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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/2
ب�إن�شـاء كليـة الدفـاع الوطنـي و�إ�صـدار نظامهـا
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�شـ ـ أ� كلي ــة للدرا�سـ ــات اال�سرتاتيجيــة فـي جمال ــي الأم ــن والدف ــاع ت�سمـ ــى " كليـ ــة الدف ــاع
الوطني " تتبع وزارة الدفاع ويكون مقرها مع�سكر بيت الفلج مبحافظة م�سقط  ،ويعمل
فـي �ش�أنها بالنظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
تتمتع كلية الدفاع الوطني بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري  ،وترتبط
�أكادمييا بجامعة ال�سلطان قابو�س .
املــادة الثالـثــــة
ي�صدر الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع النظام الداخلي لكلية الدفاع الوطني واللوائح
والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام النظام املرفق .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  25 :من �صفــــــــر �سنة 1434هـ
املـوافــــق  8 :من ينايــــــــر �سنة 2013م
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نظام كلية الدفاع الوطني
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املو�ضح قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الـــوزارة  :وزارة الدفاع .
الــــوزير  :الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع .
الكليـــــة  :كلية الدفاع الوطني .
اجلامعة  :جامعة ال�سلطان قابو�س .
الآمـــــــر � :آمر الكلية .
املـــادة ( ) 2
اللغة العربية هي لغة التدري�س فـي الكلية ويجوز اعتماد لغات �أخرى لبع�ض املقررات التي
تقت�ضي طبيعة تدري�سها ذلك .
املـــادة ( ) 3
تكون للكلية موازنة م�ستقلة تلحق مبوازنة الوزارة يتم �إقرارها من قبل جمل�س الكلية
وتعتمد من الوزير .
الف�صل الثاين
�أهــداف الكليـــة
املـــادة ( ) 4
تهدف الكلية �إىل حتقيق الآتي :
�	- 1إعداد وتطوير الدرا�سات اال�سرتاتيجية فـي جمايل الأمن والدفاع وفق خطط
وبرامج معتمدة .
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 - 2تطويـ ـ ــر الفكـ ـ ـ ــر اال�سرتاتيجـ ــي  ،والقـ ـ ــدرة التحليليـ ــة  ،ومهـ ـ ــارات التخطي ـ ــط
اال�سرتاتيجي  ،و�صياغة ال�سيا�سات الوطنية  ،و�صناعة القرار فـي جمايل الأمن
والدفاع .
 - 3تنميــة القــدرة علــى توحيــد وتكامـل وتن�سيـق اجلهـود الوطنيــة فـي كافة املجــاالت
�ضمن �إطار وطني �شامل .
�	- 4إعداد وت�أهيل القادة الع�سكريني والأمنيني واملدنيني على النحو الذي ميكنهم
من تويل املنا�صب العامة الع�سكرية والأمنية واملدنية على امل�ستوى اال�سرتاتيجي .
 - 5توفري بيئة �أكادميية حتفز على التعلم والإبداع فـي الدرا�سات اال�سرتاتيجية فـي
جمايل الأمن والدفاع .
 - 6تنمية الوعي والإدراك بق�ضايا الأمن الوطني .
 - 7تنمية القدرة على �إدارة الأزمات وفق خطط منهجية علمية .
�	- 8إجراء البحوث والدرا�سات وتطوير مهارات البحث العلمي فـي جمايل الأمن
والدفاع .
الف�صل الثالث
جمل�ســــا الكليـــــة
املـــادة ( ) 5
يتوىل �إدارة الكلية والإ�شراف عليها كل من جمل�س الكلية واملجل�س الأكادميي وفق الأحكام
املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل .
املـــادة ( ) 6
ي�شكل جمل�س الكلية برئا�سة رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة وع�ضوية كل من :
 - 1قائد اجلي�ش ال�سلطاين العماين .
 - 2قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين .
 - 3قائد البحرية ال�سلطانية العمانية .
