ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة ال�شـــــــــ�ؤون الـــقــــانــــونيــــــة
العـ ـ ــدد ()1018

ال�سنـ ــة الثانيـ ــة والأربع ــون

الح ــد � 14شعب ـ ــان 1434هـ
أ

املـواف ـ ــق  23يوني ـ ـ ــو 2013م

قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة

املحتـــــــــويــات

رقم
ال�صفحة

وزارة ال�سياحــــــــة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2013/81صــادر فــي  2013/6/12بتعديـ ــل بع ــ�ض �أحكـ ــام
5
الالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة .
الهيئة العامة ل�سوق املال
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ� 2013/53/صــادر فــي  2013/6/18ب�إ�صــدار الئـحة تنظيــم
7
�أعمال �سما�سرة الت�أمني .
�إعــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة
دائرة امللكيـــة الفكريــــة
21
الإعالنات اخلا�صة بالن�شر عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية .
88
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .
جملـــ�س املناق�صـــــات
125
�إعالن عن طرح املناق�صات �أرقام  60 ، 59 ، 58 , 57و . 2013/61
127
�إعالن عن طرح املناق�صات �أرقام  64 ، 63 , 62و . 2013/65
البنك املركزي العماين
�إعالن ب�ش�أن القيمة الإجمالية للنقد املتداول فـي ال�سلطنة �إىل نهاية �شهر مايو 2013م 129 .
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وزارة ال�سياحــة
قــرار وزاري
رقــم 2013/81
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة
ا�ستنادا �إىل قانون ال�سياحة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/33
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/61ب�إن�شاء وزارة لل�سياحة وتعيني وزير لها ,
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2003/91
و�إل ـ ــى موافق ـ ـ ــة وزارة املاليـ ـ ـ ــة بكتابه ـ ـ ـ ــا رق ـ ـ ـ ــم  :مال ـي ـ ــة/ت  )9421( -م.ت.د2012/3/6/
بتاريخ 1433/12/26هـ املوافق 2012/11/11م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بالبنود �أرقام ( )5من امللحق رقم ( )2( ، )1و ( )4من امللحق رقم ( )2املرفقني
بالالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة امل�شار �إليها البنود الآتية :
ملحق رقم ()1
مدد الرتاخي�ص والر�سوم امل�ستحقة عليها
مدة
ر�سم الرتخي�ص �أوالتجديد
نوع الرتخي�ص
م
بالريال العماين
الرتخي�ص
�سنتان
80
 5مكاتب ال�سفر �أو ال�سفر وال�سياحة
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ملحق رقم ( ) 2
ال�ضمانـــــات امل�صرفيـــــة
م

نوع الرتخي�ص

قيمة ال�ضمان بالريال العماين

2

مكاتب ال�سفر �أو ال�سفر وال�سياحة

2000

4

مكاتب ال�سياحة

1000
املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  3 :من �شعبــــان 1434هـ
املوافـــــق  12 :من يونيــــــو 2013م

�أحمد بن نا�صر بن حمد املحرزي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�سياحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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الهيئـة العامـة ل�سـوق املـال
قرار
رقم خ2013/53/
ب�إ�صدار الئحة تنظيم �أعمال �سما�سرة الت�أمني
ا�ستنادا �إىل قانون �شركات الت�أمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 79/12
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/90بنقل اخت�صا�صات الت�أمني من وزارة التجارة وال�صناعة
�إىل الهيئة العامة ل�سوق املال ،
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون �شركات الت�أمني ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 80/5
و�إىل �ضوابط تنظيم مزاولة مهنة �سما�سرة الت�أمني ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 90/101
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال بجل�سته املنعقدة بتاريخ  10يونيو 2012م ،
و�إىل موافقة وزارة املالية مبوجب ر�سالتها رقم م.ت.د 1/5/بتاريخ  12فرباير 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم �أعمال �سما�سرة الت�أمني ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على �سما�سرة الت�أمني املرخ�صني فـي تاريخ العمل بالالئحة املرفقة توفيق �أو�ضاعهم وفق
�أحكامها فـي مدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بها  ،وللرئي�س التنفيذي للهيئة
العامة ل�سوق املال للأ�سباب التي يقدرها جتديد املدة مبا ال يجاوز �ستة �أ�شهر �أخرى .
املــادة الثالثــــة
يلــغى القــرار ال ــوزاري رقــم  90/101امل�شــار �إليـه  ،كمــا يلغـى كــل مـا يخالف الالئحـة املرفقــة
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  9 :من �شعبان 1434هـ
املوافــــق  18 :من يونيــو 2013م

عبداللـه بن �سالـم بن عبداللـه ال�ساملـي
الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
-7-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1018

