإرهابية ، وكيفية 

�لتعافـي من �لهجمات �الإرهابية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي �أل �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �ململكة �ملتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : �ل�سناعة و�لتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز ، لندن غريتري لندن ��س دبليو 1 و�ي 5 �يه دي ، 

�ململكة �ملتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/16 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �أبو غز�لة للملكية �لفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77806 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأدويــة ب�سريــة لعـــالج الفيــرو�ض ، اأمرا�ض املناعــة الذاتيــة واللتهابـــات ، اأمــرا�ض القلـــب 

والأوعيـــة الدمويــة ، اأمـرا�ض اجلهــاز الع�سبــي املركـــزي ، الألــم ، ال�سطرابــات اجللديــة ، 

اأمرا�ض املعدة والأمعاء ، مواد حمافظة على الدم ، الأمرا�ض املتعلقة بالعدوى ، الأمرا�ض 

الأي�سيــة ، الأمـــرا�ض ال�سرطانيـــــة ، اأمــرا�ض العيـــون ، اأمرا�ض اجلهــاز التنف�ســي ، التوتر 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جون�سون اند جون�سون 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

، نيوجري�سي  ، نيوبرون�سويك  اند جون�سون بالزا  واحد جون�سون  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

08933 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/16 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77807 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مقاولت فئة اأولــى اخت�سـا�ض اإن�ســاء �سبكــات وحمطــات توزيــع الكهربـاء واإ�سالحهــا ، اإن�ســاء 

�سبكات وحمطات املياه واإ�سالحها ، اإن�ساء �سبكات وحمطات ال�سرف ال�سحي واإ�سالحها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الن�سر للميكانيك والكهرباء ذ م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الند ) القا�سمية( ال�سارقة - خلف �سارع امللك في�سل �سقة رقم 204 - 

 205

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/16 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77815 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات الإعالن ، خدمات اإدارة الأعمال ، اإدارة الأن�سطة التجارية ، الأعمال املكتبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : غلف انرتنا�سيونال بنك بي ا�ض �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بحريني 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 1017 ، الدوايل بلدينغ 3 ، بال�ض افينيو ، املنامة - البحرين 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/16 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77816 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

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

اأخرى ، املطبوعات ومواد جتليد الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، الآلت الكاتبة 

وم�ستلزمــــات املكاتـــب )عـدا الأثــاث( ، املـــواد الإر�ساديـــة والتعليميــة )عـــدا الأجهـــزة( ، مـــواد 

بال�ستيكية للتغليف )غري امل�سنفة �سمن فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، الكال�سيهات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : غلف انرتنا�سيونال بنك بي ا�ض �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بحريني 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 1017 ، الدوايل بلدينغ 3 ، بال�ض افينيو ، املنامة - البحرين 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/16 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77932 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اك�س�ســـوارات ال�سيــارات حتديــدا ، عدد الدو�ســات ت�سمــل دوا�ســة البنزيــن ، دوا�ســة الفرامــل ، 

الفرميــل الأمامــي اخلــا�ض بال�سيــارات وال�سبويلــر ، عجــالت للعربــات ، �ســارات للعربــات ، 

التي  الأر�سية  املوؤثرات   ، الرتو�ض  علبة  مقب�ض   ، املقاب�ض   ، للعربات  الداخلية  والقطع 

تتكون من ملحقات الروك وامللحقات اخللفية مع العادم املزدوج . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جينريال موتورز ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 300 رينا�سين�ض �سنرت ، �سيتي اوف ديرتويت ، ولية ميت�سيغني 3000 - 

48265 الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/19 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77934 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اك�س�سوارات ال�سيارات وخ�سو�سا ر�سومات ال�سغط احل�سا�سة لتطبيقها على ال�سيارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جينريال موتورز ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 300 رينا�سي�ض �سنرت ، �سيتي اوف ديرتويت ولية مت�سيغني 3000 - 

48265 الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/19 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77939 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�ستح�ســرات التجميـل وحتديـــدا ، الكرميات الليلــية والنهاريـــة ، وم�ستح�ســرات تنظيـــف 

الوجــه واجل�ســم ، كريــم احلالقــة ، وكرميــات ما بعــد احلالقــة ، كرميــات الأ�ســا�ض ، طــالء 

الأظافر ، مزيالت العرق للن�ساء والرجال ، �سابون لغ�سل اليدين و�سابون خا�ض لالأطفال ، 

والزيوت   ، الزينة  ، ماء  والعطور وحتديدا  الأ�سنان  ، معجون  ال�سعر  لغ�سل  �سامبو ورذاذ 

العطرية املعدة لال�ستعمال الرجايل والن�سائي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : برادا ا�ض اأ 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لوك�سمبورج 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 23 ، ريو الدرنيغني ، ال 1118 لوك�سمبريغ ، لوك�سمبريغ 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/19 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77940 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

وعد�سات  العيون  نظارات  وعد�سات  ال�سم�سية  النظارات   ، العيون  نظارات   ، العد�سات 

 ، للنظارات  اإطارات   ، ال�سم�سية  والنظارات  العيون  ، حافظة لنظارات  ال�سم�سية  النظارات 

اأجهزة   ، ال�سورة  ا�ستن�ساخ  اأو  ال�سوت  اأو لنقل   ، اأجهزة ت�سجيل   ، واأدوات للت�سوير  اأجهزة 

الكمبيوتر ، الهواتف النقالة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : برادا ا�ض اأ 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لوك�سمبورج 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 23 ، ريو الدرنيغني ، ال 1118 لوك�سمبريغ ، لوك�سمبريغ 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/19 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77941 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

حقيبة اليد ، حمفظة ، حافظة للبدلت ، احلقائب الدبلوما�سية امل�سنوعة من اجللود ، 

 ، املن�سوجة  ال�سفر  ( حقائب  الأكتاف  التي حتمل على  الظهر )احلقائب  ، حقائب  �سفر  حقائب 

حافظــة )عالقــة املفاتيـح ( ، ال�سما�سـي واملظــالت وع�سـي امل�سـي ، ال�سياط واأطقم اخليل 

وال�سروج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : برادا ا�ض اأ 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لوك�سمبورج 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة :ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 23 ، ريو الدرنيغني ، ال - 1118 لوك�سمبريغ - لوك�سمبريغ 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/19 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77942 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�ض الرجالية والن�سائية ومالب�ض الأطفال وعلى وجه اخل�سو�ض املعاطف واملعاطف 

العطرية والأحزمة ومعاطف اخل�سر والبلوز والبلوزات واجلاكيتات والبناطيل والتنانري 

والف�ساتني والبدل والقم�سان والقم�سان الق�سرية الأكمام والقم�سان القطنية والبلوزة 

ال�سوفيــة واملالبـــ�ض التحتيــــة واجلــــورب واجلــــراب والقفـــازات وربطـــات العنـــق والأو�سحــة 