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 - 4قائد احلر�س ال�سلطاين العماين .
 - 5الآمر .
 - 6م�ساعد املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك لل�ش�ؤون الإدارية واملالية .
 - 7م�ساعد رئي�س جهاز الأمن الداخلي للعمليات .
� - 8أمني عام جمل�س الأمن الوطني .
 - 9وكيل وزارة التعليم العايل .
 - 10وكيل وزارة اخلارجية لل�ش�ؤون الدبلوما�سية .
 - 11ممثل لوزارة املالية بدرجة وكيل وزارة .
ويكون م�ساعد الآمر مقررا ملجل�س الكلية .
املـــادة ( ) 7
يختــ�ص جملــ�س الكليــة بر�سم ال�سيا�ســات العامة للكلية ولــه اتخ ــاذ م ــا يــراه الزمــا لتحقيــق
�أهدافها وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
 - 1درا�سة املقرتحات والتو�صيات املرفوعــة �إليــه مــن املجلــ�س الأكادميــي فيم ــا يتعل ــق
باملناهــج والربامــج و�أعــداد املقبول ــني فـي كــل دورة وغريه ــا من ال�شـ ـ�ؤون املالي ــة
والإدارية و�إقرار ما يراه منا�سبا ب�ش�أنها .
 - 2اعتماد �سيا�سة البحوث العلمية والربامج املوازية .
 - 3اعتماد برامج التعاون مع امل�ؤ�س�سات الأكادميية والتدريبية وكليات الدفاع الوطني
بالدول الأخرى  ،وما يرتبط بذلك من االتفاقيات ومذكرات التفاهم بعد التن�سيق
مع اجلهات املعنية .
 - 4اعتماد الفعاليات والندوات والأن�شطة والربامج ال�سنوية الرئي�سية للكلية .
 - 5اعتماد التقرير اال�سرتاتيجي ال�سنوي  ،ورفع تقرير بذلك للوزير .
 - 6اقرتاح النظام الداخلي للكلية .
�	- 7إقرار موازنة الكلية ورفعها للوزير لالعتماد .
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املـــادة ( ) 8
يجتمــع جملــ�س الكليــة مــرة كــل عام بناء على دعوة من رئي�سه ويجــوز لــه دعــوة املجلــ�س
لالنعقاد كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
وتنظم الالئحة كيفية انعقاد املجل�س و�إ�صدار قراراته .
املـــادة ( ) 9
ي�شكل املجل�س الأكادميي برئا�سة الآمر وع�ضوية كل من :
 - 1م�ساعد الآمر .
 - 2رئي�س �شعبة التطوير والتجهيز .
 - 3اثنني من الع�سكريني برتبة عميد من تخ�ص�صات خمتلفة .
 - 4اثنني من احلا�صلني على درجة الدكتوراه من تخ�ص�صات خمتلفة .
ويكون مدير مكتب الآمر مقررا للمجل�س الأكادميي .
املـــادة ( ) 10
يتوىل املجل�س الأكادميي االخت�صا�صات الآتية :
 - 1تنفيذ ال�سيا�سات املعتمدة والقرارات ال�صادرة من جمل�س الكلية .
 - 2درا�سة وتقييم املقرتحات والتو�صيات ب�ش�أن تعديل �أو تطوير ال�سيا�سات واملناهج
والربامج واخلطط التعليمية واالحتياجات املرفوعة �إليه من هيئة التوجيه
و�إبداء التو�صيات ب�ش�أنها ورفعها ملجل�س الكلية .
�	- 3إعداد وتن�سيق برامج التعاون مع امل�ؤ�س�سات الأكادميية والتدري�سية وكليات الدفاع
الوطني بالدول الأخرى وما يرتبط بها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم .
�	- 4إعداد املقرتحات املتعلقة بالبحوث العلمية والندوات وبرامج التدريب املوازية
وغريها من ال�ش�ؤون املالية والإدارية ورفعها ملجل�س الكلية .