الئحة تنظيم �أعمال �سما�سرة الت�أمني
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املو�ضح قرين كل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الهيئـــــــــــــــــــــــــــة  :الهيئة العامة ل�سوق املال .
 - 2الرئي�س التنفيذي  :الرئي�س التنفيذي للهيئة .
 - 3ال�سم�ســـــــــــــــــــــــار  :ال�شخ�ص املرخ�ص له من قبل الهيئة ملمار�سة �أعمال ال�سم�سرة
فـي الت�أمني وذلك من خالل التو�سط فـي عمليات الت�أمني
ب�شكل م�ستقل بني طالب الت�أمني و�شركة الت�أمني  ،ويتقا�ضى
مقابل �أتعابه عمولة من �شركة الت�أمني .
 - 4الرتخيــــــــــــــــــ�ص  :القـرار ال�صـادر مــن الهيئــة باملوافقــة النهائيـ ــة ملزاولـ ــة ن�ش ــاط
�سم�سرة الت�أمني .
املــادة ( ) 2
ال يجوز ممار�سة ن�شاط �سم�سرة الت�أمني �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص .
املــادة ( ) 3
ي�شرتط للح�صول على الرتخي�ص التقدم بطلب على اال�ستمارة التي تعدها الهيئة لذلك
مرفقا بها امل�ستندات والبيانات الآتية :
 - 1ا�سم �سم�سار الت�أمني  ،و�شكله القانوين وعنوانه .
� - 2أ�سماء امل�ؤ�س�سني وجن�سياتهم .
� - 3أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة (�إن وجدوا) وجن�سياتهم .
� - 4إي�صال �سداد ر�سم درا�سة الطلب .
� - 5أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى حتددها الهيئة فـي اال�ستمارة امل�شار �إليها .
ويجب �أن يقت�صر ن�شاط مقدم الطلب على �سم�سرة الت�أمني فقط .
-8-
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املــادة ( ) 4
ت�صدر الهيئة موافقتها املبدئية على الطلب  ،وعلى طالب الرتخي�ص ا�ستكمال كافة الإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة فـي مدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ املوافقة .
املــادة ( ) 5
علــى مق ــدم الطلــب بع ــد احل�صــول علــى املوافق ــة املبدئية  ،تعبئــة اال�ستمــارة املعدة لــذلك
مع �إرفاق امل�ستندات الآتية :
 - 1ما يفيد عدم �صدور �أحكام ب�إ�شهار الإفال�س �أو بعقوبة فـي جناية �أو جنحة خملة
بال�شرف �أو الأمانة �أو بعقوبة فـي �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي قوانني
ال�شركات التجارية �أو التجارة �أو �سوق ر�أ�س املال �أو الت�أمني على �أي من امل�ؤ�س�سني
و الإدارة التنفيذيــة العليــا خــالل ال�سنوات اخلمــ�س ال�سابقــة على تقدي ــم الطلـ ــب
ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
 - 2ن�سخة من �شهادة القيد فـي ال�سجل التجاري مبمار�سة ن�شاط �سم�سرة الت�أمني ،
ون�سخة من �شهادة االنت�ساب �إىل غرفة جتارة و�صناعة عمان .
 - 3ن�سخة من منوذج املفو�ضني بالتوقيع .
 - 4ما يفيد تعيني مدير متفرغ للإ�شراف على �أعمال ال�سم�سرة .
 - 5بيان مف�صل عن موظفيه مت�ضمنا خطة تدريبهم وت�أهيلهم فـي جمال �سم�سرة
الت�أمني .
 - 6تقدمي درا�سة جدوى اقت�صادية .
 - 7ن�سخة من وثيقة ت�أمني لتغطية �أخطائه املهنية جتاه الغري على النحو وبال�شروط
التي تعتمدها الهيئة  ،على �أن تكون قيمتها بحد �أدنى ثالثة �أ�ضعاف �إجمايل دخله
ال�سنوي عن ال�سنة املالية املنق�ضية �أو ( )100000مائة �ألف ريال عماين � ،أيهما
�أعلى  ،و يتم جتديدها �سنويا طوال مدة �سريان الرتخي�ص .
 - 8تقدمي �ضمان م�صرفـي قدره ( )50000خم�سون �ألف ريال عماين يكون �ساريا
طوال مــدة الرتخيــ�ص ل�ضمــان كافــة حقــوق الغيـر قبــل ال�سم�ســار النا�شئــة عــن
�أعم ــال ال�سم�سرة .
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 - 9ما يفيد توفري مكان خا�ص به ملمار�سة ن�شاط ال�سم�سرة .
� - 10إي�صال �سداد الر�سوم املقررة .
� - 11أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى حتددها الهيئة فـي اال�ستمارة امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 6
يجب �أن تتوافر فـي املدير الذي يتم تعيينه لإدارة �أعمال �سم�سرة الت�أمني ما ي�أتي :
� - 1أن يكون حا�صال على �أحد امل�ؤهالت الآتية :
أ�  -درجة زميل (� )Fellowأو درجة رفيق ( )Associateمن هيئة ت�أمني �أو من
معهد ت�أمني �أو من �أي جهة متخ�ص�صة فـي الت�أمني توافق عليها الهيئة ،
ع ــالوة على خب ــرة فني ــة فـي �أعمال الت�أمني ملدة ال تق ــل عن خمــ�س �سن ــوات
فـي جمال االكتتاب الت�أميني �أو �إدارة �شركات الت�أمني �أو �سم�سرة الت�أمني .
ب  -ماج�ستري فـي الت�أمني �أو فـي �أحد العلوم املالية �أو االقت�صادية  ،عالوة على
خربة فنية فـي �أعمال الت�أمني ملدة ال تقل عن خم�س �سنوات فـي جمال
االكتتاب الت�أميني �أو �إدارة �شركات الت�أمني �أو �سم�سرة الت�أمني .
ج  -بكالوريــو�س فـي الت�أمــني �أو فــي أ�ح ــد العلــوم املاليـة �أو االقت�صاديــة  ،ع ــالوة
على خربة فنية فـي �أعمال الت�أمني ملدة ال تقل عن �سبع �سنوات فـي جمال
االكتتاب الت�أميني �أو �إدارة �شركات الت�أمني �أو �سم�سرة الت�أمني .
د  -دبلوم فـي الت�أمني �أو فـي �أحد العلوم املالية �أو االقت�صادية  ،عالوة على خربة
فنية فـي �أعمال الت�أمني ملدة ال تقل عن ع�شر �سنوات فـي جمال االكتتاب
الت�أميني �أو �إدارة �شركات الت�أمني �أو �سم�سرة الت�أمني .
�	- 2أن يجتاز االختبار الذي ت�ضعه الهيئة ب�شكل مبا�شر � ،أو عن طريق تكليف جهة
�أخرى .
�	- 3أال يكون �سبق ف�صله ت�أديبيا من �إحدى �شركات الت�أمني التي عمل لديها �سابقا .
املــادة ( ) 7
ي�صدر الرئي�س التنفيذي قرارا بالرتخي�ص خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ ا�ستيفاء
ال�شروط وامل�ستندات املطلوبة  ،ويعترب فوات هذه املدة دون �إ�صدار القرار مبثابة رف�ض
�ضمني لطلب الرتخي�ص .
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املــادة ( ) 8
يتم قيد �سم�سار الت�أمني فـي �سجل �سما�سرة الت�أمني  ،ويعطى �شهادة معتمدة تثبت قيده
فـي ال�سجل ورقمه  ،ويلتزم ال�سم�سار ب�أن ي�شري فـي جميع الأوراق التي ت�صدر عنه �إىل رقم
ت�سجيل ــه  ،ويج ــب على ال�سم�س ــار �أن يخطــر الهيئة ب�أي تعديل يطر أ� ف ــي البيان ــات املقيـ ــدة
فـي ال�سجل �أو امل�ستندات املرفقة به .
املــادة ( ) 9
ي�سري الرتخي�ص ملدة خم�س �سنوات  ،ويجوز جتديده بناء على طلب يقدمه ال�سم�سار
خالل �شهرين قبل انتهائه  ،على �أن ي�ستوفـي عند التجديد جميع امل�ستندات املن�صو�ص
عليها فـي املــادة ( )5من هذه الالئحة ما عدا البند ( )6من ذات املادة .
املــادة ( ) 10
يجب على ال�سم�سار احلا�صل على ترخي�ص من الهيئة �أن يبد أ� فـي مزاولة �أعماله خالل
( )12اثني ع�شر �شهرا من تاريخ �صدور الرتخي�ص .
املــادة ( ) 11
يتوىل ال�سم�سار القيام باملهام الآتية :
�	- 1إعداد م�ستندات وكرا�سة �شروط الت�أمني متى تطلب الأمر ذلك .
 - 2ال�سعي �إىل �إيجاد �أف�ضل عرو�ض ت�أمني وفق طلب العميل وب�أف�ضل االمتيازات .
 - 3تقديــم الن�صـح وامل�شــورة الفنية للعميـل مبا ي�ضمـن ح�صولـه علـى �أف�ضـل ال�شـروط
الفنية والأ�سعار املالئمة .
 - 4تقدمي امل�ساعدة للم�ؤمن له �أو للم�ستفيد عند ت�سوية املطالبات مع ال�شركة .
�	- 5إبـرام اتفاقيـة مـع كـل �شركـة ت�أمـني يتعامل معها تنظم الأحكام وال�شـروط املتفق
عليها  ،و�أي �أحكام �أخرى تقررها الهيئة  ،على �أن تكون هذه االتفاقية �سارية طوال
فرتة تعامله مع تلك ال�شركة  ،ويجب �أن يتم �إيداع ن�سخة من تلك االتفاقية لدى
الهيئة .
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 - 6تقديــم املعلومــات الالزمــة ل�شركــة الت�أمـني التـي يتعامـل معهـا مبعرفـة العميـل
وموافقته لتمكينها من تقييم اخلطر املطلوب ت�أمينه �أو جتديد ت�أمينه .
 - 7حتويل �أق�ساط الت�أمني مبا�شرة �إىل ح�ساب �شركة الت�أمني عند �إ�صدار الوثيقة
خالل املدة املتفق عليها على �أال تزيد على ( )90ت�سعني يوما  ،والتحويل املبا�شر
ملبالغ املطالبات التي تدفعها ال�شركة ل�صالح العميل �أو امل�ستفيد �إىل م�ستحقيها .
املــادة ( ) 12
بالإ�ضافة �إىل ما ن�صت عليه املــادة ( )11من هذه الالئحة  ،يتوىل ال�سم�سار الذي يقوم
بعمليات ال�سم�سرة فـي عقود �إعادة الت�أمني املهام الآتية :
 - 1معاونة �شركة الت�أمني فـي اختيار �شركات �إعادة الت�أمني من ذوات املراكز املالية
القوية  ،و�إجراء متابعة م�ستمرة للمراكز التي مت �إ�سناد عمليات �إليها  ،و�إبالغ
�شركات الت�أمني ب�أي خطر قد يهدد مركزها املايل .
� - 2أن يو�ضح ل�شركة الت�أمني جميع �شركات �إعادة الت�أمني التي مت �إ�سناد عمليات �إليها .
�	- 3إبرام اتفاقية مع كل �شركة �إعادة ت�أمني التي يتعامل معها تنظم الأحكام وال�شروط
املتفق عليها  ،و�أي �أحكام �أخرى تقررها الهيئة  ،على �أن تكون هذه االتفاقية �سارية
طوال فرتة تعامله مع تلك ال�شركة  ،ويجب �أن يتم �إيداع ن�سخة من تلك االتفاقية
لدى الهيئة .
�	- 4إبالغ �شركات �إعادة الت�أمني ب�أي �أخطار �أو خ�سائر ج�سيمة متوقعة ميكن �أن ت�ؤثر
على التزاماتها بتعوي�ض الأخطار امل�سندة �إليها .
�	- 5أن يحول �أق�ساط الت�أمني �إىل �شركات �إعادة الت�أمني مبجرد حت�صيلها .
 - 6حت�صيل قيمة التعوي�ضات فـي حالة حتقق اخلطر امل�ؤمن منه من �شركات �إعادة
الت�أمني  ،وحتويلها مبا�شرة �إىل ال�شركات امل�ستحقة .
املــادة ( ) 13
يجب على ال�سم�سار العمل على ف�صل �أموال عمالئه وفق القواعد الآتية :
� - 1إيـ ــداع كـ ــل الأم ــوال اخلا�ص ــة بالعم ــالء فـي حــ�ساب م�صرفـ ــي �أو �أكثـ ــر منف ــ�صل
عن ح�سابات ال�سم�سار ي�سمى "ح�ساب �سم�سرة الت�أمني" .
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 - 2يتم ا�ستخدام الأموال املوجودة فـي ح�ساب �سم�سرة الت�أمني فـي الأوجه الآتية :
أ� � -سداد املبلغ امل�ستحق للم�ؤمن مبوجب عقد الت�أمني .
ب � -سداد املبلغ امل�ستحق للم�ؤمن عليه مبوجب عقد الت�أمني .
ج � -أي �أموال تدفع خط�أ فـي احل�ساب .
د � -أي حاالت �أخرى حتددها الهيئة تتعلق بن�شاط �سم�سرة الت�أمني .
وال تدخــل الأمــوال املوج ــودة فـي ح�س ــاب �سم�س ــرة الت�أمـ ــني �ضمـ ــن احل�ساب ـ ــات الفعلي ـ ـ ــة
لل�سم�ســار  ،كمــا ال تدخـل الإيـرادات املتحققـة منهـا �ضمـن ح�ساباتـه  ،وال تلحقها الت�صفي ــة
فـي حالة �إفال�سه  ،وال يجوز حتميلها ب�أي رهون �أو التزامات بغري موافقة كتابية من الهيئة .
املــادة ( ) 14
يجـب �أال تقـل جملـة �أ�صـول ال�سم�سار عـن جملـة التزاماتـه مـن �إجمالـي دخلـه فـي �أي وقـت
عن ( ) 50000خم�سني �ألف ريال عماين �إذا كان ميار�س عمليات ال�سم�سرة فـي عقود الت�أمني
املبا�شر  ،وعن ( )75000خم�سة و�سبعني �ألف ريال عماين �إذا كان ميار�س عمليات ال�سم�سرة
فـي عقود �إعادة الت�أمني و عقود الت�أمني املبا�شر .
ويجب �أن يراعى عند احت�ساب جملة �أ�صول ال�سم�سار عن جملة التزاماته �أن يتم احت�ساب
( )%60فقط من �إجمايل الذمم املدينــة التي تزيد على ( )90ت�سعني يومـا  ،على �أن ي�ستثنــى
من ذلك الذمم املدينة للجهات احلكومية .
ويجب �أال ت�شمل الأ�صول قيمة خطاب ال�ضمان امل�صرفـي املن�صو�ص عليه فـي هذه الالئحة
والأ�صول غري امللمو�سة .
كما يجب �أال ت�شمل اخل�صوم ر�أ�س املال والأرباح القابلة للتوزيع واالحتياطيات االختيارية .
املــادة ( ) 15
يلتزم ال�سم�سار بالآتي :
� - 1أن تكون لديه �أنظمة ولوائح داخلية .
� - 2أن ي�ضع الرتخي�ص فـي مكان ظاهر مبقر عمله .
� - 3أن يكون املوظفون الذين يعملون لديه حا�صلني على امل�ؤهالت الالزمة للعمل .
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� - 4أن يوفر للموظفني الذين يعملون لديه التدريب املهني املنا�سب .
 - 5عــدم �إ�سنــاد الأعمــال املرخــ�ص لــه بهــا �إىل �أ�شخـا�ص �آخريـن مرخ�صــني مبزاولـ ــة
الن�شاط �إال مبوافقة كتابية من العميل .
 - 6التقي ــد بتعليم ــات غ�سـ ــل الأمـ ــوال ومكافحة متويل الإرهاب ال�ص ــادرة عن الهيئة
�أو من اجلهات الر�سمية الأخرى .
املــادة ( ) 16
على ال�سم�سار تعيني مراقب ح�سابات من بني مكاتب التدقيق املعتمدة لدى الهيئة للقيام
باملهام الآتية :
 - 1الت�أكد من مدى مالءمة وفاعلية �أنظمة الرقابة الداخلية املعمول بها .
 - 2الت�أكد من و�ضع الأنظمة واللوائح الداخلية ومدى مالءمتها لو�ضع ال�سم�سار ،
ومدى االلتزام بتطبيقها .
 - 3الت�أكد من التزام ال�سم�سار بقانون �شركات الت�أمني واللوائح والقرارات ال�صادرة
تنفيذا له .
� - 4إبالغ الهيئة عن املخالفات املكت�شفة �أو امل�شكوك فيها .
 - 5املهام الأخرى املقررة عليه قانونا .
املــادة ( ) 17
عل ــى ال�سم�س ــار �أن يقــدم للهيئة ميزانيتــه ال�سنويــة املدققة واحل�ساب ــات املرفقــة بهــا خالل
مدة ال تتجاوز ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء �سنته املالية .
املــادة ( ) 18
يجــب على ال�سم�ســار االحتفــاظ بدفاتـر و�سجالت ح�سب الأ�صــول املقــررة  ،وذلك لتدوي ــن
وحفظ البيانات واملعلومات والأوراق اخلا�صة بالأعمال التي ميار�سها  ،وت�شمل على وجه
اخل�صو�ص الآتي :
 - 1ن�سخ من االتفاقيات املربمة بينه وبني �شركات الت�أمني .
 - 2املذكرات واملرا�سالت اخلا�صة ب�أعماله .
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� - 3صورة من وثائق الت�أمني التي يربمها العميل مع �شركة الت�أمني .
 - 4ن�سخ من م�ستندات القب�ض وال�صرف والقيد والت�سويات وغري ذلك من املعامالت
املالية اخلا�صة ب�أعمال ال�سم�سرة فـي الت�أمني التي ميار�سها .
 - 5احل�سابات البنكية اخلا�صة ب�أعمال ال�سم�سرة فـي الت�أمني التي ميار�سها .
املــادة ( ) 19
يلتزم ال�سم�سار بقواعد ممار�سة املهنة و�آدابها  ،وب�صورة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1النزاهة واال�ستقامة فـي جميع �أعماله وت�صرفاته .
 - 2التعامـل ب�سرية مع جميع البيانات واملعلومات والوثائق وامل�ستندات التي يح�صل
عليهـ ــا �أو يحوزهـ ـ ــا مبنا�سبـ ـ ــة عملــه  ،واتخ ـ ــاذ الإج ـ ــراءات املنا�سب ـ ــة للمحافظـ ــة
على �سريتها .
 - 3التحقق من تلبية وثيقة الت�أمني ال�صادرة عن ال�شركة ملتطلبات العميل .
�	- 4أن يكون لديه �آلية منا�سبة لتلقي ال�شكاوى واملالحظات من العميل ومتابعتها .
� - 5أن يقوم بتقدمي �إي�ضاح كامل جلميع �شروط عقد الت�أمني الذي يربمه مع العميل .
�	- 6أن يبني للعميل �أهمية الإف�صاح عن املعلومات الأ�سا�سية عند تقدمي طلب الت�أمني
والنتائ ــج املرتتبة على �إخفاء �أو عدم دقة �أي بيانات يذكرها فـي ذلك الطلب  ،و�أن
يو�ضح للعميل م�س�ؤوليته عن جميع البيانات واملعلومات الواردة فـي طلب الت�أمني .
�	- 7أن ي�شرح للعميل �سبب اختياره لوثيقة الت�أمني التي يعر�ضها عليه وما حتتويه
من �شـ ــروط ومناف ــع وا�ستثن ــاءات  ،و�أن يق ــدم لـ ــه مقارنـ ــة بني ال�سع ــر والتغطي ـ ــة
التي تقدمها وثيقة الت�أمني املقرتحة وبني غريها من وثائق الت�أمني التي تقدمها
�شركات ت�أمني �أخرى .
 - 8الإف�صاح للعميل عن العمولة التي يتقا�ضاها من �شركة الت�أمني �إذا تطلب الأمر
ذلك .
�	- 9أن يبني للعميل الإجراءات التي يتوجب عليه القيام بها فـي حالة وقوع اخلطر
امل�ؤمن عليه .
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�	- 10أن يبــني للعميل �ضرورة الإف�صاح عن �أي تغيريات فـي طبيعة اخلطر امل�ؤمن منه
عند جتديد وثيقة الت�أمني .
�	- 11أن يبلغ العميل دون ت�أخري بقرار ال�شركة ب�ش�أن مطالبته لها بعد وقوع اخلطر
امل�ؤمن عليه  ،وتقدمي امل�ساعدة املنا�سبة للعميل فـي موا�صلة �إجراءات هذه املطالبة .
�	- 12أن يبني للعميل �ضرورة الإف�صاح الكامل والعادل بخ�صو�ص املطالبة التي قدمها
لل�شركة بعد وقوع اخلطر امل�ؤمن عليه .
�	- 13أال يقدم للعميل معلومات �أو انتقادات غري �صحيحة �أو غري عادلة عن �أي �شركة
�أخــرى بغيــة حث العميــل على �إلغاء وثيقة ت�أمــني �ساريــة املفــعول ل�شراء وثيقة
جديدة عن طريقه � ،أو الت�أثري على العر�ض املقدم للعميل من جهة �أخرى .
املــادة ( ) 20
يحظر على ال�سم�سار الآتي :
 - 1العمــل كوكيــل ت أ�مـني بال�سلطنــة �أو وكي ــل مفـو�ض ل�شركة ت�أمــني �أجنبية تع ــمل
بال�سلطنة .
�	- 2أن يتملك ح�صة فـي �سم�سار ت�أمني �آخر .
�	- 3أن ميلك ح�صة فـي �شركة ت�أمني تزيد على ( )%10من ر�أ�سمالها .
�	- 4أن يكون القائمون على �إدارة ال�سم�سار �أو موظفوه من العاملني لإحدى �شركات
الت�أمني املرخ�صة بال�سلطنة .
 - 5اجلمع ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر بني عمليات ال�سم�سرة فـي الت�أمني وعمليات
ال�سم�سرة فـي عقود �إعادة الت�أمني لذات امل�شروع .
� - 6إ�صدار وثائق ت�أمني �أو القيام بت�سوية �أي تعوي�ضات .
� - 7إج ــراء �أي تعدي ــل فـي طل ــب الت�أمــني �أو فـي الوثيقة ال�صـادرة من �شركــة الت�أمــني
�أو التوقيع نيابة عن العميل .
 - 8االعتماد على �شركة ت�أمني واحدة فـي ممار�سة ن�شاطه  ،وعليه �أن يقدم �إىل الهيئة
خالل ( )90ت�سعني يوما من نهاية كل �سنة مالية بيانا معتمدا من قبل مراقب
احل�سابات اخلارجي يو�ضح الآتي :
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�أ  -ع ــدد و�أ�سمـ ــاء �شركـ ــات الت�أم ــني الت ــي تعامــل معهــا خــالل ال�سن ــة املاليـ ــة
املنق�ضية  ،و�إذا قل عدد ال�شركات املتعامل معها عن ثالث �شركات كان عليه
تقدمي الأ�سباب املربرة لذلك .
ب  -مقدار العموالت الكلية التي ا�ستحقت له من كل �شركة على حدة عن ال�سنة
املالي ـ ــة املنق�ضيـ ـ ــة  ،و�إذا زادت ن�سبـ ـ ــة عمول ــة �أي مـ ــن ال�شرك ــات ع ــلى ()%35
م ــن �إجمايل عموالت ال�شركات الأخرية وجب عليه تقدمي الأ�سباب املربرة
لذلك .
املــادة ( ) 21
للهيئة املوافقة على �إ�ضافة فرع �أو �أكرث لل�سم�سار بناء على طلبه  ،وت�سري على الفرع الأحكام
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 22
يج ــوز للهيئ ــة تفتي ــ�ش دفاتــر وح�سابــات ومعامالت ال�سم�س ــار و�إجــراء التحقيقــات
الالزمة فـي املخالفات املرتكبة  ،وتوقيع اجلزاءات املنا�سبة  ،كما يجوز لها تعيني جهة
خارجية للتدقيـق علــى دفاتر ال�سم�ســار و�سجالتــه  ،وعلى ال�سمــ�سار التعــاون معها وتوفري
جميع املعلومـ ــات والبيانـ ــات ال�ضروريـ ــة لهـ ــا  ،وتعام ــل تلك البيانـ ــات واملعلوم ــات ب�سريـ ــة
تامة  ،وال يجوز �إف�شا�ؤها �أو ن�شرها  .ويجوز للهيئة ا�سرتجاع م�صاريف التدقيق من قبل
ال�سم�سار �إذا ما ارت�أت ذلك .
املــادة ( ) 23
يلغى الرتخي�ص املمنوح لل�سم�سار فـي احلاالت الآتية :
�	- 1إذا فقد �شرطا من �شروط الرتخي�ص .
�	- 2إذا مل يبد أ� فـي مزاولة �أعماله خالل ( )12اثني ع�شر �شهرا من تاريخ �صدور
الرتخي�ص .
�	- 3إذا �صدر قرار نهائي ب�شطب القيد .
�	- 4إذا تخلف عن تقدمي طلب التجديد خالل املدة املحددة .
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�	- 5إذا �أخـل بـ�أي من الواجبـات �أو االلتزامات الواردة بالقوانني واللوائح والقرارات
املنظمة لعمله .
�	- 6إذا تخلف عن جتديد خطاب ال�ضمان امل�صرفـي .
 - 7نق�ص وثيقة الت�أمني �ضد الأخطاء املهنية عن احلد املقرر  ،وعدم تكملة النق�ص
خالل املدة التي يحددها جمل�س �إدارة الهيئة � ،أو �إذا تخلف عن جتديدها .
املــادة ( ) 24
ت�ستوفـي الهيئة الر�سوم الآتية :
 - 1ر�سم درا�سة الطلب
 - 2ر�سم منح الرتخي�ص
 - 3ر�سم جتديد الرتخي�ص
 - 4ر�سم فتح فرع
 - 5ر�سم تعديل البيانات
 - 6ر�سم طلب االطالع على الأوراق وال�سجالت
 - 7ر�سم طلب �صور �أو م�ستخرجات
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(� )1000ألف ريال عماين .
(� )2500ألفان وخم�سمائة ريال عماين .
(� )2500ألفان وخم�سمائة ريال عماين .
( )250مائتــان وخم�ســون ريـاال عمانــيا .
( )20ع�شرون رياال عمانيا .
( )5خم�سة رياالت عمانية .
( )5خم�سة رياالت عمانية .

�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة
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وزارة التجــــارة وال�صناعـــة
دائرة امللكية الفكريــة
�إعـــــــالن
تعلــن دائــرة امللكيــة الفكــرية عــن طلبــات ت�سجيــل العالمات التجارية املقبولة وفقا لأحكام
قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2008 /67
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 41515 :
فـي الفئة  34من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
ال�سجائر  ،ال�سيجار  ،التبغ امل�صنع  ،اخلام املع�سل  ،الكربيت  ،لوازم املدخنني .
با�ســـــــــــــــم � :إميرالد اند�سرتيز ال ال �سي
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :شقة � 1220 ، 606أن  ،ماركيت �سرتيت  ،ويلمنغنت دي �إي  ،19801الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2006/09/13 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 41516 :
فـي الفئة  34من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
ال�سجائر  ،ال�سيجار  ،التبغ امل�صنع  ،اخلام املع�سل  ،الكربيت  ،لوازم املدخنني .
با�ســـــــــــــــم � :إميرالد اند�سرتيز ال ال �سي
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :شقة � 1220 ، 606أن  ،ماركيت �سرتيت  ،ويلمنغنت دي �إي  ،19801الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2006/09/13 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 41517 :
فـي الفئة  34من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
ال�سجائر  ،ال�سيجار  ،التبغ امل�صنع  ،اخلام املع�سل  ،الكربيت  ،لوازم املدخنني .
با�ســـــــــــــــم � :إميرالد اند�سرتيز ال ال �سي
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :شقة � 1220 ، 606أن  ،ماركيت �سرتيت  ،ويلمنغنت دي �إي  ،19801الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2006/09/13 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 65867 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات �صيانة و�إ�صالح املركبات املوتورية .
با�ســـــــــــــــم  :فورد موتور كمبني
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة	
  