والقبعات والقلن�سوات والأبواط والأحذية وال�سبا�سب ومالب�ض ال�سباحة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : برادا ا�ض اأ 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لوك�سمبورج 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : �سناعة وجتارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 23 ، ريو الدرنيغني ، ال - 1118 لوك�سمبريغ - لوك�سمبريغ 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/19 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77943 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات التجميـــل وحتديـــدا ، الكرميـــات الليلـيـة والنهاريــة ، وم�ستح�ســـرات تنظيف 

الوجــه واجل�ســم ، كريــم احلالقــة ، وكرميــات ما بعــد احلالقــة ، كرميــات الأ�ســا�س ، طــالء 

الأظافر ، مزيالت العرق للن�ساء والرجال ، �سابون لغ�سل اليدين و�سابون خا�س لالأطفال ، 

والزيوت   ، الزينة  ، ماء  والعطور وحتديدا  الأ�سنان  ، معجون  ال�سعر  لغ�سل  ورذاذ  �سامبو 

العطرية املعدة لال�ستعمال الرجايل والن�سائي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : برادا ا�س اأ 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لوك�سمبورج 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 23 ، ريو الدرنيغني ، ال 1118 لوك�سمبريغ ، لوك�سمبريغ 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/19 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77946 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�س الرجالية والن�سائية ومالب�س الأطفال وعلى وجه اخل�سو�س املعاطف واملعاطف 

العطرية والأحزمة ومعاطف اخل�سر والبلوز والبلوزات واجلاكيتات والبناطيل والتنانري 

والف�ساتني والبدل والقم�سان والقم�سان الق�سرية الأكمام والقم�سان القطنية والبلوزة 

ال�سوفيـــة واملالبــــ�س التحتيـــة واجلــــورب واجلـراب والقفـــازات وربطـــات العنــق والأو�سحــة 

والقبعات والقلن�سوات والأبواط والأحذية وال�سبا�سب ومالب�س ال�سباحة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : برادا ا�س اأ 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لوك�سمبورج 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 23 ، ريو الدرنيغني ، ال - 1118 لوك�سمبريغ - لوك�سمبريغ 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/19 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78093 

فـي الفئة 38 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

تركيب وت�سغيل وتزويد خدمات �سبكات االت�ساالت واالت�ساالت وتوفري تو�سيالت خا�سة 

عرب �سبكة حا�سوب دولية توفر اإمكانية تو�سيل امل�ستخدم ب�سبكة حا�سوب عاملية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة القطرية ل�سبكة احلزمة العري�سة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص . ب : 28100 ، الدوحة - دولة قطر 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/25 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78139 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

، القمي�ص  �سدريات ، مالب�ص داخلية للن�ساء والبنات )�سراويل حتتية للن�ساء ( ، للثدي 

)ك�ساء زيني ميالأ به �سدر الف�ستان املفتوح ( ، القمي�سول )لبا�ص ن�سوي حتتاين( ، البيجاما .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة ال�سريف والدبو�ص التجارية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بناية عبداللـه �سعد ال�سريف ، دبرة ، �سكة اخلليل ، �ص . ب : 4173

                                     دبي ، االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/30 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78164 

فـي الفئة 27 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سجاد والب�سط والوطاء واملواد االأخرى امل�ستعملة فـي تغطية االأر�سيات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذا هوم �ستايلز ال تي دي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املحمدية - �سارع االأمري �سلطان - �ص . ب : 1563 ، جدة 21441 

                                     اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/31 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78247 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سوكوالتة وامل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�سوكوالتة والقهوة وال�ساي الكاكاو وال�سكر واالأرز 

ومايقــوم مقــــام القهـــوة الدقيـــق وامل�ستح�ســرات امل�سنوعـــة من احلبــوب اخلبـز واملعجنات 

واحللويات والثلج والع�سل والدب�ص وذرور اخلبازة والثلج . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة م�سنع ب�ستاين لل�سوكوالتة والهدايا 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع االأمري في�سل بن فهد �ص . ب : 5190 اخلرب 31952 ، اململكة

                                     العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/06 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78249 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

�سخ�سي  بيديت )جهاز �سرف �سحي   ، الطهي  اأفران   ، الهواء  ، معقمات  الهواء  مكيفات 

 ، الكهربائية  الثالجات   ، الكهربائية  الغ�سيل  ( ، جمففات  املرحا�ص  ا�ستخدام  بعد  تلقائي 

الكهربائية  الطهي  نطاقات   ، الكم�سي  وتخزين  بتجهيز  اخلا�سة  الكهربائية  الفريزرات 

 ، )LED( اللمبات الثنائية الباعثة لل�سوء ، )INDUCTION RANGES( ال�سريعة
واأفران امليكرويف .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سام�سونغ اليكرتونيك�ص كو ، ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كوري جنوبي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 129 �سام�سوجن - رو ، يوجنتوجن - جو ، �سوون - �سي ، جييوجني -

                                     دو ، كوريا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/06 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78395 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اإدارة وتاأجري العقارات اململوكة اأو املوؤجرة)ال�سكنية وغري ال�سكنية ( �سراء وبيع االأرا�سي 

والعقارات وتق�سيمها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع زاد املحرتف 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص . ب : 542 ر . ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/12 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78527 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اخلدمات البنكية واخلدمات املالية واخلدمات النقدية وخدمات مكاتب الئتمان وخدمات 

الئتمان  بطاقات  وخدمات  التوفري  وخدمات  املايل  التحليل  وخدمات  الديون  حت�سيل 

وخدمات  املال  راأ�ض  زيادة  وخدمات  الكفالت  وخدمات  املك�سوف  على  ال�سحب  وخدمات 

ال�ست�سارات املالية وخدمات و�ساطة الأوراق املالية وخدمات ت�سعري الأوراق املالية وخدمات 

و�ساطة التاأمني وخدمات �سوؤون الئتمان وخدمات متويل ال�سراء الإيجاري وخدمات ودائع 

الأ�سيــاء الثمينـــة وخدمـــات اإدارة ال�سنــدات وخدمـــات اإ�ســدار ال�سيكـــات ال�سياحية وخدمات 

التوفري وخدمات التقييم املايل للتاأمني والبنوك والعقارات وخدمات التمويل وخدمات 

زيادة النقد وخدمات املعلومات املالية وخدمات البنك املنزيل وخدمات ا�ستثمار راأ�ض املال 

وخدمــات عمليـات ال�سرافـــة للعملـــة الأجنبيــة وخدمــات العمليــات املاليــة وخدمات ال�سداد 

الأقرا�ض مقابل  القرو�ض وخدمات  النقد وخدمات متويل  الأق�ساط وخدمات دفع  على 

تدقيق  وخدمات  الإلكرتوين  النقد  حتويل  وخدمات  املالية  العمليات  وخدمات  �سمانات 

ال�سيكــات وخدمــات الإدارة املاليـــة والبنكيـــة وخدمـــــات عمـــل البحــــوث والتوقعـات لالأ�سواق 