 - 5اقرتاح �أعداد املقبولني فـي كل دورة فـي �ضوء حاجة قوات ال�سلطان امل�سلحة
والأجهزة الأمنيــة وغريها من اجلهات املدنية الأخرى والرت�شيحـ ــات املقدمة من
الدول الأخرى ورفعه ملجل�س الكلية .
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 - 6توفري االحتياجات التعليمية والإدارية للكلية .
 - 7اقرتاح تعيني �أع�ضاء هيئة التوجيه بالكلية ورفعه �إىل جمل�س الكلية .
 - 8درا�سة ما يعر�ض عليه من مقرتحات ب�ش�أن �إقرار �أو تعديل �أو �إلغاء �أو تطوير �أي
مقرر درا�سي بناء على تو�صية رئي�س �شعبة التطوير والتجهيز ملواكبة امل�ستجدات
التعليمية فـي جمال الدرا�سات اال�سرتاتيجية ورفعها �إىل جمل�س الكلية .
 - 9العمل على حتديث وتطوير تقنية املعلومات بالكلية لتواكب م�ستجدات الع�صر
ومتطلبات العمل .
 - 10اقتــراح الو�سائـ ــل املنا�سب ــة للتقيي ــم والتقوي ــم والتحدي ـ ــث به ــدف رفــع اجلــودة
التعليمية والإدارية فـي الكلية ورفعه �إىل جمل�س الكلية .
 - 11اقرتاح م�شروع املوازنة ال�سنوية للكلية ورفعه ملجل�س الكلية .
املـــادة ( ) 11
يجتمع املجل�س الأكادميي بناء على دعوة من رئي�سه مــرة كل ثالثــة �أ�شهــر على الأقل ،
ويجوز له دعوة املجل�س لالنعقاد كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
وتنظم الالئحة كيفية انعقاد املجل�س و�إ�صدار قراراته .
املـــادة ( ) 12
للمجل�س الأكادميي  -فـي �سبيل �أدائه ملهامه  -اال�ستعانة مبن يراه من اخلرباء فـي املجاالت
املت�صلة ب�أهداف الكلية .
الف�صل الرابع
الآمــر و�أع�ضــاء هيئــة التوجيــه
املـــادة ( ) 13
يعني الآمر مبر�سوم �سلطاين  ،وحتدد اخت�صا�صاته فـي النظام الداخلي للكلية .
املـــادة ( ) 14
تتكــون هيئــة التوجيــه بالكلية من الع�سكريني واملدنيــني العاملــني بالكليــة و�أع�ضــاء هيئـة
التدري�س واملتخ�ص�صني من اجلامعة واملحا�ضرين الزائرين .
-10-
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ويحدد النظام الداخلي للكلية اخت�صا�صات هيئة التوجيه و�شروط و�إجراءات تعيني وندب
�أع�ضائها .
الف�صل اخلام�س
االرتبــاط الأكادميـــي
املـــادة ( ) 15
ترتبــط الكلية باجلامعــة �أكادمييــا وفقــا للأ�ســ�س التــي يتم االتفاق عليها بينهمــا ومب ــا ال
يخالف �أحكام هذا النظام .
املـــادة ( ) 16
ي�شمل االرتباط الأكادميي بني الكلية واجلامعة ما ي�أتي :
 - 1دعم املقررات الدرا�سية لدورة الدفاع الوطني .
 - 2الإعداد والإ�شراف والتقييم لربنامج ماج�ستري الآداب فـي الدرا�سات اال�سرتاتيجية
للأمن والدفاع الوطني .
 - 3تعزيز التعاون فـي جمال البحوث العلمية .
املـــادة ( ) 17
مينح خريجو الكلية ال�شهادات الآتية :
� - 1شهادة الإكمال بنجاح لربنامج دورة الدفاع الوطني من الكلية .
� - 2شهادة دبلوم الدرا�سات العليا من اجلامعة .