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ون �أمريكان روود  ،ديربورن  ،ميت�شيجن  ، 48126الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2010/12/12 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 67630 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
مركبات موتورية وقطعها واك�س�سواراتها .
با�ســـــــــــــــم  :فورد موتور كمبني
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ون �أمريكان روود  ،ديربورن  ،ميت�شيجن  ، 48126الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2011/3/28 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 67726 :
فـي الفئة  32من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
تف�صيل املالب�س وخياطة العبايات الن�سائية .
با�ســـــــــــــــم  :نورة بنت كرمي البلو�شي للتجارة
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص .ب  92 :ر .ب 132 :
تاريخ تقدمي الطلب 2011/04/04 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 68434 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�أعمال الأ�سا�سات وهياكل الإن�شاءات و�أعمال اخلر�سانات ور�ص الطابوق وو�ضع الأحجار
واملقاوالت وتغطية ال�سقوف وغريها .
با�ســـــــــــــــم  :الظفرة للم�شاريع املتكاملة �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص .ب  320 :ر .ب 101 :
تاريخ تقدمي الطلب 2011/05/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 69539 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�أنظمة توجيه وتعليق ميكن تخ�صي�صها ح�سب طلب ال�سائق يتم تزويدها على �أنها جزء
اليتجز�أ من حمركات املركبات  ،وتت�ألف من م�شغالت ميكانيكية للتوجيه والتعليق ميكن
تعديلها كهربائيا .
با�ســـــــــــــــم  :فورد موتور كمبني
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ون �أمريكان روود  ،ديربورن  ،ميت�شيجن  ، 48126الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2011/7/31 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 69772 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات بيع املركبات املوتورية .
با�ســـــــــــــــم  :فورد موتور كمبني
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ون �أمريكان روود  ،ديربورن  ،ميت�شيجن  ، 48126الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2011/8/13 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 70039 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
مركبات موتورية وقطعها .
با�ســـــــــــــــم  :فورد موتور كمبني
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ون �أمريكان روود  ،ديربورن  ،ميت�شيجن  ، 48126الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2011/8/28 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72215 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
دراجات هوائية  ،دراجات نارية �صغرية  ،دراجات بخارية �صغرية  ،دراجات هوائية كهربائية،
دراجـات ثالثية العجالت  ،مركبات لكافة الطرق الربية  ،قطع ولوازم كافة الب�ضائع
املذكورة .
با�ســـــــــــــــم  :فورد موتور كمبني
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ون �أمريكان روود  ،ديربورن  ،ميت�شيجن  ، 48126الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/01/10 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72361 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات البيع بالتجزئة للمركبات املوتورية  ،خدمات ترويج مبيعات الآخرين فـي جمال
�صناعة املركبات املوتورية .
با�ســـــــــــــــم  :فورد موتور كمبني
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ون �أمريكان روود  ،ديربورن  ،ميت�شيجن  ، 48126الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/01/24 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72595 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
مركبات موتورية وخا�صة �سيارات � ،شاحنات � ،شاحنات مقفلة  ،مركبات خدمة ريا�ضية
وقطعها وهيكلها وحمركاتها .
با�ســـــــــــــــم  :فورد موتور كمبني
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ون �أمرييكان رود ديربورن ميت�شجن  , 48126الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/02/06 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72596 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات متاجر التوزيع باجلملة ومتاجر التجزئة فـي جمال ال�سيارات اجلديدة وامل�ستعملة
ولوازمها و�أجزائها  ،خدمات ترويج مبيعات منتجات وخدمات الغري فـي جمال قطاع
ال�سيارات من خالل ن�شر املواد الدعائية والإعالنية ومعلومات حول املنتجات من خالل
�شبكات الكمبيوتر العاملية عرب الإنرتنت ومن خالل توزيع املواد املطبوعة والت�سجيالت
ال�سمعية وال�صوتية والت�سجيالت التلفزيونية والإذاعية  ،خدمات الدعاية عرب الإنرتنت ،
خدمات امل�سابقات الرتويجية  ،خدمات متاجر التجزئة فـي جمال ال�سيارات ولوازم و�أجزاء
ال�سيارات  ،خدمات وكالء بيع ال�سيارات .
با�ســـــــــــــــم  :فورد موتور كمبني
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ون �أمريكان روود  ،ديربورن  ،ميت�شيجن  ، 48126الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/02/6 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72872 :
فـي الفئة  29من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
التمور .
با�ســـــــــــــــم � :شركة الأطعمة املمتازة ال ال �سي
اجلن�سيــــــة � :إماراتي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص .ب  10602 :دبي الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/02/22 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73095 :
فـي الفئة  25من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
مالب�س � ،أحذية � ،أغطية ر�أ�س � ،سرتة من �صوف حمبوك � ،أحزمة � ،أ�ساور �أحذية � ،أحذية
ريا�ضية � ،صنادل ف�ساتني � ،سرتات  ،قم�صان  ،مالب�س �أطفال  ،مالب�س �أمومة  ،تي �شريت
�أعلى اخلزانة  ،قمي�ص ق�صري  ،قم�صان عرق �سرتة فرائية  ،مقلن�سة  ،بلوفرات  ،معاطف ،
عباءات  ،قبعات  ،كاب � ،شاالت �سرت  ،بدالت  ،بنطلون  ،طماقات كاحل معاطف  ،بلوزات ،
�سرتات � ،صوفـية  ،مالب�س نوم  ،قبعات  ،قبعات  ،كاب  ،مالب�س داخلية  ،معطف واق من
املطر ربطات العنق � ،أحذية ريا�ضية � ،شبا�شب  ،خمارات  ،جوارب  ،م�آزر  ،تنانري  ،جوارب ،
قفازات لبا�س �ضيق .
با�ســـــــــــــــم  :ريوهني كيكاكو كو ليمتد
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  4 -26 - 3 :هيجا�شي  -ايكيبوكورو تو�شيما  -كو طوكيو اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/03/04 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73122 :
فـي الفئة  03من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
جتارة العطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور .
با�ســـــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة الإن�سياب العربية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص .ب  40 :ر .ب 211 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/03/07 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73509 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
مركبات موتورية وقطعها ولوازمها  ،فئة . 12
با�ســـــــــــــــم  :فورد موتور كمبني
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ون �أمريكان روود  ،ديربورن  ،ميت�شيجن  ، 48126الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/3/28 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73535 :
فـي الفئة  03من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
م�ستح�ضرات العناية بالب�شرة .
با�ســـــــــــــــم  :ذا بروكرت اند غامبل كومبني
اجلن�سيــــــة � :أملاين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ون بروكرت اند غامبل بالزا �سين�سيناتي اوهايو  45202الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/03/28 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73536 :
فـي الفئة  25من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
القم�صان والقم�صان الق�صرية الأكمام والرمرب والبناطيل وبناطيل الدراجات والبناطيل
وبناطيل اجلينز والف�ساتني واملالب�س والأفرهول والقم�صان والبلوز والقم�صان املن�سوجة
وال�سويرت املن�سوجة والتنانري وال�سرت ال�صوفـية املحبوكة والقم�صان التحتية والقفازات
واللفاح واجلراب الطويلة والقم�صان املعرقة والقم�صان املعرقة ذات الأغطية والقم�صان
املعرقة ال�صوفـية والبذل الريا�ضية واملالب�س التحتية وبدل اجل�سم والبيجامات ومالب�س
ال�سباحة ومالب�س املطر واجلراب واجلاكيتات واملعاطف والأحذيه والأبواط برقبه والقبعات
ال�صغريه والقبعات .
با�ســـــــــــــــم  :توركواي انرتبراي�سيز ليمتد
اجلن�سيــــــة  :نيوزيلندي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  439 :اي�ست تاماكي رود اي�ست تاماكي اوكالند  ،نيوزلندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/03/28 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73735 :
فـي الفئة  36من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات وكاالت الت�أمني  ،خدمات �سم�سرة الت�أمني  ،خدمات �إدارة املخاطر  ،خدمات معلومات
الت�أمني واال�ست�شارات .
با�ســـــــــــــــم  :لوكتون  ،انك
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  444 :وي�ست � 47سرتيت � ،سويت  ، 900كان�سا�س �سيتي  ،مي�سوري 64112
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/04/08 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73737 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات �إ�صالح و�صيانة املركبات موتورية فئه . 37
با�ســـــــــــــــم  :فورد موتور كمبني
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ون �أمريكان روود  ،ديربورن  ،ميت�شيجن  ، 48126الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/4/8 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74191 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
مركبات موتورية وقطعها .
با�ســـــــــــــــم  :فورد موتور كمبني
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ون �أمريكان روود  ،ديربورن  ،ميت�شيجن  ، 48126الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/5/8 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74192 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات بيع املركبات املوتورية بالتجزئة  ,خدمات وكالء املركبات املوتورية .
با�ســـــــــــــــم  :فورد موتور كمبني
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ون �أمريكان روود  ،ديربورن  ،ميت�شيجن  ، 48126الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/5/8 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74612 :
فـي الفئة  39من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
ال�سفر وال�سياحة وال�شحن .
با�ســـــــــــــــم � :شركة مزون الدولية لل�سفر وال�سياحة �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص .ب  629 :ر .ب 100 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/02 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74749 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
ور�ش �أملنيوم .
با�ســـــــــــــــم  :وثاب بن عبداللـه بن �سعيد ال�شبلي للتجارة
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص .ب  884 :ر .ب 311 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75022 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�أعمال املقاوالت والت�شيد  ،و�أعمال التنظيف العامة � ,أعمال وتنفـيذ الت�صميم الداخلي
والديكور متديدات املياه .
با�ســـــــــــــــم  :ابوعبد العزيز املخلدي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص .ب  11 :ر .ب 600 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75172 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
مركبات موتورية وقطعها .
با�ســـــــــــــــم  :فورد موتور كمبني
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ون �أمريكان روود  ،ديربورن  ،ميت�شيجن  ، 48126الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/2 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75254 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
بيع الأثاث واملفرو�شات و�أعمال الديكور واال�سترياد والت�صدير .
با�ســـــــــــــــم � :شركة االندماج للتجارة
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص .ب  260 :ر .ب 612 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/04 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75431 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
مركبات موتورية وقطعها .
با�ســـــــــــــــم  :فورد موتور كمبني
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ون �أمريكان روود  ،ديربورن  ،ميت�شيجن  ، 48126الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/ 7/8 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  3806 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75674 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
املعا�صر وحمالت البوظه والآي�س كرمي .
با�ســـــــــــــــم  :احلا�سة ال�ساد�سة للتجارة �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :جتارة
العنـــــــــوان � :ص .ب  210 :ر .ب 103 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/05 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77338 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
ت�شغيل املحاجر .
با�ســـــــــــــــم � :شواطئ جمان الذهبية �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص .ب  161 :ر .ب 118 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/11/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77365 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات املطاعم وخدمات املطاعم الذاتية وخدمات مطاعم الوجبات ال�سريعة وخدمات
التزويد بالطعام وال�شراب فـي داخل وخارج �أماكن الإقامة والواردة جميعها بالفئة . 43
با�ســـــــــــــــم  :ماري بروان ا�س دي �أن بي ات�ش دي
اجلن�سيــــــة  :ماليزي
العنـــــــــوان  :رقم  5و 3جاالن ديواين  ، 3كاو�سان بريند�سرتيان  81100جوهور بهرو
جوهور ماليزيا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/11/19 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77367 :
فـي الفئة  36من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات العقــارات �إدارة العقارات اال�ست�شارات العق ــارية  ،الــوكاالت العقــارية  ،الت�أجري
العقاري الو�ساطات العقارية � ،إدارة ال�شقق الفندقية  ،خدمات الو�ساطة العقارية  ،خدمات
اال�ست�شارات العقارية  ،خدمات حت�صيل الإيجار  ،خدمات وكاالت املنازل خدمات التقييم
العقاري  ،خدمات ت�أجري املكاتب .
با�ســـــــــــــــم � :شركة الأرجان العاملية العقارية �ش م ق
اجلن�سيــــــة  :كويتي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ال�شيوخ � ،شارع  ، 6بلوت  ،125الكويت �ص .ب  8904 :ال�ساملية  22060الكويت
تاريخ تقدمي الطلب 2012/11/19 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77368 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدم ــات بناء املباين خدمات الإ�صالح  ،خدمات تطوير املمتلكات وخدمات التطوير
العقـاري  ،خدمات ا�ست�شارات م�شاريع البناء  ،خدمات �إدارة امل�شاريع امليدانية املتعلقة ببناء
املباين .
با�ســـــــــــــــم � :شركة الأرجان العاملية العقارية �ش م ق
اجلن�سيــــــة  :كويتي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ال�شيوخ � ،شارع  ، 6بلوت  ،125الكويت �ص .ب  8904 :ال�ساملية  22060الكويت
تاريخ تقدمي الطلب 2012/11/19 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77369 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات �أماكن ال�سكن امل�ؤقتة  ,خدمات بيت ال�ضيافة الفنادق اال�سرتاحات واملقاهي .
با�ســـــــــــــــم � :شركة الأرجان العاملية العقارية �ش م ق
اجلن�سيــــــة  :كويتي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ال�شيوخ � ،شارع  ، 6بلوت  ،125الكويت �ص .ب  8904 :ال�ساملية  22060الكويت
تاريخ تقدمي الطلب 2012/11/19 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77370 :
فـي الفئة  44من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات ت�صميم املناظر الطبيعية وخدمات ت�صميم احلدائق والزراعة والب�ساتني والغابات .
با�ســـــــــــــــم � :شركة الأرجان العاملية العقارية �ش م ق
اجلن�سيــــــة  :كويتي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ال�شيوخ � ،شارع  ، 6بلوت  ،125الكويت �ص .ب  8904 :ال�ساملية  22060الكويت
تاريخ تقدمي الطلب 2012/11/19 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77413 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
جتارة مواد البناء اال�سترياد والت�صدير .
با�ســـــــــــــــم � :شركة عبداللـه دادبن الدولية �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص .ب  1635 :ر .ب 112 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/11/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77429 :
فـي الفئة  09من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
البطاريات و�شواحن البطاريات ومو�صل ال�شبكات فـي البطاريات .
با�ســـــــــــــــم  :جون�سن كونرتولز تكنولوجي كمبني
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  915 :اي�ست ثريتي �سكند �سرتيت  ،هوالند  ،ميت�شيغان  49423 ،الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/11/20 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77528 :
فـي الفئة  44من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
العيادات الطبية املتخ�ص�صة .
با�ســـــــــــــــم � :شركة نهاوند الدولية �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص .ب  393 :ر .ب 211 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/11/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77552 :
فـي الفئة  18من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�أكيا�س الت�سوق  ،علب لل�صابون �أو العطور �أو م�ساحيق الزينة تباع فارغة  ،حمافظ جلدية
م�سطح ــة للوث ـ ــائق والأوراق  ،حق ــائب �صغرية للوثائق والأوراق  ،حقائب مـن القمـا�ش
اخلــ�ش ــن  ،حقـ ــائب لل�سفـ ــر  ،الأمتع ــة  ،احلقائ ــب الليليــة  ،احلقائب الريا�ضية  ،حقائب
ريا�ضية متعددة الأغرا�ض  ،املحافظ  ،حمافظ جيب للأوراق النقدية  ،حقائب ظهر ،
علـب مفاتيـح  ،حقائب مالب�س لل�سفر  ،و حقائب �أحذية لل�سفر .
با�ســـــــــــــــم  :غريت وايت �شارك �أنرتبراي�سز  ،انك
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2041 :فـي�ستا باركواي  ،ليفل  ، 2وي�ست بامل بيت�ش  ،فلوريدا  ، 33411الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/02 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77553 :
فـي الفئة  25من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
املالب�س وملحقاتها  ،حتديدا القم�صان  ،قم�صان ن�صف كم (تي � -شريت)  ،كنزات ف�ضفا�ضة