املالية واإدارة ال�سندات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سو�سيتيه جرنال 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : فرن�سي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 29 ، بوليفارد هاو�سمان ، 75009 باري�ض ، فرن�سا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/21 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78528 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الريا�سيـــة وال�ساحنـــات والفانـــات  املركبـــات الأر�سيـــة وخ�سو�ســـا التوموبيـــل واملركبـــات 

واملحركات والقطع الهيكلية اخلا�سة بها .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جينريال موتورز ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 300 رينا�سي�ض �سنرت ، �سيتي اوف ديرتويت ولية مت�سيغني 3000 - 

48265 الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/21 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78537 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اخلدمـــات العلميـــة والتكنولوجيــة وخدمــات البحـــوث والت�ساميــم املتعلقــة بهــا وخدمات 

الكمبيوتر  وبرجميات  برامج  وتطوير  ت�سميم  وخدمات  ال�سناعية  والتحاليل  البحوث 

واملتعلقة بتحديث وتوثيق ومراقبة وقيا�ض وفح�ض و�سبط وحتليل وتفتي�ض ودقة وتاأكيد 

الثمينة  والن�سف  الثمينة  الكرمية  والأحجار  والداميوند  الكرمية  والأحجار  املجوهرات 

وبعـــدد واأدوات قيـــا�ض الوقــت الكرنومرتيـــة وخ�سو�ســا حتديــث وتوثيــق ومراقبــة وقيــا�ض 

وفح�ض و�سبط وحتليل وتفتي�ض والتاأكيد على الداميوند واملجوهرات والأحجار الثمينة 

والن�سف الثمينة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دي بريز �سينتيناري اإ جي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : البين�سرتا�سة5 ، 6000لوزيرن6 ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/22 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

-85-



اجلريدة الر�سمية العدد )1027(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78641 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمــــات اجللـــب مل�سلحـــة الآخريـــن ، منتجـــات ال�ساعـــات الفاخـــرة على خمتلــف اأنواعهـا 

واملجوهرات ماعدا خدمات نقلها لتمكني امل�ستهلكني من معاينة و�سراء هذه الب�سائع من 

حمالت البيع بالتجزئة ومن حمالت البيع باجلملة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سديقي القاب�سة �ض ذ م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مكتب رقم 1701 ملك عبداحلميد �سديقي - بر دبي - �ض �سيخ زايد ، 

الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/27 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78642 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأنواعهـــا  ال�ساعــات الفاخــرة على خمتلــف  ، منتجـــات  خدمــات اجللــب مل�سلحــة الآخريـــن 

واملجوهرات ماعدا خدمات نقلها لتمكني امل�ستهلكني من معاينة و�سراء هذه الب�سائع من 

حمالت البيع بالتجزئة ومن حمالت البيع باجلملة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سديقي القاب�سة �ض ذ م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مكتب رقم 1701 ملك عبداحلميد �سديقي - بر دبي - �ض �سيخ زايد ، 

الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/27 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78645 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 اأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة الربط املحيطي ، برامج الكمبيوتر واملواد ، اأ�سعة اأك�ض ، الت�سوير 

الرقمي ، اأ�سعة جاما للموجات الفوق �سوتية ، واأجهزة الر�سم الذري امل�ستخدمة للفح�ض ، 

اأجهزة   ، وال�سالمة  ال�سحة  ر�سد  واأجهزة   ، الذري  امل�سح  واأجهزة   ، والقيا�ض   ، والختبار 

 ، بها  راديو معرفة  ذبذبات  اإ�سارة  وال�سفن عرب  القطارات  لتعقب عربات  الآلية  التعريف 

اإ�سارات راديو تعريفية ، م�سادر البيانات ، املحولت ، اأجهزة ر�سد ت�سونامي ، اأجهزة قراءة 

الرخ�ض املعدنية املميكنة ، الت�سجيالت ال�سوتية واملرئية ، اأنظمة فح�ض ت�سميم الرموز 

 ، �سلكية  جتميعات   ، ات�سالت  ومكربات  اك�س�سوارات   ، داخلية  ات�سال  اأجهزة   ، الب�سرية 

ذبذبات للعربات ذاتية القيادة ، اأنظمة حتديد مواقع عاملية ، لوحات عر�ض ، �سا�سات عر�ض 

ذكية ، وحدات عرو�ض ، مواقع عمل . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سين�ض اأبلكا�سنز انرتنا�سيونال كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ،  22102 ، فريجينيا  درايف مكليان  �سايك   1710  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/27 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78662 

فـي الفئة 14 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ال�ساعات الكبرية وال�سغرية ، املجوهرات والقالدات والأ�ساور وحلق الأذن ودبابي�ض الزينة 

واخللخال ودبابي�ض القم�سان واحللي ال�سغرية واملعلقات وال�سناديق ال�سغرية امل�سنوعة 

من املعادن الثمينة .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لكي براند دونغاريز ، انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ،  90013 كاليفورنيا  اجنلو�ض  لو�ض   ، افينو  فـي  �سانتا  �ساوث   540  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78664 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�ض ، مالب�ض ال�ستحمام ومالب�ض ال�ساطئ والبناطيل الق�سرية والتنانري ومالب�ض 

ال�سوفية  الريا�سية والبلوز وبدل اجل�سم والكامي�سول وال�سرت  النوم والأحزمة وال�سرت 

املحبوكة واملعاطف والبناطيل واجلينزات القطنية والف�ساتني واأغطية الأذن والقم�سان 

الأكمــام  الق�سيـــرة  ، والقم�ســـان  تــوب  ال�سباحـــة والتانــك  املزرك�ســـة وال�سويتـــر ومالبــ�ض 

وال�ســـداري والقفـــازات والقم�ســـان واجلــوارب واجلاكيتـــات واأغطيــــة الأرجــــل واملالبــــ�ض 

الداخلية للن�ساء وبدل ال�سرتخاء وف�ساتني ال�سرتخاء والقفازات وربطات العنق وثياب 

النـــوم والبيجامــات والبناطيــل وقم�ســــان البلوفـــرات و�سويتــر البلوفــــر ومعاطــف املطــر 

واألب�سة  والقبعات  الراأ�ض  األفحة  الراأ�ض وخ�سو�سا  واأغطية  وال�ساول  والألفحة  والأرواب 

القدم وخ�سو�سا الأحذية وال�سنادل واجلراب . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لكي براند دونغاريز ، انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ،  90013 كاليفورنيا  اجنلو�ض  لو�ض   ، افينو  فـي  �سانتا  �ساوث   540  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78665 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الطلبات  تلبية  وخدمات  الإنرتنت  طريق  عن  البيع  وخدمات  بالتجزئة  البيع  خدمات 

الربيدية وجمعها فيما يتعلــق باملالبـــ�ض والنظــارات وملحقاتهــا وعلــب احلمــل اخلا�سة 

بالأدوات الكهربائية وخ�سو�سا املتعلقة بالهواتف والالب توب والقارئات املحمولة ولعبات 