� - 3شه ــادة ماج�ستي ــر الآداب ف ــي الدرا�ســات اال�سرتاتيجيــة للأمــن والدفــاع الوطن ــي
من اجلامعة .
الف�صل ال�ساد�س
�أحكــام ختاميـــة
املـــادة ( ) 18
تلتزم جميع اجلهات احلكومية بالتعاون مع الكلية فـي �سبيل قيامها ب�أداء ر�سالتها العلمية ،
وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
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 - 1تر�شيـح امل�شاركني لــدورة الدفــاع الوطنــي وفقــا لل�شــروط وال�ضوابــط التي ينــ�ص
عليها النظام الداخلي للكلية .
 - 2قيام الوزراء والقادة ومن فـي حكمهم واملعنيني بال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية ذات ال�صلة
بالأمن والدفاع الوطني بتقدمي املحا�ضرات عن اخلطط اال�سرتاتيجية كل فـي
جمال اخت�صا�صه .
 - 3توفيــر الدعــم الالزم للزيارات امليدانيــة والدرا�ســات والبحــوث التــي ت�ضطلع بهـا
الكلية .
املـــادة ( ) 19
يحدد النظام الداخلي للكلية مدة الدرا�سة بها و�شروط االنت�ساب و�شروط منح ال�شهادات
للمنت�سبني �إليها .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/3
ب�إن�شـاء الهيئـة العامـة للدفـاع املدنـي والإ�سعـاف
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�شرطة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/35
وعلى قانون الدفاع املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/76
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  91/89باعتماد الهيكل التنظيمي ل�شرطة عمان ال�سلطانية ،
وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/116
وبـناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن� أش� مبوجب هذا املر�سوم هيئة ت�سمى " الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف " تتمتع
بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري  ،وتتبع �شرطة عمان ال�سلطانية .
املــادة الثانيــــة
يكون مقر الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف حمافظة م�سقط  ،ويجوز �إن�شاء فروع
لها بال�سلطنة بقرار من رئي�سها .
املــادة الثالـثــــة
ي�صدر بنظام الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف مر�سوم �سلطاين .
املــادة الرابعــة
ت�ؤول �إىل الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف االخت�صا�صات واملخ�ص�صات والأ�صول
الثابتة واملنقولة وال�سجالت واحلقوق وااللتزامات اخلا�صة بالإدارة العامة للدفاع املدين
ووحدة الإ�سعاف ب�شرطة عمان ال�سلطانية .
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ويكـ ــون �إعمـ ــال مقت�ضى الأيلولة وفقا للآلي ــة التي يت ــم االتف ــاق عليه ــا بني رئي ــ�س الهيئ ــة
واملفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك .
املــادة اخلام�سة
ينقل �إىل الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف املوظفون بالإدارة العامة للدفاع املدين
ووحدة الإ�سعاف ب�شرطة عمان ال�سلطانية بذات درجاتهم املالية و�أو�ضاعهم الوظيفية .
املــادة ال�ساد�سة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�سابعة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  25 :من �صفـر �سنة 1434هـ
املـوافــــق  8 :من ينايــر �سنة 2013م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/4
بتعيينات ع�سكريـــــة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  90/35ب�إ�صدار قانون ال�شرطة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/2ب�إن�شاء كلية الدفاع الوطني و�إ�صدار نظامها ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/3ب�إن�شاء الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني اللواء الركن �سامل بن م�سلم بن علي قطن �آمرا لكلية الدفاع الوطني .
املــادة الثانيــــة
يرقى العميد الركن مطر بن �سامل بن را�شد البلو�شي �إىل رتبة لواء ويعني قائدا للجي�ش
ال�سلطاين العماين .
املــادة الثالـثــــة
يرق ــى العمي ــد الركن عامــر بن �سالــم بن مبــارك العم ــري قائ ــد ق ــوة ال�سلط ــان اخلا�ص ــة
�إىل رتبة لواء .