يرتــديها الري ــا�ضي ــون  ،بناطيــل ق�صي ــرة (�شورت ــات)  ،جــاكيت ــات  ،البلوزات  ،القفازات ،
اجلــوارب  ،غط ــاء الــر�أ�س  ،لبا�س القدم .
با�ســـــــــــــــم  :غريت وايت �شارك �أنرتبراي�سز  ،انك
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2041 :فـي�ستا باركواي  ،ليفل  ، 2وي�ست بامل بيت�ش  ،فلوريدا  ، 33411الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/02 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77554 :
فـي الفئة  18من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�أكيا�س الت�سوق  ،علب لل�صابون �أو العطور �أو م�ساحيق الزينة تباع فارغة  ،حمافظ جلدية
م�سطحة للوثائق والأوراق  ،حقائب �صغرية للوثائق والأوراق  ،حقائب من القما�ش اخل�شن،
حقائب لل�سفر  ،الأمتعة  ،احلقائب الليلية  ،احلقائب الريا�ضية  ،حقائب ريا�ضية متعددة
الأغرا�ض  ،املحافظ  ،حمافظ جيب للأوراق النقدية  ،حقائب ظهر  ،علب مفاتيح  ،حقائب
مالب�س لل�سفر  ،و حقائب �أحذية لل�سفر .
با�ســـــــــــــــم  :غريت وايت �شارك �أنرتبراي�سز  ،انك
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2041 :فـي�ستا باركواي  ،ليفل  ، 2وي�ست بامل بيت�ش  ،فلوريدا  ، 33411الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/02 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77555 :
فـي الفئة  25من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
املالب�س وملحقاتها  ،حتديدا القم�صان  ،قم�صان ن�صف كم (تي � -شريت)  ،كنزات
ف�ضفــا�ضة يرتديها الريا�ضي ــون  ،بناطي ــل ق�صيـ ــرة (�شورتات)  ،جاكيتـات  ،البلوزات ،
القفـازات  ،اجلـوارب  ،غطاء الر�أ�س  ،لبا�س القدم .
با�ســـــــــــــــم  :غريت وايت �شارك �أنرتبراي�سز  ،انك
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2041 :فـي�ستا باركواي  ،ليفل  ، 2وي�ست بامل بيت�ش  ،فلوريدا  ، 33411الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/02 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77598 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات جلب الب�ضائع على خمتلف �أنواعها ملنفعة الآخرين ماعدا خدمات نقلها لتمكني
امل�ستهلكني من معاينة و�شراء هذه الب�ضائع  ,خدمات البيع بالتجزئة وخدمات حمالت
البيع باجلملة .
با�ســـــــــــــــم  :ماجد الفطيم للت�سلية والرتفـية �ش ذ م م
اجلن�سيــــــة � :إماراتي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :حمل ملك �سيتي �سنرت  -ديره بور�سعيد �ص .ب  61882 :دبي الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/04 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77635 :
فـي الفئة  16من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
ال�صحف واملجالت .
با�ســـــــــــــــم  :دار م�سقط لل�صحافة والن�شر
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص .ب  2998 :روي ر .ب 112 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/08 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77636 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
ال�شوكوالتة وحلوى ال�شوكوالتة واحللويات غري الطبية  ،الب�سكويت والكعك والفطائر
والويفـر (الب�سكويت اله�ش)  ،البوظـ ــة ومنتج ـ ــات البــوظة واحلل ــويـات املبــردة واملجمـدة
وحلوى ختام الطعام .
با�ســـــــــــــــم  :كادبوري يو كيه ليمتيد
اجلن�سيــــــة  :اململكة املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص .ب  ، 12 :بورنفـيل  ،بريمينجهام بي  2 30ال يو  ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/08 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77637 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
ال�شوكوالتة وحلوى ال�شوكوالتة واحللويات غري الطبية  ،الب�سكويت والكعك والفطائر
والويفـر (الب�سكويت اله�ش)  ،البوظـ ــة ومنتج ـ ــات البــوظة واحلل ــويـات املبــردة واملجمـدة
وحلوى ختام الطعام .
با�ســـــــــــــــم  :كادبوري يو كيه ليمتيد
اجلن�سيــــــة  :اململكة املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص .ب  ، 12 :بورنفـيل  ،بريمينجهام بي  2 30ال يو  ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/08 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77651 :
فـي الفئة  41من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
اخلدمات الرتفـيهية وخ�صو�صا برامج الو�سائط املتعددة اخلا�صة بكافة االجتماعات
واملوزعة عرب خمتلف الطرق من و�سائط الإر�سال وخدمات التزويد باملعلومات الرتفـيهية
املتعلقة بالربامج التلفزيونية عرب �شبكات الكمبيوتر الدولية وخدمات �إنتاج الربامج
التلفزيونية والربامج املتعددة والأفالم .
با�ســـــــــــــــم  :دي�سكوفري كوميونيكي�سنز  ،ال ال �سي
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ون دي�سكوفري بلي�س � ،سيلفر �سرب�سنج  ،ملريالند  ، 20910الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/08 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77695 :
فـي الفئة  39من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات ال�شحن والتو�صيل ال�سريع املتعلق مبنتجات ال�سباكة .
با�ســـــــــــــــم  :براديل كوربوري�شن
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :دبليو  142ان  9101فاونتني بوليفارد مينوموين فول�س وي�سكون�سني ،53051
الواليات املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/10 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77696 :
فـي الفئة  20من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خزانات احلائط اخلا�صة باحلمامات والرفوف واملرايا و�أماكن تغري حفاظات الأطفال
وخ�صو�ص ــا مــوائــد تغييــر للأطفال وعالقات املعاطف والقبعات ومقاعد الد�ش وق�ضبان
�ستائر الد�ش واخلزائن .
با�ســـــــــــــــم  :براديل كوربوري�شن
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :دبليو  142ان  9101فاونتني بوليفارد مينوموين فول�س وي�سكون�سني ،53051
الواليات املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/10 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77697 :
فـي الفئة  01من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
الراتنجات ال�صناعية والتي ت�ستخدم كمكون فـي تركيبات ال�سباكة ومرفقات اال�ستحمام
واك�س�سوارات احلمامات .
با�ســـــــــــــــم  :براديل كوربوري�شن
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :دبليو  142ان  9101فاونتني بوليفارد مينوموين فول�س وي�سكون�سني ،53051
الواليات املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/10 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77773 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�إدارة الأعمال  ،توجيه الأعمال  ،تفعيل الن�شاط املكتبي  ،جتميع ت�شكيلة متنوعة من
الب�ضائع ملنفعة الآخرين (با�ستثناء نقلها) لتمكني الزبائن من معاينة تلك الب�ضائع ب�شكل
مالئم و �شرا�ؤها  ،يتم تقدمي هذه اخلدمات من قبل حمالت البيع بالتجزئة و�أ�سواق
البيع باجلملة من خالل طلبات ال�شراء الربيدية ح�سب الكتالوجات �أو بوا�سطة و�سائل
الإعالم الإلكرتونية �أو املواقع اخلا�صة بال�سلع على الإنرتنت �أو من خالل برامج الت�سوق
عرب التلفزيون  ،وكاالت اال�سترياد والت�صدير  ،الت�سويق  ،الدعاية والإعالن  ،وكـاالت
التوظيف � ،إعداد ك�شوف الرواتب  ،توظيف الأفراد  ،البحث عن م�ؤ�س�سات جتارية لرعاية
الربامج تلفزيونيا �أو �إذاعيا � ،إدارة �أعمال الفنادق  ،الدعاية والإعالن على الإنرتنت وعلى
�شبكات احلا�سوب  ،تنظيم املعار�ض للأغرا�ض التجارية �أو للدعاية والإعالن  ،ن�شر ن�صو�ص
الدعاية والإعالن .
با�ســـــــــــــــم  :فلورا جروب �إنك
اجلن�سيــــــة  :اجلزر العذراء الربيطانية
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :سي � /أو �ص .ب  146 :ويكهام كاي  ،رود تاون  ،تورتوال  ،اجلزر العذراء
الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/12 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77774 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات توفـري الطعام وال�شراب  ،الإيواء امل�ؤقت  ،الفنادق  ،الفنادق ال�صغرية ( املوتيالت)،
ت أ�جـري �أمــاكن الإقــامة امل�ؤقتــة  ،حجوزات الإقامة امل�ؤقتة  ،حجوزات الفنادق  ،النزل ،
�أماكن إ�ق ــامة ال�سيـ ــاح  ،املطاعـ ــم  ،املقاه ــي  ،الكافـيرتيات  ،املطاعم امل�ؤقت ــة �أو املتنقلـ ــة
(الكانتينـ ــات)  ،مطـاعم تقدمي الوجبـات اخلفـيفة  ،التزويد بالطعام وال�شراب  ،خدمات
خميم ــات العطــالت  ،ت�أجري غرف االجتماعات .
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با�ســـــــــــــــم  :فلورا جروب �إنك
اجلن�سيــــــة  :اجلزر العذراء الربيطانية
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :سي � /أو �ص .ب  146 :ويكهام كاي  ،رود تاون  ،تورتوال  ،اجلزر العذراء
الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/12 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77775 :
فـي الفئة  36من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات جمع التربعات اخلريية  ,ا�ستئجار وت�أجري مرافق الكليات .
با�ســـــــــــــــم  :كارنيجي ميلون يونيفـري�سيتي
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  5000 :فوربي�س أ�فـينيو  ،بيت�سبريج  ،بي ايه  ،الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/12 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77776 :
فـي الفئة  41من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات التعليم والتهذيب  ،حتديدا  ،تطوير وتنظيم وتوفـري دورات تدري�س وتدريب
مل�ستويات طالب اجلامعة غري املتخرجني وخلريجي اجلامعة وم�ستويات الدرا�سات العليا
وامل�ستويات املهنية  ،تطوير وتنظيم وتوفـري دورات تدري�س وتدريب مل�ستويات طالب
اجلامعة غري املتخرجني وخلريجي اجلامعة والدرا�سات العليا عرب �شبكة حا�سوب عاملية ،
�أبحاث وا�ست�شارات فـي جمال الفنون احلرة  ،خدمات الن�شر  ،حتديدا ن�شر الكتب والكرا�سات
وكتب الن�صو�ص واملواد الأخرى بنماذج مطبوعة و�إلكرتونية � ،إنتاج الربامج الإذاعية
والتلفزيونية  ،توفـري خدمات الرتفـيه  ،حتديدا املعار�ض ومعار�ض ال�صور املتحركة
واحلفالت املو�سيقية وامل�سرحيات وحفالت الأوبرا وامل�سرحيات املو�سيقية واحلفالت
املو�سيقية وفعاليات الرق�ص والأحداث الريا�ضية واملعار�ض الفنية � ،إدارة امل�ؤمترات
التعليمية واملحا�ضرات وور�ش العمل وور�شات ال�شرح التطبيقية واحللقات الدرا�سية  ،توفـري
ت�سهيالت ( مرافق ) للقاءات اال�ستجمامية والتعليمية والرتفـيهية  ،توفـري الت�سهيالت
(املرافق) اال�ستجمامية والريا�ضية وت�سهيالت (مرافق ) �ألعاب الق ـ ــوى  ،توفـري خدمات
املراجع واملكتبات  ،توفـري ت�سهيالت (مرافق ) للقاءات االجتماعية واملجتمعية .
با�ســـــــــــــــم  :كارنيجي ميلون يونيفـري�سيتي
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  5000 :فوربي�س أ�فـينيو  ،بيت�سبريج  ،بي ايه  ،الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/12 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77777 :
فـي الفئة  42من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات احلا�سوب  ،حتديدا  ،توفـري معلومات وارتباطات ت�شعبية للمواقع ال�شبكية
الأخرى عرب �شبكة االت�صاالت العاملية  ،وا�ست�ضافة املواقع ال�شبكية للآخرين  ،الأبحاث
واال�ست�شارة فـي جماالت التعليم والعلم والهند�سة  ،توفـري خدمات �أماكن النوم والطعام ،
توفـري خدمات املطاعم  ،وتوفـري ت�سهيالت للقاءات االجتماعية واملجتمعية .
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با�ســـــــــــــــم  :كارنيجي ميلون يونيفـري�سيتي
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  5000 :فوربي�س أ�فـينيو  ،بيت�سبريج  ،بي ايه  ،الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/12 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77792 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
املقاهي والكافترييا والكانتني .
با�ســـــــــــــــم � :شركة مطاعم ال�سنبوك التجارية املحدودة
اجلن�سيــــــة � :سعودي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :اخلرب� /شارع الأمري م�ساعد  -تقاطع � ، 11/10ص .ب  ، 3919 :ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/15 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77819 :
فـي الفئة  19من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
مــواد البنـاء (غري الـمعدنية) الأنابيب ال�صلبة غري املعدنيه للبناء  ,الأ�سفلت والزفت
والقار  ,املباين غري املعدنية املتنقلة  ,الن�صب التذكارية غري املعدنية .
با�ســـــــــــــــم � :شركة كوانتم اند�سرتيز ذ م م
اجلن�سيــــــة � :إماراتي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص .ب  ، 86488 :ر�أ�س اخليمة  -الإمارات
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/16 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77820 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات املطاعم .
با�ســـــــــــــــم  :ذا ملتنج بوت ر�ستورانت�س  ،انك
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  8810 :توين ليك�س بوليفارد  ،تامبا  ،فلوريدا  ، 33614الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/16 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77821 :
فـي الفئة  16من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
بودرة منظفة � ,سائل جللي ال�صحون  ,مطري (منعم) الأقم�شة .
با�ســـــــــــــــم � :شركة بي ام اي العاملية
اجلن�سيــــــة  :بحريني
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص .ب  3002 :املنامة  -البحرين
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/16 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77829 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جـرارات
قطــر � ،أج ــزاء ولـوازم جلميع الب�ض ــائع املـذك ـ ــورة م�سبقـ ــا  ،أ�ج ـ ـه ــزة إ�ن ـ ــذار �ض ــد ال�سرقة
لل�سيـ ــارات  ،رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أوالإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (ني�سان موترو كو  ،ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ,يوكوهاما � -شي  ,كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :
-52-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77830 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جـرارات
قطــر � ،أج ــزاء ولـوازم جلميع الب�ض ــائع املـذك ـ ــورة م�سبقـ ــا  ،أ�ج ـ ـه ــزة إ�ن ـ ــذار �ض ــد ال�سرقة
لل�سيـ ــارات  ،رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أوالإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (ني�سان موترو كو  ،ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ,يوكوهاما � -شي  ,كاناغاوا  ،اليابان 8623-220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77831 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جـرارات
قطــر � ،أج ــزاء ولـوازم جلميع الب�ض ــائع املـذك ـ ــورة م�سبقـ ــا  ،أ�ج ـ ـه ــزة إ�ن ـ ــذار �ض ــد ال�سرقة
لل�سيـ ــارات  ،رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أوالإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (ني�سان موترو كو  ،ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ,يوكوهاما � -شي  ,كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77832 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جـرارات
قطــر � ،أج ــزاء ولـوازم جلميع الب�ض ــائع املـذك ـ ــورة م�سبقـ ــا  ،أ�ج ـ ـه ــزة إ�ن ـ ــذار �ض ــد ال�سرقة
لل�سيـ ــارات  ،رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أوالإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (ني�سان موترو كو  ،ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ,يوكوهاما � -شي  ,كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77833 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جـرارات
قطــر � ،أج ــزاء ولـوازم جلميع الب�ض ــائع املـذك ـ ــورة م�سبقـ ــا  ،أ�ج ـ ـه ــزة إ�ن ـ ــذار �ض ــد ال�سرقة
لل�سيـ ــارات  ،رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أوالإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (ني�سان موترو كو  ،ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ,يوكوهاما � -شي  ,كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77834 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جـرارات
قطــر � ،أج ــزاء ولـوازم جلميع الب�ض ــائع املـذك ـ ــورة م�سبقـ ــا  ،أ�ج ـ ـه ــزة إ�ن ـ ــذار �ض ــد ال�سرقة
لل�سيـ ــارات  ،رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أوالإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (ني�سان موترو كو  ،ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ,يوكوهاما � -شي  ,كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77835 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جـرارات
قطــر � ،أج ــزاء ولـوازم جلميع الب�ض ــائع املـذك ـ ــورة م�سبقـ ــا  ،أ�ج ـ ـه ــزة إ�ن ـ ــذار �ض ــد ال�سرقة
لل�سيـ ــارات  ،رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أوالإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (ني�سان موترو كو  ،ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ,يوكوهاما � -شي  ,كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77836 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جـرارات
قطــر � ،أج ــزاء ولـوازم جلميع الب�ض ــائع املـذك ـ ــورة م�سبقـ ــا  ،أ�ج ـ ـه ــزة إ�ن ـ ــذار �ض ــد ال�سرقة
لل�سيـ ــارات  ،رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أوالإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (ني�سان موترو كو  ،ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ,يوكوهاما � -شي  ,كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77837 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جـرارات
قطــر � ،أج ــزاء ولـوازم جلميع الب�ض ــائع املـذك ـ ــورة م�سبقـ ــا  ،أ�ج ـ ـه ــزة إ�ن ـ ــذار �ض ــد ال�سرقة
لل�سيـ ــارات  ،رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أوالإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (ني�سان موترو كو  ،ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ,يوكوهاما � -شي  ,كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77838 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جـرارات
قطــر � ،أج ــزاء ولـوازم جلميع الب�ض ــائع املـذك ـ ــورة م�سبقـ ــا  ،أ�ج ـ ـه ــزة إ�ن ـ ــذار �ض ــد ال�سرقة
لل�سيـ ــارات  ،رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أوالإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (ني�سان موترو كو  ،ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ,يوكوهاما � -شي  ,كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77839 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جـرارات
قطــر � ،أج ــزاء ولـوازم جلميع الب�ض ــائع املـذك ـ ــورة م�سبقـ ــا  ،أ�ج ـ ـه ــزة إ�ن ـ ــذار �ض ــد ال�سرقة
لل�سيـ ــارات  ،رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أوالإطارات .