الو�سائــــط املتحركــة وفاأرة الكمبيوتـــر و�سماعـــات الأذن ولبادات فـاأرة الكمبيوتر واأغطية 

واأغطية  املتحركة  الو�سائط  ولعبات  توب  والالب  بالهواتف  اخلا�سة  والعلب  احلماية 

واملجوهرات  الزينة  وملحقات   )USB( الإلكرتونية  القرءاة  باأجهزة  اخلا�سة  احلماية 

واملالب�ض والأحذية واأغطية الراأ�ض والأقنعة وحقائب اليد والأحزمة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لكي براند دونغاريز ، انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ،  90013 كاليفورنيا  اجنلو�ض  لو�ض   ، افينو  فـي  �سانتا  �ساوث   540  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78677 

فـي الفئة 40 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خمترب للفحو�ض والختبار ) مطابقة املوا�سفات ( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة عزان ال�ساملة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 419 ر . ب : 211 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/30 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78693 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات العناية بالب�سرة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذا بروكرت اآند غامبل كومبني 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : واحد بروكرت اآند غامبل بالزا �سين�سيناتي ، اأوهايو 45202 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/30 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78701 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�ســـــرات ال�سيدلنيـــــة امل�ستخدمـــــة ملعاجلـــــة الأمــــرا�ض وال�سطرابـــات ال�سرطانيـــــة 

)الأورام( ، وامل�ساعفات املرتبطة بها . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اجمن انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

ون اجمن �سنرت درايف ، مدينة ثاوزند اواك�ض ، ولية كاليفورنيا  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

1799 ، 91320 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/30 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78858 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأرز ، فلفل حلو ، م�سحوق خبيز ، ب�سكويت ، كعك ، علكة ، حلويات ، كعك حملى ، اآي�ض كرمي ، 

كاري )توابل( ، ك�سرتد ، طحني للطعام ، جيلي فاكهة )حلويات( ، زجنبيل ، توابل ، ع�سل 

نحل ، �ساي مثلج ، كت�سب )�سل�سة( دقيق اخلردل ، فلفل ، ملح الطهي ، �سل�سة طماطم ، 

�سوربات مثلجة ، توابل ، �سكر ، �ساي ، �سعرية ، معكرونة ، م�سطحة ، طحني القمح .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الغزال العاملية لل�سناعات �ض م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 3403 ر . ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/03 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78928 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ومكتب  للب�سائع  الدول  بني  وال�ساحلي  البحري  املائي  والنقل  ال�سلع  وتفريغ  �سحن 

التخلي�ض اجلمركي والنقل الربي بال�ساحنات للب�سائع وال�سوائل واملعدات اأن�سطة بريد 

عن طريق ر�سول .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : القمر لل�سحن ال�سريع �ض م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 2534 ر . ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/09 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79486 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ا�ست�سارات هند�سية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دملر لال�ست�سارات الهند�سية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 395 ر . ب : 118 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/03/04 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  80134 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

وكالت الأعمال التجارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الب�سائع الدولية اللوج�ستية �ض م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 98 ر . ب : 132 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/04/09 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  80140 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الت�سدير وال�سترياد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ثني للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 303 ر . ب : 100 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/04/09 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  80216 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�ست�سارات الهند�سية املدنية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دار العمارة اخل�سراء لال�ست�سارات الهند�سية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 203 ر . ب : 311 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/04/13 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  80349 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات الو�ساطة العقارية خدمات التمثيل العقاري خدمات اال�ستثمار العقاري خدمات 

اإدارة العقارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة التطوير احلديثة �ش م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش . ب : 490 ر . ب : 133 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/04/22 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  80438 

فـي الفئة 44 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

عيادات طبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز م�سقط لعالج العيون بالليزر �ش م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : خدمات 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش . ب : 938 ر . ب : 117 الوادي الكبري 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/04/27 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  80459 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الأرز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الواحة اللوج�ستية �ض م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 87 ر . ب : 124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/04/28 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  80512 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

منتجات بالط ال�سرياميك .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الأنوار لبالط ال�سرياميك �ض م ع ع 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 1126  ر . ب : 611 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/04/30 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  80724 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأرز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الواحة اللوج�ستية �ض م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 87  ر . ب : 124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/05/09 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  81004 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتارة املالب�ض اجلاهزة والأزياء ، جتارة الكماليات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : امللدة لالأزياء واملو�سة �ض م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 1459 ر . ب : 114 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/05/27 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  81217 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 �سوبر ماركت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : في�ض املتحدة للتجارة واملقاولت �ض م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض . ب : 184 ر . ب : 614 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/06/02 
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�إعــــــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكام املادة )41( من قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�سادر 

باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 , اأنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�صجلة الآتية :

م
رقــم 

�لعالمة
�ملـهنــة��شـــــــم �ل�شــركــــــــة

تاريخ 

الت�سجيل

1993/6/13التجارة وال�صناعةاي�صاب اكتيبولغ18555

1993/6/13التجارة وال�صناعةاي�صاب اكتيبولغ28556

1993/6/26التجارة وال�صناعةاأف اأم �صي كوربوري�صن38617

1993/6/26التجارة وال�صناعةاأف اأم �صي كوربوري�صن48618

1993/7/10التجارة وال�صناعةماير انتليكت�صوال بروبارتيز ليمتد58666

1993/7/10التجارة وال�صناعةماير انتليكت�صوال بروبارتيز ليمتد68667

1993/8/11التجارة وال�صناعةت�صامبيون لن�صون78737

1993/9/5التجارة وال�صناعة�صركة مياه الواحة �ش.م.م88844

1993/9/22التجارة وال�صناعةهايونداي موتور كومباين98911

1994/1/2التجارة وال�صناعةد�صاى براذرز ليمتد109329

1994/1/2التجارة وال�صناعةد�صاى براذرز ليمتد119330

1999/6/15التجارة وال�صناعةانفـين�صيز بي , ال �صي1220355

2000/8/20التجارة وال�صناعة�صفـري لل�صياحة والفندقة �ش.م.م1323427

2001/1/8التجارة وال�صناعةام ار اف ليمتد1424565

2001/1/8التجارة وال�صناعةام ار اف ليمتد1524566

2002/2/2التجارة وال�صناعة�صركة م�صطفى �صلطان لل�صرافة �ش.م.م1627217

2002/3/26التجارة وال�صناعةمركز الإمارات الطبي �ش.م.م1727600

2002/12/16التجارة وال�صناعةاجي�ش تريد مارك�ش بي فـي1829579
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م
رقــم 