املــادة الرابعــة
يرقى العميد �سليمان بن حممد بن حمد احلارثي �إىل رتبة لواء  ،ويعني م�ساعدا للمفت�ش
العام لل�شرطة واجلمارك لل�ش�ؤون الإدارية واملالية .
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املــادة الخام�سة
يرقى العميد حمد بن �سليمان بن مبارك احلامتي �إىل رتبة لواء  ،ويعني م�ساعدا للمفت�ش
العام لل�شرطة واجلمارك للعمليات .
املــادة ال�ساد�سة
يرقى العميد عبداللـه بن علي بن حمد احلارثي �إىل رتبة لواء  ،ويعني رئي�سا للهيئة العامة
للدفاع املدين والإ�سعاف .
المــادة ال�سابعة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  25 :من �صفــــــــر �سنة 1434هـ
املـوافــــق  8 :من ينايــــــــر �سنة 2013م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/5
ب�إجـراء بعـ�ض التنقـالت والتعيينـات
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبـناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ينقــل الدكت ــور �سلطــان بن يعــرب بن قحطــان البو�سعيــدي م ــن �شرطــة عمــان ال�سلطاني ــة
�إىل وزارة ال�صحة بذات خم�ص�صاته املالية والوظيفية  ،ويعني م�ست�شارا لل�ش�ؤون ال�صحية
بالدرجة اخلا�صة .
املــادة الثانيــــة
ينقل جمال بن ن�صيب بن �سعيد ال�شنفري من �شرطة عمان ال�سلطانية �إىل وزارة اخلارجية
بذات خم�ص�صاته املالية والوظيفية ومينح درجة �سفري .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  25 :من �صفـر �سنة 1434هـ
املـوافــــق  8 :من ينايــر �سنة 2013م
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وزارة التنمية االجتماعية
قـرار وزاري
رقم 2012/352
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام
الالئحة التنظيمية للرعاية واحل�ضانة الأ�سرية
ا�ستن ــادا إ�ل ــى املر�س ـ ــوم ال�سلطانـ ــي رقـ ــم  2003/32بتحدي ــد اخت�صا�ص ــات وزارة التنمي ـ ــة
االجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/12ب�إ�صدار نظام اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرة ،
و�إىل القـرار الــوزاري رقــم  2007/49ب�إ�ص ـ ــدار الالئح ـ ــة التنظيمي ـ ــة للرعايـ ــة واحل�ضان ـ ــة
الأ�سرية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جتـرى التعديالت املرفقة على الالئحــة التنظيميــة للرعاي ــة واحل�ضان ــة الأ�سري ــة امل�ش ــار
�إليها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  16 :من �صفــــــــــر 1434هـ
املوافـــــق  30 :من دي�سمـــرب 2012م
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تعديالت بع�ض �أحكام
الالئحة التنظيمية للرعاية واحل�ضانة الأ�سرية
�أوال  :ي�ستبدل بن�ص البند (�أ) من املادة ( )16من الالئحة التنظيمية للرعاية واحل�ضانة
الأ�سرية امل�شار �إليها الن�ص الآتي :
" أ� �	-أن تكون �أ�سرة عمانية م�سلمة مكونة من زوجني �صاحلني ويجوز عند
ال�ضرورة احت�ضان الطفل من قبل امر�أة ".
ثانيا  :حت ــذف كلمـ ــة "العماني ـ ــة" الـ ــواردة فـي عن ــوان الف�صـ ــل الرابع و�صــدر املـ ــادة ()16
من الالئحة التنظيمية للرعاية واحل�ضانة الأ�سرية امل�شار �إليها .
ثالثا  :يلغى الف�صل اخلام�س من الالئحة التنظيمية للرعاية واحل�ضانة الأ�سرية امل�شار
�إليها  ،وذلك دون الإخالل بحاالت االحت�ضان التي متت مبوجب الالئحة اعتبارا
من تاريخ العمل بها فـي 2007/4/2م وحتى تاريخ العمل بهذه التعديالت .