Q60S

با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (ني�سان موترو كو  ،ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ,يوكوهاما � -شي  ,كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77841 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77842 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77843 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77844 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77845 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77846 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77847 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77848 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
-61-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1018

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77849 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77850 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77851 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77852 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77853 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77854 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77855 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77856 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77857 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77858 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77859 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77860 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77861 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77862 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77863 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77864 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77865 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77866 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77867 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77868 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77869 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جرارات
قطر � ،أجزاء ولوازم جلميع الب�ضائع املذكورة م�سبقا � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة لل�سيـارات ،
رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أو الإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( ني�سان موترو كو  ، .ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ،يوكوهاما � -شي  ،كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 79722 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
حمالت البقالة ال�سوبر ماركت التموينات الربادات .
با�ســـــــــــــــم  :الدولية احلديثة للتنمية والتعمري �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  1185 :ر  .ب 131 :
تاريخ تقدمي الطلب 2013/03/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77931 :
فـي الفئة  38من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات االت�صاالت للهواتف الال�سلكية .
با�ســـــــــــــــم � :شركة جت�سيد املحدودة
اجلن�سيــــــة � :سعودي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  250530 :الريا�ض  ، 113911اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/19 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2366 :ر  .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77955 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الأرز ال�شوكوالته الب�سكويت الويفر(الب�سكويت اله�ش) احللويات املربدة واملجمدة  ،النب
وال�شاي والكاكاو وال�سكر والتابيوكا وال�ساغو والنب اال�صطناعي  ،الدقيق وامل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات املثلجة  ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،
اخلمرية وم�سحوق اخلبيز  ،امللح واخلردل واخلل (ال�صل�صة) البهارات  ،التوابل الثلج .
با�ســـــــــــــــم  :جمال املدينة احلديثة �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :التجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  ، 58 :ر  .ب  328 :الرمي�س
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/22 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78024 :
فـي الفئة  32من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مياه غازية  ،املياه الغازية (م�ستح�ضرات ت�صنيع املياه الغازية) .
با�ســـــــــــــــم � :شركة اجلربيني ملنتجات الألبان واملواد الغذائية
اجلن�سيــــــة  :فل�سطينية
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  :من ــرة الرامل ــة  ،اخللي ــل  ،ال�ضف ــة الغربي ــة  -ال�سلط ــة الوطنيــة
الفل�سطينية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/24 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2366 :ر  .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78040 :
فـي الفئة  21من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�أدوات املطبخ املنزلية احلاويات الأواين امل�صنوعة من الزجاج �أو البو�سلني �أو اخلزف الغري
مدرجة فـي فئات �أخرى .
با�ســـــــــــــــم  :الري�س تريدينغ �أجين�سي�س
اجلن�سيــــــة � :إماراتي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  ، 4713 :دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/24 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2366 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78041 :
فـي الفئة  25من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�أحذية عالية الرقبة � ،أحذية عالية الرقبة لال�ستخدام الريا�ضي  ،الأجزاء العلوية من
�أحذية عالية الرقبة � ،أحذية عالية الرقبة (كعوب للأحذية عالية الرقبة) � ،أحذية عالية
الرقبة (الرتكيبات احلديدية فـي الأحذية عالية الرقبة) � ،أحذية عالية الرقبة (الو�سائل
امل�ضادة لالنزالق فـي الأحذية عالية الرقبة)  ،قبعات (لبا�س للر�أ�س)  ،تركيبات من املعدن
للأحذية العادية والأحذية ذات الرقبة � ،ألب�سة قــدم  ،الأجــزاء العلويــة من �ألب�ســة القــدم ،
قفازات � ،ألب�سة ر�أ�س للإرتداء  ،النعال الداخلية � ،أردية �سروالية  ،الدرع (الرت�س) مالب�س ،
الأحذيه � ،أحذية (�أعقاب الأحذية) � ،أحذية (قطع من احلديد فـي الأحذية) � ،أحذية
(و�سائل مانعة لالنزالق فـي الأحذية) � ،أحذية (حوا�شي الأحذية) .
با�ســـــــــــــــم  :م�شاريع ال�صالح �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  1736 :ر  .ب 112 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/24 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2366 :ر  .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78042 :
فـي الفئة  41من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات التعليم وخدمات التدريب وخدمات الرتفيه تقدمي خدمات ريا�ضية وثقافية .
با�ســـــــــــــــم � :شركة جمموعة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية
اجلن�سيــــــة � :سعودي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  ، 11584 ، 57750 :الريا�ض  ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/24 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2366 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78043 :
فـي الفئة  03من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات العناية بال�شعر .
با�ســـــــــــــــم  :منا�ستي البوراتوريز ال ال �سي
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � 13636 :ساوث وي�سترين افينيو بلو اي�سالند ايللينيو�س  60406الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/24 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2366 :ر  .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78092 :
فـي الفئة  09من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الأجهزة والأدوات اخلا�صة باالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية والأجهزة والأدوات امل�ستخدمة
فـي �شبكات االنرتنت وتزويد خدمات �شبكات االت�صاالت كابالت �ألياف ب�صرية �أ�سالك
هواتف برامج احلا�سوب برجميات قابلة للتنزيل كابالت ت�ستخدم فـي االت�صاالت .
با�ســـــــــــــــم  :ال�شركة القطرية ل�شبكة احلزمة العري�ضة
اجلن�سيــــــة  :قطري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  ، 28100 :الدوحة  -دولة قطر
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/25 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2366 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78122 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات الدعاية والإعالن التي يتم بثها عرب القنوات التلفزيونية خدمات الإعالن
التلفزيوين للآخرين وخدمات الإعالن التجاري للآخرين .
با�ســـــــــــــــم  :قناة اجلزيرة للأطفال
اجلن�سيــــــة  :قطري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :مبنى م�ؤ�س�سة قطر �ص  .ب  23190 :الدوحة  -دولة قطر
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/29 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2366 :ر  .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78123 :
فـي الفئة  38من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات البث التلفزيوين والفيديوي البث بالتلفزيون الكبلي الإذاعة بالراديو .
با�ســـــــــــــــم  :قناة اجلزيرة للأطفال
اجلن�سيــــــة  :قطري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :مبنى م�ؤ�س�سة قطر �ص  .ب  23190 :الدوحة  -دولة قطر
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/29 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2366 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78124 :
فـي الفئة  41من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات الت�سلية والرتفيه � -أي انتاج الربامج التلفزيونية وخا�صة الأخبار والربامج
الوثائقية والربامج الريا�ضية والثقافية والتقارير املالية واالقت�صادية وال�سيا�سية خدمات
�إنتاج الأفالم ال�سينمائية خدمات الوكاالت الإخبارية �أي جتميع ون�شر الأخبار .
با�ســـــــــــــــم  :قناة اجلزيرة للأطفال
اجلن�سيــــــة  :قطري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :مبنى م�ؤ�س�سة قطر �ص  .ب  23190 :الدوحة  -دولة قطر
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/29 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2366 :ر  .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78125 :
فـي الفئة  16من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املواد املطبوعة وحتديدا الكتب واملجالت والن�شرات الإخبارية اجلارية فـي جمال الأحداث
الإخبارية اجلارية ال�صور الفوتوغرافية التقارير املطبوعة التي تعر�ض معلومات وبيانات
مالية واقت�صاديةوثقافية و�سيا�سية املواد التعليمية والتثقيفية املطبوعة فـي جمال الإعالم
والو�سائط املتعددة واملجاالت املتعلقة بها .
با�ســـــــــــــــم  :قناة اجلزيرة للأطفال
اجلن�سيــــــة  :قطري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :مبنى م�ؤ�س�سة قطر �ص  .ب  23190 :الدوحة  -دولة قطر
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/29 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2366 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78126 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات الدعاية والإعالن التي يتم بثها عرب القنوات التلفزيونية خدمات الإعالن
التلفزيوين للآخرين وخدمات الإعالن التجاري للآخرين .
با�ســـــــــــــــم  :قناة اجلزيرة للأطفال
اجلن�سيــــــة  :قطري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :مبنى م�ؤ�س�سة قطر �ص  .ب  23190 :الدوحة  -دولة قطر
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/29 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2366 :ر  .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78127 :
فـي الفئة  38من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات البث التلفزيوين والفيديوي البث بالتلفزيون الكبلي الإذاعة بالراديو .
با�ســـــــــــــــم  :قناة اجلزيرة للأطفال
اجلن�سيــــــة  :قطري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :مبنى م�ؤ�س�سة قطر �ص  .ب  23190 :الدوحة  -دولة قطر
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/29 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2366 :ر  .ب 112 :
-79-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1018

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78128 :
فـي الفئة  16من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املواد املطبوعة وحتديدا الكتب واملجالت والن�شرات الإخبارية اجلارية فـي جمال الأحداث
الإخبارية اجلارية ال�صور الفوتوغرافية التقارير املطبوعة التي تعر�ض معلومات وبيانات
مالية واقت�صادية وثقافية و�سيا�سية املواد التعليمية والتثقيفية املطبوعة فـي جمال
الإعالم والو�سائط املتعددة واملجاالت املتعلقة بها .
با�ســـــــــــــــم  :قناة اجلزيرة للأطفال
اجلن�سيــــــة  :قطري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :مبنى م�ؤ�س�سة قطر �ص  .ب  23190 :الدوحة  -دولة قطر
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/29 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2366 :ر  .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78129 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات الدعاية والإعالن التي يتم بثها عرب القنوات التلفزيونية خدمات الإعالن
التلفزيوين للآخرين وخدمات الإعالن التجاري للآخرين .
با�ســـــــــــــــم  :قناة اجلزيرة للأطفال
اجلن�سيــــــة  :قطري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :مبنى م�ؤ�س�سة قطر �ص  .ب  23190 :الدوحة  -دولة قطر
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/29 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2366 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78130 :
فـي الفئة  38من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات البث التلفزيوين والفيديوي البث التلفزيوين الكبلي الإذاعة بالراديو .
با�ســـــــــــــــم  :قناة اجلزيرة للأطفال
اجلن�سيــــــة  :قطري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :مبنى م�ؤ�س�سة قطر �ص  .ب  23190 :الدوحة  -دولة قطر
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/29 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2366 :ر  .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78337 :
فـي الفئة  44من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات طبية تتعلق بالإخ�صاب .
با�ســـــــــــــــم  :مركز احلكيم للإخ�صاب والعناية بالأمومة والطفولة �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص ب  163 :ر  .ب 211 :
تاريخ تقدمي الطلب 2013/01/09 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78338 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مقاوالت �إن�شاء �شبكات وحمطات املياه والكهرباء والتلفون .
با�ســـــــــــــــم  :طيف بركاء للتجارة واملقاوالت �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص ب  391 :ر  .ب 320 :
تاريخ تقدمي الطلب 2013/01/09 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78393 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمة ال�سيارات واملركبات .
با�ســـــــــــــــم  :جتهيزات ال�سيارات �ش  .م  .م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  1101 :ر  .ب 112 :
تاريخ تقدمي الطلب 2013/01/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78437 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
بيع �أجهزة �إلكرتونية .
با�ســـــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة �أ�ضواء البلة للتجارة
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  784 :ر  .ب 131 :
تاريخ تقدمي الطلب 2013/01/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78539 :
فـي الفئة  32من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املياه املعدنية والغازية  ،امل�شروبات الغازية وامل�شروبات غري الغازية  ،م�شروبات م�ستخل�صة
من الفواكه وع�صائر الفواكه  ،امل�شروبات غري الكحولية  ،م�شروبات الطاقة � ،شراب
وم�ستح�ضرات لعمل امل�شروبات  ،البرية (�شراب ال�شعري) .
با�ســـــــــــــــم � :شيا كيم يل فورد اند�سرتيز بي تي ئي ليمتد
اجلن�سيــــــة � :سينجابوري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  119 :ديفو لني � ، 10سنغافورة 539230
تاريخ تقدمي الطلب 2013/01/22 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78650 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
البهارات  ،الأرز .
با�ســـــــــــــــم  :ال�شركة العمانية الغذائية الدولية �ش م ع ع
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص ب  137 :ر  .ب 124 :
تاريخ تقدمي الطلب 2013/01/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78718 :
فـي الفئة  34من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
التبغ مبا ذلك ال�سيجار  ،ال�سجائر �سيجار  ،رفيع ملفوف بالتبغ  ،التبغ املقطع للغالين
�أدوات املدخنني  ،مبا فـي ذلك مناف�ض رماد ال�سجائر � ،آالت لقطع ال�سيجار  ،علب الثقاب ،
علب �سيجار عيدان الثقاب .
با�ســـــــــــــــم  :كوربورا�سيون هابانو�س � ،أ�س � .أيه
اجلن�سيــــــة  :كوبا
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :افينيدا  3ار ايه رقم  2006انرت  20واي  ، 22مريامار  ،باليا � ،سيوداد دو ال
هابان كوبا
تاريخ تقدمي الطلب 2013/02/02 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3441 :ر  .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78930 :
فـي الفئة  01من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�أن�شطة زراعية .
با�ســـــــــــــــم � :شركة املياه واحلياة للزراعة �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  566 :ر  .ب 115 :
تاريخ تقدمي الطلب 2013/02/09 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 79069 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مطعم .
با�ســـــــــــــــم � :شركة كيمجي العاملية �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  3755 :ر  .ب  112 :روي
تاريخ تقدمي الطلب 2013/02/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 79108 :
فـي الفئة  42من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ت�صميم وتنفيذ الأعمال الديكور الداخلي .
با�ســـــــــــــــم � :شركة الريامي للت�صميم واملقاوالت وامل�شاريع �ش م م
اجلن�سيــــــة  :عماين

املهنــــــــــــــة  :التجارة
العنـــــــــوان � :ص ب  1826 :ر  .ب 133 :
تاريخ تقدمي الطلب 2013/02/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 79133 :
فـي الفئة  44من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ت�صفيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء .
با�ســـــــــــــــم  :الورود الأربعة �ش  .م  .م
اجلن�سيــــــة  :عماين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص  .ب  73 :ر  .ب 100 :
تاريخ تقدمي الطلب 2013/02/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77840 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�سيارات  ،مركبات كهربائية تت�ضمن �سيارات كهربائية  ،عربات � ،شاحنات نقل � ،شاحنات
مغلقة  ،مركبات لال�ستعمال الريا�ضي  ،حافالت  ،مركبات لال�ستجمام ( �آر فـي ) � ،سيارات
ريا�ضية � ،سيارات �سباق � ،شاحنات  ،ناقالت ذات رافعات �شوكية  ،جرارات تت�ضمن جـرارات
قطــر � ،أج ــزاء ولـوازم جلميع الب�ض ــائع املـذك ـ ــورة م�سبقـ ــا  ،أ�ج ـ ـه ــزة إ�ن ـ ــذار �ض ــد ال�سرقة
لل�سيـ ــارات  ،رقع مطاطية ال�صقة لإ�صالح الإطارات الداخلية �أوالإطارات .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (ني�سان موترو كو  ،ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارا�شو  ،كاناغاوا  -كو  ,يوكوهاما � -شي  ,كاناغاوا  ،اليابان 8623 - 220
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/17 :
ا�سم الوكيل  :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــوان � :ص .ب  3441 :ر .ب 112 :
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري في ال�سجالت بانتقال
ملكيتها وفقا لأحكام املادة ( )7/94من قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم .2008/67
رقـــم العالمــــة 2230:
الفئــــــــــــــــــــــة 09:
تاريخ الت�سجيل 1994/01/02 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  514 :في 1993/11/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 2231 :
الفئــــــــــــــــــــــة 14 :
تاريخ الت�سجيل 1994/01/02 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  514 :في 1993/11/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 2232 :
الفئـــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريخ الت�سجيل 1994/01/02 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  514 :في 1993/11/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 5386 :
الفئــــــــــــــــــــــة 08 :
تاريخ الت�سجيل 2000/03/07 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  656 :في 1999/10/02م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 5387 :
الفئــــــــــــــــــــــة 09 :
تاريخ الت�سجيل 2000/03/07 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  656 :في 1999/10/02م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 5388 :
الفئــــــــــــــــــــــة 11 :
تاريخ الت�سجيل 2000/03/07 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  656 :في 1999/10/02م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 5389 :
الفئــــــــــــــــــــــة 14 :
تاريخ الت�سجيل 2010/01/12 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  896 :في 2009/10/03م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 5390 :
الفئــــــــــــــــــــــة 18 :
تاريخ الت�سجيل 2000/03/07 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  656 :في 1999/10/02م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 5391 :
الفئــــــــــــــــــــــة 21 :
تاريخ الت�سجيل 2000/03/07 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  656 :في 1999/10/02م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 5392 :
الفئــــــــــــــــــــــة 24 :
تاريخ الت�سجيل 2000/03/07 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  656 :في 1999/10/02م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 5393 :
الفئــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريخ الت�سجيل 2000/03/07 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  656 :في 1999/10/02م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 5394 :
الفئــــــــــــــــــــــة 27 :
تاريخ الت�سجيل 2000/03/07 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  656 :في 1999/10/02م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 6609 :
الفئــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريخ الت�سجيل 2000/06/24 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  666 :في  2002/03/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 8523 :
الفئــــــــــــــــــــــة 04 :
تاريخ الت�سجيل 2001/08/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  689 :في  2001/02/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جني النفني
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :إنتري بارفومز
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :فرن�سية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  ، 4 :رون ــد  -بوين ــت ديــ�س �شامـ ــبز � -إيلي�س�سي ـ ـ ــ�س 75008 -
باري�س  ،فرن�سا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل  :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/07/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 8523 :
الفئــــــــــــــــــــــة 04 :
تاريخ الت�سجيل 2001/08/28 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  689 :في  2001/02/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابـــــــق � :إنتري بارفومز
ا�سم من انتقلت �إليه امللكيـة � :إنتري بارفيومز (�سوي�س) �سارل
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :بوليفارد دي بريولي�س � ، 21سي �/أو تاك�س �أليان�س ا�س�.إ
 1700فريبورغ � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2012/12/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجـــــل 2013/05/22 :م
رقـــم العالمــــة 8569 :
الفئــــــــــــــــــــــة 18 :
تاريخ الت�سجيل 2001/08/19 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  686 :في  2001/01/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 8570 :
الفئــــــــــــــــــــــة 42 :
تاريخ الت�سجيل 2002/01/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  698 :في  2001/07/01م
ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 8571 :
الفئــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريخ الت�سجيل 2001/08/19 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  692 :في  2001/04/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 8572 :
الفئــــــــــــــــــــــة 24 :
تاريخ الت�سجيل 2001/08/19 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  692 :في  2001/04/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 8573 :
الفئــــــــــــــــــــــة 09 :
تاريخ الت�سجيل 2001/02/17 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  681 :في  2000/10/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 8574 :
الفئــــــــــــــــــــــة 11 :
تاريخ الت�سجيل 2002/01/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  680 :في  2001/10/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 8575 :
الفئــــــــــــــــــــــة 21 :
تاريخ الت�سجيل 2002/01/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  703 :في  2001/09/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 8576 :
الفئــــــــــــــــــــــة 08 :
تاريخ الت�سجيل 2001/08/19 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  680 :في  2000/10/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 8577 :
الفئــــــــــــــــــــــة 27 :
تاريخ الت�سجيل 2002/01/27 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  703 :في  2001/09/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 8578 :
الفئــــــــــــــــــــــة 14 :
تاريخ الت�سجيل 2002/03/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  704 :في  2001/10/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 8590 :
الفئــــــــــــــــــــــة 03 :
تاريخ الت�سجيل 2001/08/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  689 :في  2001/02/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جني النفني
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :إنتري بارفومز
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :فرن�سية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  ، 4 :رونـ ــد  -بوين ــت دي ــ�س �شامبـ ــز � -إيلي�س�سي ـ ـ ــ�س 75008 -
باري�س  ،فرن�سا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل  :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/07/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 8590 :
الفئــــــــــــــــــــــة 03 :
تاريخ الت�سجيل 2001/08/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  689 :في  2001/02/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :إنتري بارفومز
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :إنتري بارفيومز (�سوي�س) �سارل
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :بوليفارد دي بريولي�س � ، 21سي �/أو تاك�س �أليان�س ا�س�.إ 1700
فريبورغ � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/12/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 14062 :
الفئــــــــــــــــــــــة 07 :
تاريخ الت�سجيل 2010/02/08 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  718 :في  2002/05/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شينار تر�ست
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :أو�شا انرتنا�شيونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :هندية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  ، 19 :كا�ستورباك غاندي مارج نيو دلهي  ، 110001 -الهند
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل  :الهند
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/04/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
-101-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1018