�لعالمة
�ملـهنــة��شـــــــم �ل�شــركــــــــة

تاريخ 

الت�سجيل

2002/12/16التجارة وال�صناعةاجي�ش تريد مارك�ش بي فـي1929581

2003/6/30التجارة وال�صناعةهوربيجري هولدينج ا جي2030856

2003/6/30التجارة وال�صناعةهوربيجري هولدينج ا جي2130857

2003/6/30التجارة وال�صناعةهوربيجري هولدينج ا جي2230858

2003/6/30التجارة وال�صناعةهوربيجري هولدينج ا جي2330859

2003/6/30التجارة وال�صناعةهوربيجري هولدينج ا جي2430860

2003/6/30التجارة وال�صناعةهوربيجري هولدينج ا جي2530861

2003/6/30التجارة وال�صناعةهوربيجري هولدينج ا جي2630862

2003/6/30التجارة وال�صناعةهوربيجري هولدينج ا جي2730863

2003/7/2التجارة وال�صناعةماك�صيمز ليمتد2830876

2003/7/2التجارة وال�صناعةماك�صيمز ليمتد2930878

2003/7/9التجارة وال�صناعةام اند بي مار�صي اى بريفـيتي ا�ش ار ال3030913

2003/7/9التجارة وال�صناعةام اند بي مار�صي اى بريفـيتي ا�ش ار ال3130914

2003/7/9التجارة وال�صناعةام اند بي مار�صي اى بريفـيتي ا�ش ار ال3230915

2003/7/9التجارة وال�صناعةام اند بي مار�صي اى بريفـيتي ا�ش ار ال3330916

2003/7/9التجارة وال�صناعةام اند بي مار�صي اى بريفـيتي ا�ش ار ال3430917

2003/7/13التجارة وال�صناعةتيكنكاز اك�صبان�صيفاز ا�ش. ال3530922

2003/7/13التجارة وال�صناعةبانتي�ش كو, ليمتد3630925

2003/7/19التجارة وال�صناعةبا�ش لندن ليمتد3730953

2003/7/29التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية3831017
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م
رقــم 

�لعالمة
�ملـهنــة��شـــــــم �ل�شــركــــــــة

تاريخ 

الت�سجيل

3931020
راندون اأ�ش /اأ امبليمينتوز اي 

بارتي�صيباكوز
2004/7/29التجارة وال�صناعة

2003/7/6التجارة وال�صناعةذا بروكرت اند غامبل كومبني4031077

2003/8/6التجارة وال�صناعةوولد وايد �صريي�ش ليمتد4131079

4231081
يوروالمينت بروفـيدور دو المينتو�ش

 دو كاليداد ا�ش ال
2003/8/6التجارة وال�صناعة

4331089
جورجيو اأرماين ا�ش.بي , �صوي�ش بران�ش 

ميندري�صيو
2003/8/10التجارة وال�صناعة

4431090
جورجيو اأرماين ا�ش.بي , �صوي�ش بران�ش 

ميندري�صيو
2003/8/10التجارة وال�صناعة

4531091
جورجيو اأرماين ا�ش.بي , �صوي�ش بران�ش 

ميندري�صيو
2003/8/10التجارة وال�صناعة

4631092
جورجيو اأرماين ا�ش.بي , �صوي�ش بران�ش 

ميندري�صيو
2003/8/10التجارة وال�صناعة

4731093
جورجيو اأرماين ا�ش.بي , �صوي�ش بران�ش 

ميندري�صيو
2003/8/10التجارة وال�صناعة

2003/8/18التجارة وال�صناعةغريندين ا�ش ايه4831142

2003/8/24التجارة وال�صناعةايتون كوربوري�صن4931176

2003/8/24التجارة وال�صناعةايتون كوربوري�صن5031177

2003/8/30التجارة وال�صناعةات�ش جيه هاينز كومباين اأ�صرتاليا ليمتد5131245

5231297
اي�صوزو جيدو�صا كابو�صيكي كاي�صا 

) اي�صوزو موتورز ليمتد (
2003/9/9التجارة وال�صناعة

2003/9/14التجارة وال�صناعةكومبتوار نوفو دو  ل  بارفـيومري5331347
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م
رقــم 

�لعالمة
�ملـهنــة��شـــــــم �ل�شــركــــــــة

تاريخ 

الت�سجيل

2003/6/14التجارة وال�صناعةبلومبريغ فاينان�ش ال بي5431364

2003/6/14التجارة وال�صناعةبلومبريغ فاينان�ش ال بي5531365

2003/6/14التجارة وال�صناعةباير فارما اكتينجي�صل�صت�صافت5631367

5731557
ماليزيا دايري اندا�صرتيز بي تي اي 

ليمتد انك
2003/9/29التجارة وال�صناعة

5831675
�صيف بن �صامل بن عي�صى احلرا�صي 

و�صركاه �ش.م.م
2003/10/15التجارة وال�صناعة

2003/10/15التجارة وال�صناعةبرج عمان �ش.م.م5931676

2003/11/8التجارة وال�صناعة�صركة مياه الواحة �ش.م.م6031800

2003/11/8التجارة وال�صناعة�صركة مياه الواحة �ش.م.م6131801

2003/11/17التجارة وال�صناعةبلومبريغ فاينان�ش ال بي6231873

2003/11/17التجارة وال�صناعةبلومبريغ فاينان�ش ال بي6331874

2003/11/17التجارة وال�صناعةبلومبريغ فاينان�ش ال بي6431875

2003/11/22التجارة وال�صناعةجامايكا بلو بي تي واي ليمتد6531907

2003/11/22التجارة وال�صناعةفوودكو غروب بي تي واي ليمتد6631908

2003/11/22التجارة وال�صناعةفوودكو غروب بي تي واي ليمتد6731909

2003/12/6التجارة وال�صناعة�صركة الأطعمة املمتازة ذ.م.م6831959

2003/12/6التجارة وال�صناعة�صركة الأطعمة املمتازة ذ.م.م6931960

2003/12/6التجارة وال�صناعة�صركة الأطعمة املمتازة ذ.م.م7031961

2003/12/24التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية7132200

2004/1/12التجارة وال�صناعة�صركة مياه الواحة �ش.م.م7232365
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وزارة القـوى العاملـة

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

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

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

اأن عمـال �شركـــة بهوان الهند�شيــة تقدمــوا اإىل املديريــة العامــة للرعايـــة العماليـة بالـــوزارة 

بطلـب ت�شجيــل نقابـة عمالية , ولكـــــل مت�شــــرر احلـق فـــي االعتـــرا�ض علــــى هــــذا 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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موعد 

تقدمي 

العطـاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمـة 

امل�ستند

ال�سركـات التي 

يحـق

لهـــا اال�شتــراك

ا�ســـــم املناق�ســـــــة
رقـــم 

املناق�سـة

2013/11/4 2013/10/3

)=/3٫000 ر.ع(

ثالثـــة اآالف

ريـال عمانــي

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي الأعمـال املدنيـة 

وامل�سجلــة لـــدى 

جملـ�س املناق�ســات 

بالدرجــة املمتــازة

م�سروع اإن�ســاء مطــار 

�سحـار )املرحلـة الثالثـة 

"اأعمال املباين"(
2013/88

2013/11/4 2013/10/3

)=/3٫000 ر.ع(

ثالثـــة اآالف

ريـال عمانــي

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي الأعمـال املدنيـة 

وامل�سجلــة لـــدى 

جملـ�س املناق�ســات 

بالدرجــة املمتــازة

م�سروع اإن�سـاء مطـار راأ�س 

احلـد )املرحلـة الثالثـة 

"اأعمال املباين"(
2013/89

2013/10/28 2013/10/3

)=/3٫000 ر.ع(

ثالثـــة اآالف

ريـال عمانــي

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي اأعمـال الطــرق 

وامل�سجلـة لــــدى 

جملـ�س املناق�ســات 

بالدرجــة املمتــازة

م�ســروع اإن�ســـاء طريـــق 

ال�سنينـــــة - الفتــــــح 
2013/90

2013/10/28 2013/10/3

)=/3٫000 ر.ع(

ثالثـــة اآالف

ريـال عمانــي

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي اأعمـال الطــرق 

وامل�سجلـة لــــدى 

جملـ�س املناق�ســات 

بالدرجــة املمتــازة

م�سروع ازدواجية طريق 

طاقة - مرباط 

مبحافظــة ظفـــــــار

2013/91

2013/10/28 2013/10/3

)=/625 ر.ع( 

�ستمائـة 

وخم�سـة 

وع�سـرون 

ريــاال عمانيـا

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي اأعمـال املبانـي 

وامل�سجلـة لــــدى 

جملـ�س املناق�ســات 

بالدرجــة املمتــازة

م�سروع اإن�ساء مبنى وزارة 

الإ�سكان بولية �سور 

مبحافظة جنوب ال�سرقية    

2013/92

جملــ�س املناق�شــات

يعلن جمل�س املناق�سات عن طرح املناق�سات ودعوة التاأهيل التالية :
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موعد 

تقدمي 

العطـاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمـة 

امل�ستند

ال�سركـات التي 

يحـق

لهـــا اال�شتــراك

ا�ســـــم املناق�ســـــــة
رقـــم 

املناق�سـة

2013/10/28 2013/10/3

)=/ 1٫250 ر.ع(

األــف ومائتــان 

وخم�ســـــون 

ريـاال عمانيــا

ال�سركـات 

املتخ�س�سـة فـي 

الأعمال الكهربائيـة 

وامليكانيكية وامل�سجلـة 

لدى جمل�س 

املناق�سـات بالدرجــة 

املمتــازة

ت�سغيل و�سيانة املعدات 

الكهربائيـة وامليكانيكيـة 

وال�سيانـة املدنيـة        

بجامعــة ال�سلطـــان قابـو�س  

2013/93

2013/10/28 2013/10/10

)=/175ر.ع(

مائـة وخم�سـة 

و�سبعون

 ريـاال عمانيــــــا

ال�سركات 

واملجموعـات 

اال�ستثماريــــــة 

التاأهيل امل�سبق لل�سركـات 

لال�سرتاك فـي مناق�ســة 

م�سـروع اإن�سـاء وت�سغيـل 

وامتالك حمطـة جديـدة 

لتحليـــة امليــاه بقريـــات

)ل يطلب تقدمي �سمان 

م�سرفــي(   

2013/94

"دعوة 
تاأهيل"

ميكـن احل�سـول على م�ستنـدات ال�سـروط واملوا�سفـات من مبنى املجلـ�س باخلويـر اعتبـارا من تاريـخ 

ن�سـر هـذا الإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـور باجلـدول اأعـاله .

اأو �سيك  فـي �سورة �سمان م�سرفـي  تاأمينا موؤقتا  اأن ترفق مع عطاءاتها  ال�سركات  على جميع 

م�سدق عليه من اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة ل يقل عن )1%( من قيمة العطاء معنونا 

با�سم معايل رئي�س جمل�س املناق�سات و�ساري املفعول ملدة )90( يوما من تاريخ تقدمي العطاءات 

وكـــل عطـــاء ل ي�ستوفـــي التاأمــني املوؤقت املطلـــوب �سوف لن ينظر فـيــه ، ما عـــدا دعــوة التاأهيـــل 

رقم )2013/94( .

تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�سلي املعد لذلك وعلى جدول الفئات املرافق 

املناق�سات  جملـــ�س  رئيــ�س  معالــي  با�ســـم  معنونة  الأحمر  بال�سمع  خمتومة  مظاريف  فـي  له 

�ساحب  ا�سم  املظروف  على  يكتب  ل  واأن  فقط  املناق�سة  وا�سم  رقم  اخلارج  من  عليهـا  مكتوب 

العطاء اأو ما ي�سري اإليه .
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يجـب و�سع العطــــاءات ب�سندوق املناق�سات مببنــى املجل�س باخلويـــر ابتداء من ال�ساعــــة 

هذا   ، اأعاله  باجلدول  املحدد  اليوم  �سباح  من  العا�سـرة  ال�ساعـة  حتـى  والن�سـف  ال�سابعـة 

و�سوف لن يتم قبول اأي عطـاء يرد اإىل املجلـ�س بعد املوعـد الآنف الذكـر ، كمـا يجب ح�سور 

ممثل لل�سركـة التي تقـدم عطاءها فـي املناق�سـة عند اإجـراءات فتح املظاريـف ، علما باأنه 

املعلومـات  �سبكة  فـي  املناق�سـات  جمل�س  علـى موقع  مبا�سرة  الإجراءات  هذه  بث  �سيتم 

العامليـة )الإنرتنت( )http://www.tenderboard.gov.om( ابتداء من ال�ساعة احلادية 

ع�سرة �سباحا .

تعمني  ن�سبة  اأكرب  على  عطاوؤها  ي�ستمل  التي  لل�سركات  الإ�سناد  فـي  الأف�سلية  �ستعطى 

ون�سبة �سراء ممكنة من املنتجات الوطنية .

جمل�س املناق�سات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر

االأمني العام ملجل�س املناق�شات
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موعد 

تقدمي 

العطـاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمـة 

امل�ستند

ال�شركـات التي يحـق

لهـــا اال�شتــراك
ا�ســـــم املناق�ســـــــة

رقـــم 

املناق�سة

2013/9/30 2013/9/23

)=/400 ر.ع(

اأربعمائة

ريـال عمانــي

املكاتب اال�ست�سارية 

املتخ�ص�صة فـي الأعمال 

املذكورة وامل�صجلة لدى 

جمل�س املناق�صات 

بالفئة الأوىل

تقدمي اخلدمات 

اال�ست�سارية للإ�سراف 

الهند�صي على م�صاريع 

�صركة الغاز العمانية

2013/95

2013/11/11 2013/10/10

 3٫000/=(

ر.ع(

ثلثـــة اآالف

ريـال عمانــي

ال�صركـات املتخ�ص�صـة 

فـي الأعمـال الكهربائية 

ح�صـب اجلهد املذكـور 

وامل�صجلة لدى جملـ�س 

املناق�صات ولدى اجلهة 

املخت�صة باإدارة لئحة 

التوزيع

م�صروع ت�صميم وتوريد 

واإن�صاء حمطة كهرباء 

خ�صب اجلديدة 

جهد )33ك.ف( 

مبحافظة م�صندم

2013/96

2013/11/11 2013/10/10

)=/625 ر.ع(

�ستمائة 

وخم�صة 

وع�صرون  

ريــاال عمانيــا

ال�صركـات العاملية 

املتخ�ص�صـة فـي 

الأعمـــــال املذكـورة 

واملكاتب ال�صت�صارية 

املحلية امل�صجلة لدى 

جمل�س املناق�صات  

بالفئة الأوىل

تقدمي اخلدمات 

ال�صت�صارية لو�صع 

ا�صرتاتيجية وخمطط 

املركز الوطني للتقومي 

الرتبوي والمتحانات 

لل�صفوف )1 - 12(

2013/97

" دولية "