رقـــم العالمــــة 14063 :
الفئــــــــــــــــــــــة 09 :
تاريخ الت�سجيل 2010/02/08 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  718 :في  2002/05/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شينار تر�ست
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :أو�شا انرتنا�شيونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :هندية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  ، 19 :كا�ستورباك غاندي مارج نيو دلهي  ، 110001 -الهند
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل  :الهند
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/04/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 14064 :
الفئــــــــــــــــــــــة 11 :
تاريخ الت�سجيل 2010/02/07 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  718 :في  2002/05/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شينار تر�ست
ا�سم من انتقلت �إليه امللكيـة � :أو�شا انرتنا�شيونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :هندية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  ، 19 :كا�ستورباك غاندي مارج نيو دلهي  ، 110001 -الهند
جهــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الهند
تاريــــــخ انتقــــال امللكيـــــــة 2011/04/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 14487 :
الفئــــــــــــــــــــــة 04 :
تاريخ الت�سجيل 2002/04/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  712 :في  2002/02/02م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شل براندز انرتنا�شيونال �أ جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :فو�شز بيرتولوب ايه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أملانية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :فري�سينهيمري �سرتا�سه  68169 ، 17مانهيم � ،أملانيا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/01/17 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
رقـــم العالمــــة 15519 :
الفئــــــــــــــــــــــة 30 :
تاريخ الت�سجيل 2002/10/13 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  721 :في  2002/06/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :افاجلارغروب اند�سرتيال  ،ا�س.ايه دي �أي �سي.في
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :غروبو بيمبو ،ا�س .ايه بي دي اي �سي.في
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :مك�سيكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :برولونغا�سيون با�سيو دي اي الريفورما منرب � 1000سي �أو
�أل .بينا بالن�سا �سانتا اف اي مك�سيك  ،دي اف �سي بي، 01210.
املك�سيك
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل  :املك�سيك
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/03/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 17168 :
الفئــــــــــــــــــــــة 42 :
تاريخ الت�سجيل 2006/06/07 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  802 :في  2005/11/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :غولدين توليب انرتنا�شيونال بي.في
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :ستار وود جي تي لي�سين�سينغ الك�س ا�س.ايه.ار�.أل
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :لوك�سمبورغ  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  5 :ريو جويالومي كرول � ،أل ، 1882-لوك�سمبورغ
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل  :لوك�سمبورغ
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/10/03 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 17438 :
الفئــــــــــــــــــــــة 18 :
تاريخ الت�سجيل 2003/03/24 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  732 :في  2002/12/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :أي تي فاينان�س اند تريدجن بي.في
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ايترير ا�س .بي .ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إيطالية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :زونا اند�سرتيال  ،بيتورانيللو دو مولي�س ( ،اي�سرينيا ) -
�إيطاليا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :إيطاليا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 1962/11/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 17439 :
الفئــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريخ الت�سجيل 2004/07/07 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  765 :في  2004/04/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :أي تي فاينان�س اند تريدجن بي.في
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ايترير ا�س .بي .ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إيطالية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :زونا اند�سرتيال  ،بيتورانيللو دو مولي�س ( ،اي�سرينيا ) -
�إيطاليا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :إيطاليا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 1962/11/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
رقـــم العالمــــة 17681 :
الفئــــــــــــــــــــــة 05 :
تاريخ الت�سجيل 2003/05/03 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  718 :في  2002/05/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :غرونينثال جي ام بي ات�ش
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ري�شتري جيديون �أن واي �أر تي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أملانية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ات�ش  1103 -بودابي�ست  ،غيومروي يو تي  09-21هانغاري ،
�أملانيا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/02/02 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 17733 :
الفئــــــــــــــــــــــة 01 :
تاريخ الت�سجيل 2005/01/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  776 :في  2004/10/02م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :أدولف ورث جي ام بي ات�ش �أند كو.كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ورث انرتنا�شيونال ايه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :أ�سبريمونت�سراب � 7000 ، 1شور � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/05/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 17734 :
الفئــــــــــــــــــــــة 02 :
تاريخ الت�سجيل 2005/01/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  776 :في  2004/10/02م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :أدولف ورث جي ام بي ات�ش �أند كو.كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ورث انرتنا�شيونال ايه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :أ�سبريمونت�سراب � 7000 ، 1شور � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/05/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 17735 :
الفئــــــــــــــــــــــة 03 :
تاريخ الت�سجيل 2005/01/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  776 :في  2004/10/02م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :أدولف ورث جي ام بي ات�ش �أند كو.كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ورث انرتنا�شيونال ايه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :أ�سبريمونت�سراب � 7000 ، 1شور � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/05/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 17736 :
الفئــــــــــــــــــــــة 17 :
تاريخ الت�سجيل 2005/01/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  776 :في  2004/10/02م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :أدولف ورث جي ام بي ات�ش �أند كو.كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ورث انرتنا�شيونال ايه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :أ�سبريمونت�سراب � 7000 ، 1شور � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/05/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 18319 :
الفئــــــــــــــــــــــة 30 :
تاريخ الت�سجيل 2003/05/03 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  736 :في  2003/02/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سيفاث ا�س ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة عرار التجارية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :حمل ملك حممد عبداهلل القاز  ،ديرة  ،الر�أ�س � ،ص.ب
 - 13476دبي  -الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2010/07/05 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
رقـــم العالمــــة 18320 :
الفئــــــــــــــــــــــة 29 :
تاريخ الت�سجيل 2003/07/05 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  742 :في  2003/05/03م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سيفاث ا�س ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة عرار التجارية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :حمل ملك حممد عبداهلل القاز  ،ديرة  ،الر�أ�س � ،ص.ب
 - 13476دبي  -الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2010/07/05 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 24726 :
الفئــــــــــــــــــــــة 05 :
تاريخ الت�سجيل 2004/10/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  770 :في  2004/07/03م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :غرونينثال جي ام بي ات�ش
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ري�شتري جيديون �أن واي �أر تي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أملانية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ات�ش  1103 -بودابي�ست  ،غيومروي يو تي  09-21هانغاري ،
�أملانيا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/02/02 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
رقـــم العالمــــة 28787 :
الفئــــــــــــــــــــــة 30 :
تاريخ الت�سجيل 2005/10/02 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  786 :في  2005/03/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :أنرت جلف للأغذية املحدودة
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :براند ا�سوي�ست�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :بريطانية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :أنرتنا�شونال هاو�س  ،كا�سل هيل  ،فيكتوريا رود  ،دوجل�س ،
ايل اوف مان اي ام  4 2ار بي
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/06/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/26 :م
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رقـــم العالمــــة 30164 :
الفئــــــــــــــــــــــة 03 :
تاريخ الت�سجيل 2005/09/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  791 :في  2005/05/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جني النفني
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :إنتري بارفومز
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :فرن�سية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  ، 4 :رون ــد  -بوين ــت دي ــ�س �شامـ ــبز � -إيلي�س�سي ـ ــ�س 75008 -
باري�س  ،فرن�سا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل  :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/07/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
رقـــم العالمــــة 30164 :
الفئــــــــــــــــــــــة 03 :
تاريخ الت�سجيل 2005/09/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  791 :في  2005/05/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :إنتري بارفومز
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :إنتري بارفيومز (�سوي�س) �سارل
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :بوليفارد دي بريولي�س � ، 21سي �/أو تاك�س �أليان�س ا�س�.إ
 1700فريبورغ � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/12/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 30696 :
الفئــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريخ الت�سجيل 2005/09/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  791 :في  2005/05/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شانون ا�سو�سيتي�س ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :كوانتوم ديفالومبنت (بي تي واي) ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :جنوب �أفريقية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :يونيت  ، 13يوتزي�شت بارك اوفي�س بلوك بيلينجهام رود ،
هايفيلد  ، 0169 ،جنوب �أفريقيا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل  :جنوب �أفريقيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/11/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/26 :م
رقـــم العالمــــة 30853 :
الفئــــــــــــــــــــــة 30 :
تاريخ الت�سجيل 2005/11/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  793 :في  2005/06/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :أنرت جلف للأغذية املحدودة
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :براند ا�سوي�ست�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :بريطانية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :أنرتنا�شونال هاو�س  ،كا�سل هيل  ،فيكتوريا رود  ،دوجل�س ،
ايل اوف مان اي ام  4 2ار بي
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/06/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/26 :م
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رقـــم العالمــــة 35841 :
الفئــــــــــــــــــــــة 39 :
تاريخ الت�سجيل 2006/05/24 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  800 :في  2005/10/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :كينمارك براند ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :ستار وود جي تي لي�سين�سينغ الك�س ا�س.ايه.ار�.أل
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :لوك�سمبورغ  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  5 :ريو جويالومي كرول � ،أل ، 1882-لوك�سمبورغ
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل  :لوك�سمبورغ
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/10/03 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 35842 :
الفئــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريخ الت�سجيل 2006/07/05 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  805 :في  2005/12/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :كينمارك براند ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :ستار وود جي تي لي�سين�سينغ الك�س ا�س.ايه.ار�.أل
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :لوك�سمبورغ  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  5 :ريو جويالومي كرول � ،أل ، 1882-لوك�سمبورغ
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل  :لوك�سمبورغ
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/10/03 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 36306 :
الفئــــــــــــــــــــــة 08 :
تاريخ الت�سجيل 2007/03/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  819 :في  2006/07/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 36307 :
الفئــــــــــــــــــــــة 09 :
تاريخ الت�سجيل 2007/03/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  819 :في  2006/07/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 36308 :
الفئــــــــــــــــــــــة 11 :
تاريخ الت�سجيل 2007/03/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  819 :في  2006/07/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 36309 :
الفئــــــــــــــــــــــة 18 :
تاريخ الت�سجيل 2007/03/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  819 :في  2006/07/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 36310 :
الفئــــــــــــــــــــــة 21 :
تاريخ الت�سجيل 2007/03/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  819 :في  2006/07/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 36311 :
الفئــــــــــــــــــــــة 24 :
تاريخ الت�سجيل 2007/03/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  819 :في  2006/07/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 36312 :
الفئــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريخ الت�سجيل 2007/03/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  819 :في  2006/07/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 36313 :
الفئــــــــــــــــــــــة 27 :
تاريخ الت�سجيل 2007/03/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  819 :في  2006/07/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
-116-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1018