ميكـن احل�صـول على م�صتنـدات ال�صـروط واملوا�صفـات من مبنى املجلـ�س باخلويـر اعتبـارا من تاريـخ 

ن�صـر هـذا الإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـور باجلـدول اأعـاله .

�صيك  اأو  فـي �صورة �صمان م�صرفـي  تاأمينا موؤقتا  ترفق مع عطاءاتها  اأن  ال�صركات  على جميع 

م�صدق عليه من اأحد البنوك العاملة فـي ال�صلطنة ل يقل عن )1%( من قيمة العطاء معنونا 

با�صم معايل رئي�س جمل�س املناق�صات و�صاري املفعول ملدة )90( يوما من تاريخ تقدمي العطاءات 

وكل عطاء ل ي�صتوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب �صوف لن ينظر فـيه .

يعلن جمل�س املناق�صات عن طرح املناق�صات التالية :
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تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�صلي املعد لذلك وعلى جدول الفئات 

رئيــ�س جملـــ�س  با�صـــم معالــي  الأحمر معنونة  بال�صمع  فـي مظاريف خمتومة  له  املرافق 

املناق�صات مكتوب عليهـا من اخلارج رقم وا�صم املناق�صة فقط واأن ل يكتب على املظروف 

ا�صم �صاحب العطاء اأو ما ي�صري اإليه .

يجـب و�صع العطــــاءات ب�صندوق املناق�صات مببنــى املجل�س باخلويـــر ابتداء من ال�صاعــــة 

هذا   ، اأعاله  باجلدول  املحدد  اليوم  �صباح  من  العا�صـرة  ال�صاعـة  حتـى  والن�صـف  ال�صابعـة 

و�صوف لن يتم قبول اأي عطـاء يرد اإىل املجلـ�س بعد املوعـد الآنف الذكـر ، كمـا يجب ح�صور 

ممثل لل�صركـة التي تقـدم عطاءها فـي املناق�صـة عند اإجـراءات فتح املظاريـف ، علما باأنه 

املعلومـات  �صبكة  فـي  املناق�صـات  جمل�س  علـى موقع  مبا�صرة  الإجراءات  هذه  بث  �صيتم 

العامليـة )الإنرتنت( )http://www.tenderboard.gov.om( ابتداء من ال�صاعة احلادية 

ع�صرة �صباحا .

تعمني  ن�صبة  اأكرب  على  عطاوؤها  ي�صتمل  التي  لل�صركات  الإ�صناد  فـي  الأف�صلية  �صتعطى 

ون�صبة �صراء ممكنة من املنتجات الوطنية .

جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر

االأمني العام ملجل�س املناق�شات
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قيمة الن�سخة 

الواحدة ال ترد

�آخر موعد لتقدمي 

العطاءات
ا�ســــــم املناق�ســة

رقـم 

املناق�سـة

)=/125 ر.ع(

مائة وخم�سة 

وع�سرون   

رياال عمانيا

االأحـــــــد

2013/10/20م

 توفري خدمات ا�ست�سارية

 للت�شميـــم والإ�شـــــراف علـــــى

 نظــــــــــام التربيـــــــد

) District Cooling System(

 اخلا�ص مبجمع االبتكار

مب�شقــــط

2013/0148

ميكـــن للم�ؤ�ش�شــــات وال�شركـــات املتخ�ش�شــة فـي مثل هذه الأعمــال وامل�شجلة لـــدى  اأوال : 

املذك�رة احل�شـ�ل على م�شتنـدات  املناق�شة  الراغبة فـي دخ�ل  املناق�شات  جمل�س 

املناق�شة مــن مبنــى املجلـــ�س الكائــن بالعذيبــة - �شــارع 18 ن�فمبـــر - علـــى اأن يتـــم 

�شاعـــات  اأثنـــاء  باملجـلـــ�س  واملاليـــة  الإداريـــة  ال�شـــ�ؤون  دائـــرة  خــالل  مــن  ال�شتــالم 

الــدوام الر�شمـي من ال�شاعــــة الثامنة �شباحا وحتى ال�شاعــة الثانية ع�شرة ظهـــرا 

اعتبارا من تاريـخه .

يرفق مع كل  عطاء تاأمني م�ؤقتا فـي �ش�رة �شمان م�شرفـي اأو �شيك م�شدق عليه  ثانيا: 

من اأحد البن�ك العاملة فـي ال�شلطنة بن�شبة )2%( من قيمة العطاء �شاري املفع�ل 

ملدة )90( ي�ما من تاريخ تقدمي العرو�س وكل عطاء ل ي�شت�فـي التاأمني امل�ؤقت 

�ش�ف لن ينظر فيه .

تقدم العرو�س م�قعة وخمت�مة على النم�ذج الأ�شلي املعـد للعطاءات فـي مظاريف  ثالثا: 

مغلقة وخمت�مة بال�شمع الأحمـر معن�نـة با�شـم رئي�س جلنة املناق�شات الداخلية 

باملجل�س ومكت�ب عليها مـــن اخلـــارج رقـــم وا�شــم املناق�شـة فقـط واأن ل يكتـب على 

املظـروف ا�شـم �شاحـب العطــاء اأو ما ي�شري اإليه .

ال�شاعة  بالعذيبة قبل  املجلـــ�س  املناق�شـــات مببنــى  العطـاء ب�شنـــدوق  يجب و�شـــع  رابعا: 

العا�شرة �شبـــاحا من التاريخ املحدد كاآخر م�عد لتقدمي العطاءات . 

خام�سا: املجل�س غري مقيد بقب�ل العطاء الأقل اأو اأي عطاء اآخر . 

 جملـ�س �لبحــث �لعلمــي

يعلـن جملـ�س البحث العلمي عن طرح املناق�شة التالية :
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�ضركة الكهرباء القاب�ضة �ش م ع م

اإعـــالن مناق�ضــــة 

االإجـــراءات واخلدمــــات اال�ست�ساريـــــة املتخـــــذة جلميـــــع ال�سركــــــات التابعــــة ل�سركـــــة الكهربــــاء 

القاب�ضة �ش م ع م .
 