رقـــم العالمــــة 36314 :
الفئــــــــــــــــــــــة 42 :
تاريخ الت�سجيل 2007/03/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  819 :في  2006/07/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 37078 :
الفئــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريخ الت�سجيل 2007/03/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  819 :في  2006/07/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 38141 :
الفئــــــــــــــــــــــة 05 :
تاريخ الت�سجيل 2007/01/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  814 :في  2006/05/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :غرونينثال جي ام بي ات�ش
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ري�شتري جيديون �أن واي �أر تي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أملانية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :اتـ ـ ــ�ش  1103 -بودابي�سـ ـ ـ ــت  ،غيومـ ـ ــروي يو ت ـ ـ ـ ــي 09-21
هانغاري � ،أملانيا
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل � :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/02/02 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 38718 :
الفئــــــــــــــــــــــة 37 :
تاريخ الت�سجيل 2010/12/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  904 :في  2010/02/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة نفط الهالل العاملية املحدودة
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة دانة غاز (�ش.م.ع)
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2011 :ال�شارقة  -الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/02/03 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/26 :م
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رقـــم العالمــــة 38719 :
الفئــــــــــــــــــــــة 39 :
تاريخ الت�سجيل 2010/12/22 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  904 :في  2010/02/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة نفط الهالل العاملية املحدودة
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة دانة غاز (�ش.م.ع)
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2011 :ال�شارقة  -الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/02/03 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/26 :م

رقـــم العالمــــة 38720 :
الفئــــــــــــــــــــــة 40 :
تاريخ الت�سجيل 2010/12/22 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  904 :في  2010/02/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة نفط الهالل العاملية املحدودة
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة دانة غاز (�ش.م.ع)
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2011 :ال�شارقة  -الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/02/03 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/26 :م
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رقـــم العالمــــة 39848 :
الفئــــــــــــــــــــــة 09 :
تاريخ الت�سجيل 2008/02/05 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  842 :في  2007/07/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 42289 :
الفئــــــــــــــــــــــة 08 :
تاريخ الت�سجيل 2008/04/13 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  848 :في  2007/10/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 42290 :
الفئــــــــــــــــــــــة 18 :
تاريخ الت�سجيل 2008/04/13 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  848 :في  2007/10/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 42291 :
الفئــــــــــــــــــــــة 24 :
تاريخ الت�سجيل 2008/04/13 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  848 :في  2007/10/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 42292 :
الفئــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريخ الت�سجيل 2008/04/13 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  848 :في  2007/10/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 42293 :
الفئــــــــــــــــــــــة 14 :
تاريخ الت�سجيل 2008/04/13 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  848 :في  2007/10/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م
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رقـــم العالمــــة 43277 :
الفئــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريخ الت�سجيل 2008/04/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  851 :في  2007/11/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

رقـــم العالمــــة 43679 :
الفئــــــــــــــــــــــة 07 :
تاريخ الت�سجيل 2008/04/13 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  848 :في  2007/10/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :داي�سون ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :داي�سون ري�سريت�ش ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :بريطانية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/12/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/26 :م
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رقـــم العالمــــة 44126 :
الفئــــــــــــــــــــــة 14 :
تاريخ الت�سجيل 2009/05/31 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  874 :في  2008/11/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوب جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سرتيل�سون ايه جي � -شركة �سوي�سرية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 21 :سونيتوي�ست�شرتا�سه � ،سي ات�ش 8280-كريزلنجني � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/01 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/05/22 :م

-124-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1018

جمل�س املناق�صات
يعلـن جملـ�س املناق�صـات عن طرح املناق�صات التالية :
ال�شركـات التي يحـق
رقـم
ا�ســــــم املناق�صــة
لها اال�شتــراك
املناق�صـة

قيمـة
امل�ستند

�آخر موعد موعد
لتوزيــع تقدمي
امل�ستندات العطـاءات

م�شروع رفع كفاءة �شركات الدرجة املمتازة (= 2٫250/ر.ع)
طريق �سيح قطنة املتخ�ص�صة فـي �إن�شاء �ألفان
ومائتان 2013/7/29 2013/7/11
 2013/57بنيابة اجلبل الأخ�ضر الطرق وامل�سجلة لدى وخم�سون
مبحافظة الداخلية جمل�س املناق�صات ريـاال عمانيا
ال�شرك ـ ــات العاملي ـ ــة
وال�شرك ــات املحلي ــة
م�شروع تقدمي
اال�ست�شارية امل�سجلة لدى جمل�س (= 1٫500/ر.ع)
2013/58
اخلدماتم�شروع خط املناق�ص ــات بالفئـ ــة �ألف وخم�سمائة 2013/7/29 2013/7/11
"دولية" لإدارة
الأوىل واملتخ�ص�صة ريـال عمانــي
احلديد
�سكة
فـي الأعم ــال
اال�ست�شارية املذكورة
م�شروع �إن�شاء �أنفاق �شركات الدرجة
املمتازة (= 3٫000/ر.ع)
 2013/59على طريق الباطنة املتخ�ص�صة فـي �إن�شاء
لدى ثالث ــة �آالف 2013/7/29 2013/7/11
القائم ( املرحلة الطرق وامل�سجلة
املناق�صات ريـال عمانــي
الثالثة ) اجلزء الأول جمل�س
م�شروع �إن�شاء �أنفاق �شركات الدرجة
املمتازة (= 3٫000/ر.ع)
إن�شاء
�
ـي
 2013/60على طريق الباطنة املتخ�ص�صة ف
وامل�سجلة لدى ثالث ــة �آالف 2013/7/29 2013/7/11
القائم ( املرحلة الطرق
جمل�س املناق�صات ريـال عمانــي
الثالثة ) اجلزء الثاين
دعوة الت�أهيل امل�سبق ال�شرك ـ ــات العاملي ـ ــة
لال�شتــراك فـي
ـة
وال�شرك ــات املحلي ـ (=175/ر.ع)
 2013/61مناق�ص ــة تقدي ــم امل�سجلة لدى
جمل�س مائـة وخم�سـة
2013/7/29 2013/7/11
اخلدمات اال�ست�شارية املناق�ص ــات بالفئـ ــة
و�سبعون
"دولية"
لتطوير امل�شاريع
الأوىل واملتخ�ص�صة
ريـاال عمانيـ ـ ــا
ال�سياحية ب�سلطنة
فـي الأعم ــال
عمان
اال�ست�شارية املذكورة
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ميكـن احل�صـول على م�ستنـدات ال�شـروط واملوا�صفـات من مبنى املجلـ�س باخلويـر اعتبارا من
تاريـخ ن�شـر هـذا الإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـور باجلـدول �أعـاله .
على جميع ال�شركات �أن ترفق مع عطاءاتها ت�أمينا م�ؤقتا فـي �صورة �ضمان م�صرفـي �أو �شيك
م�صدق عليه من �أحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة ال يقل عن ( )%1من قيمة العطاء معنونا
با�سم معايل رئي�س جمل�س املناق�صات و�ساري املفعول ملدة ( )90يوما من تاريخ تقدمي العطاءات
وكل عطاء ال ي�ستوفـي الت�أمني امل�ؤقت املطلوب �سوف لن ينظر فيه .
تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�صلي املعـد لذلك وعلى جدول الفئات املرافق
له فـي مظاريف خمتومة بال�شمع الأحمـر معنونـة با�سـم معايل رئي�س جمل�س املناق�صات مكتوب
عليها م ــن اخل ــارج رق ــم وا�ســم املناق�صـة فقـط و�أن ال يكتـب على املظـروف ا�سـم �صاحـب العطــاء
�أو ما ي�شري �إليه .
يجب و�ض ــع العطـاءات ب�صن ــدوق املناق�ص ــات مببنــى املجل ــ�س باخلوي ــر ابت ــداء من ال�ساع ــة
ال�سابعة والن�ص ــف حتى ال�ساع ــة العا�ش ــرة من �صب ــاح الي ــوم املح ــدد باجل ــدول �أع ــاله  ،هذا
و�س ــوف لن يتــم قب ــول �أي عط ــاء يــرد �إىل املجل ــ�س بع ــد املوعــد الآنــف الذكــر  ،كما يج ــب
ح�ضــور ممثل لل�شركة التي تقدم عطاءها فـي املناق�صة عند إ�جـراءات فتح املظاريف  ،علما ب�أنه
�سيتم بث هذه الإجراءات مبا�شرة على موقع جمل�س املناق�صات فـي �شبكـة املعلومات العاملية
(الإنرتنـت) ( )http://www.tenderboard.gov.omابتــداء مــن ال�ساعــة احلاديــة ع�شــرة
�صباحــا .
�ستعط ــى الأف�ضلي ــة فـي الإ�سنــاد لل�شركــات التي ي�شتمــل عطا ؤ�هــا على �أكبــر ن�سبــة تعمني ون�سبة
�شراء ممكنة من املنتجات الوطنية .
جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول �أقل �أو �أي عطاء �آخر
الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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يعلـن جملـ�س املناق�صـات عن طرح املناق�صات التالية :
رقـم ا�ســــــم املناق�صــة ال�شركـات التي يحـق
لها اال�شتــراك
املناق�صـة

قيمـة
امل�ستند

�آخر موعد موعد
لتوزيــع تقدمي
امل�ستندات العطـاءات

م�شروع �إن�شاء املبنى
ال�شركـات املتخ�ص�صـة
الرئي�سي ل�شركة
فـي �أعمال املباين (= 1٫500/ر.ع)
 2013/62كهرباء املناطق الريفية
وامل�سجلــة ل ــدى جملـ�س �ألف وخم�سمائة 2013/7/29 2013/7/11
مبرتفعات املطار
املناق�صــات بالدرجــة ريـال عمانــي
بوالية بو�شر مبحافظة
املمتــازة
م�سقط
ال�شركـات املتخ�ص�صـة
م�شروع توريد
وتركيب فـي الأعمـال املذكـورة (= 750/ر.ع)
وت�شغيل و�صيانة
ـة
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ئ
�سبعما
وامل�سجلــة ل ــدى جملـ�س
2013/7/29 2013/7/11
 2013/63مربدات تكييف
الهواء املناق�صــات بالدرجــة وخم�سـ ـ ـ ــون
مب�ست�شفى جامعة
ريـاال عمانيـ ـ ــا
املمتــازة
ال�سلطان قابو�س

الت�أمني ال�صحي على
 2013/64موظفي �شركة النفط
العمانية للم�صافـي
وال�صناعات البرتولية

�شركات الت�أمني العاملة (=175/ر.ع)
فـي �سلطنة عمان مائـة وخم�سـة
2013/7/29 2013/7/11
وامل�سجلة لدى جمل�س و�سبعون
ريـاال عمانيـ ـ ــا
املناق�ص ــات

ال�شركـات املتخ�ص�صـة
م�شروع �إن�شاء �سوق
فـي �أعمال املباين (= 1٫000/ر.ع)
 2013/65الأ�سماك مبيناء ال�صيد
وامل�سجلــة ل ــدى جملـ�س �أل ـ ـ ـ ــف 2013/7/29 2013/7/11
البحري بوالية ال�سيب
املناق�صــات بالدرجــة ريـال عماين
مبحافظة م�سقط
املمتــازة

ميكـن احل�صـول على م�ستنـدات ال�شـروط واملوا�صفـات من مبنى املجلـ�س باخلويـر اعتبارا من
تاريـخ ن�شـر هـذا الإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـور باجلـدول �أعـاله .
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على جميع ال�شركات �أن ترفق مع عطاءاتها ت�أمينا م�ؤقتا فـي �صورة �ضمان م�صرفـي �أو �شيك
م�صدق عليه من �أحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة ال يقل عن ( )%1من قيمة العطاء
معنونا با�سم معايل رئي�س جمل�س املناق�صات و�ساري املفعول ملدة ( )90يوما من تاريخ
تقدمي العطاءات وكل عطاء ال ي�ستوفـي الت�أمني امل�ؤقت املطلوب �سوف لن ينظر فيه .
تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�صلي املعـد لذلك وعلى جدول الفئات
املرافق له فـي مظاريف خمتومة بال�شمع الأحمـر معنونـة با�سـم معايل رئي�س جمل�س
املناق�صات مكتوب عليها م ــن اخل ــارج رق ــم وا�ســم املناق�صـة فقـط و�أن ال يكتـب على املظـروف
ا�سـم �صاحـب العطــاء �أو ما ي�شري �إليه .
يجب و�ض ــع العطـاءات ب�صن ــدوق املناق�ص ــات مببنــى املجل ــ�س باخلوي ــر ابت ــداء من ال�ساع ــة
ال�سابعة والن�ص ــف حتى ال�ساع ــة العا�ش ــرة من �صب ــاح الي ــوم املح ــدد باجل ــدول �أع ــاله  ،هذا
و�س ــوف لن يتــم قب ــول �أي عط ــاء يــرد �إىل املجل ــ�س بع ــد املوعــد الآنــف الذكــر  ،كما يج ــب
ح�ضــور ممثل لل�شركة التي تقدم عطاءها فـي املناق�صة عند �إجـراءات فتح املظاريف  ،علما
ب�أنه �سيتم بث هذه الإجراءات مبا�شرة على موقع جمل�س املناق�صات فـي �شبكـة املعلومات
العاملي ـ ـ ــة (الإنرتن ـ ــت) ( )http://www.tenderboard.gov.omابتـ ــداء م ـ ـ ــن ال�ساع ـ ـ ــة
احلادية ع�شــرة �صباحــا .
�ستعط ــى الأف�ضلي ــة فـي الإ�سنــاد لل�شركــات التي ي�شتمــل عطا�ؤهــا على �أكبــر ن�سبــة تعمني
ون�سبة �شراء ممكنة من املنتجات الوطنية .
جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول �أقل �أو �أي عطاء �آخر
الأمني العام ملجل�س املناق�صات

-128-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1018

البنك املركزي العماين
�إعـــــــــالن
ا�ستنــادا �إلـ ـ ــى املــادة رقـ ــم (  ) 48مـ ـ ــن القان ـ ــون امل�صرف ــي ال�ص ــادر باملــر�س ـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــي
رق ــم  ، 2000/114يعلن البنك املرك ــزي العمانــي ب ـ ـ�أن القيمــة الإجماليـ ــة للنق ــد املت ـ ــداول
فـي ال�سلطنـة حتـى نهاية �شهـر مايـو 2013م قـد بلغ ــت  1٫278٫601٫225/195 :ري ــال عمانـي
( مليارا ومائتني وثمانية و�سبعني مليونا و�ستمائة �ألف وواحدا  ،ومائتني وخم�سة وع�شرين
رياال عمانيا ومائة وخم�سا وت�سعني بي�سة فقط ) .

البنك املركزي العماين
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