اآخر موعد 

لتقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 

لتوزيع 

امل�ضتندات

ر�ضوم 

امل�ضتندات

ال�ضركات 

التي يحق لها 

اال�ضرتاك

ا�ضم املناق�ضـــــــــة
رقم 

املناق�ضة

2013/10/6 2013/9/12
ال توجد ر�ضوم

لل�ضراء

جميع البنوك 

العاملة فـي 

ال�ضلطنة 

وخارجهـــا 

االإجراءات واخلدمات 

اال�ست�سارية املتخذة جلميع 

ال�سركات التابعة ل�سركة 

الكهرباء القاب�ضة �ش م ع م

2013/21

ميكن احل�ضول على م�ضتندات ال�ضروط واملوا�ضفات من مبنى )اإرن�ضت اأند يوجن( فـي القرم 

الطابق االأول : �ضركة الكهرباء القاب�ضة اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن وحتى التاريخ 

املذكور باجلدول اأعاله .

على جميع ال�ضركات اأن ترفق مع عطاءاتها تاأمينا موؤقتا فـي �ضورة �ضمان م�ضرفـي اأو �ضيك 

م�ضدق عليه من اأحد البنوك العاملة فـي ال�ضلطنة ال يقل عن )1%( من قيمة العطاء معنونا 

با�ضم �ضركة الكهرباء القاب�ضة و�ضاري املفعول ملدة )90( يوما من تاريخ تقدمي العطاءات وكل 

عطاء ال ي�ضتوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب �ضوف لن ينظر فيه . 

تقدم العطاءات فـي مظاريف خمتومة بال�ضمع االأحمر معنونة با�ضم رئي�ش جلنة املناق�ضات 

الداخلية ب�ضركة الكهرباء القاب�ضة من ال�ضاعة الثامنة �ضباحا وحتى الثالثة ظهرا و�ضوف لن 

يتم قبول اأي عطاء يرد اإىل �ضركة الكهرباء القاب�ضة بعد التاريخ املحدد اأعاله .

�ضركة الكهرباء القاب�ضة )�ش م ع م(

بناية اإرن�ضت اأند يوجن بالقرب من جممع القرم التجاري

الطابق االأول - القرم

�ش.ب : 850 ميناء الفحل الرمز الربيدي : 116

هاتف: 24559285/24559260 فاك�ش: 24559289
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البنك املركزي العماين

�إعـــــــــالن

ا�ستنــادا اإلــــــى املــادة رقــــم ) 48 ( مــــــن القانـــــون امل�سرفـــي ال�ســـادر باملــر�ســـــوم ال�سلطانــــــي 

رقم 2000/114 ، يعلن البنك املركــزي العماين بـــاأن القيمــة الإجماليــة للنقــد املتـــداول فـي 

ال�سلطنـة حتـى نهاية �سهر اأغ�سط�س 2013م قـد بلغـــت : 1٫300٫181٫847/835 ريـــال عمانـي

األفا ، وثمامنائة و�سبعة واأربعني ريال  مليارا وثالثمائة مليون ومائة وواحدا وثمانني   (

عمانيا وثمامنائة وخم�سا وثالثني بي�سة فقط ( .

البنك املركزي العماين 
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مكتـــب طالل اأبو غزالة و�شركاه

اإعــــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�شفية 

لل�شركــة العربيـــة لالإعمـــــــار  �ش.م.م 

 , �ش.م.م  للإعمار  العربية  ال�شركـة  بت�شفية  يقوم  اأنه  و�شركاه  اأبو غزالة  يعلــن مكتـب طـلل 

املـــــوؤرخ  ال�شركــاء  التفاق  وفقــا   1003771 بالرقـم  التجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 

2013/3/31م ، وللم�شفــــي وحــــده حـــق متثيــــــل ال�شركـــــة فـي الت�شفية اأمام الغري ، وعلى 

العنوان  على  ال�شركة  باأعمال  تتعلــــق  التي  االأمـــور  كافـــة  فـي  امل�شفــي  مراجعة  اجلميع 

التايل :

القرم - �شارع مدينة ال�شلطان قابو�ش - مقابل �شيتي �شنرت  

 بناية الطائي  - الطابق الثالث - �ش.ب : 2366 ر.ب: 112 روي

هاتف رقم :  24560153 - فاك�ش رقم : 24567794 

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  االإعلن  هذا  مبوجب  امل�شفي  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــله ، خــلل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا االإعــلن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفي على العنوان 

امل�شار اإليه .

امل�شفــــــــــي 
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املكتـــب الأهلي لتدقيق احل�شابات

اإعــــــــالن 

عن انتهاء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شرق املتو�شط للمقاولت �ش.م.م

للمقاوالت  املتو�شط  �شرق  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  احل�شابات  لتدقيق  االأهلي  املكتـب  يعلن 

�ش.م.م ، وامل�شجلـــة لدى اأمانة ال�شجـــــل التجاري بالرقــــــم 3195678 ، عن انتهـــاء اأعمـــال 

الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة وفقـــا الأحكــام املـــادة )27( من قانـــون ال�شركــات 

التجاريـــة رقم 74/4 .
امل�شفــــــــــي

مكتب �شحر ع�شقـالن للمحاماة وال�شت�شارات القانونية

اإعــــــالن 

عن انتهاء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة كوب انرتنا�شيونال بايب لين �شري ف�شز و�شركاوؤهم �ش.م.م

يعلـــن مكتب �شحــر ع�شقــلن للمحامــاة واال�شت�شــارات القانونيـــة ب�شفتــه امل�شفـــي ل�شركــــة 

كوب انرتنا�شيونال بايب الين �شريف�شز و�شركاوؤهم �ش.م.م ، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل 

التجاري بالرقم 1476629 ، عـن انتهاء اأعمـال الت�شفيــــة وزوال الكيـان القانونـــي لل�شركـة 

وفقـــا الأحكام املـــادة )27( من قانـون ال�شركــات التجاريــة رقم 74/4 .
امل�شفــــــــــي

�شامل بن �شعيد بن �شليمان الفار�شي

اإعــــــالن 

عن انتهاء اأعمال الت�شفية ل�شركة الفار�شي خلدمات الت�شويق �ش.م.م

يعلـــن �شالــــم بن �شعيـــد بن �شليمـــان الفار�شــي ب�شفتـــه امل�شفــي ل�شركـــة الفار�شـــي خلدمــــات 

الت�شويــق �ش.م.م ، وامل�شجلـــة لــدى اأمانــة ال�شجــل التجــاري بالرقـــم 1755900 ، عـن انتهاء 

قانـون  من   )27( املـــادة  الأحكام  وفقـــا  لل�شركـة  القانونـــي  الكيـان  وزوال  الت�شفيــــة  اأعمـال 

ال�شركــات التجاريــة رقم 74/4 .
امل�شفــــــــــي
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