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وزارة العــــدل
قــرار وزاري
رقم 2013 /2
بتخويل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
لبعــ�ض موظفــي وزارة القــوى العاملـــة
ا�ستنادا �إىل قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/97
و�إىل قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/35
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2006/154بتخويل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لبع�ض موظفي
وزارة القوى العاملة ،
و�إىل كتاب وزارة القوى العاملة رقم  64734بتاريخ  24رم�ضان 1433هـ املوافق � 13أغ�سط�س
2012م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يخول �شاغلو الوظائف التالية بوزارة القوى العاملة  -كل فـي جمال اخت�صا�صه � -صفة
ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام قانون العمل امل�شار �إليه واللوائح والقرارات ال�صادرة
تنفيذا لأحكامه :
 مدير عام املديرية العامة للرعاية العمالية . مدير عام م�ساعد للمديرية العامة للرعاية العمالية . مدير عام م�ساعد للمديرية العامة للرعاية العمالية  -للتفتي�ش . مدير عام املديرية العامة للقوى العاملة . مدير عام م�ساعد للمديرية العامة للقوى العاملة . مدير دائرة الرعاية العمالية . مدير م�ساعد لدائرة الرعاية العمالية . مدير دائرة القوى العاملة . مدير دائرة العمل . مدير دائرة �ضبط املعايري املهنية .-23-
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 مدير دائرة ال�سالمة وال�صحة املهنية . مدير دائرة التفتي�ش . مدير مكتب فريق التفتي�ش امل�شرتك . مدير م�ساعد ملكتب فريق التفتي�ش امل�شرتك . رئي�س ق�سم تفتي�ش مكاتب ا�ستقدام العمال ومتابعة بالغات ترك العمل . رئي�س ق�سم وحدات التفتي�ش . رئي�س ق�سم التفتي�ش وال�سالمة وال�صحة املهنية . رئي�س ق�سم الرتاخي�ص والتفتي�ش . رئي�س ق�سم تفتي�ش مكاتب ا�ستقدام العمال غري العمانيني . رئي�س ق�سم متابعة بالغات ترك العمل . رئي�س ق�سم املعايري املهنية . رئي�س ق�سم التفتي�ش . رئي�س ق�سم تفتي�ش تراخي�ص العمل . رئي�س ق�سم ال�سالمة املهنية . رئي�س ق�سم ال�صحة املهنية . رئي�س ق�سم مراقبة تطبيق ت�شريعات العمل . مفت�ش العمل . مفت�ش ال�سالمة وال�صحة املهنية . مفت�ش تدريب حرفـي . مفت�ش تدريب فني .املــادة الثانيــــة
يلغ ــى القــرار ال ــوزاري رقم  2006/154امل�شــار �إليــه  ،كمــا يلغ ــى كل ما يخال ــف هذا الق ــرار
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1434 / 2 / 22 :هـ
املــوافـــق 2013 / 1 / 5 :م

عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل
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املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
ا�ستدراك
ينوه املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية �إىل �أنه وقع خط أ� مادي فـي القرار رقم 2012/31
ب�إ�صدار الئحة �ش�ؤون املوظفني باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية املن�شور فـي اجلريدة
الر�سمية العـدد ( )988ال�صادرة بتاريخ  4من ذي احلجة 1433هـ املوافق  20من �أكتوبر 2012م
وذلك على النحو الآتي :
�أوال  :ورد فـي امللحق رقم ( )1ملحوظة تخ�صي�ص درجات للوظائف الإدارية ودرجات
للوظائف احلرفية واملعاونة :
* ملحوظة  :تخ�ص�ص الدرجات من (� )1إىل ( )10ل�شاغلي الوظائف الإدارية
والدرجـ ــات مـ ــن (� )11إلـ ــى ( )16ل�شاغل ــي الوظائ ــف احلرفي ــة
واخلدمات املعاونة .
وال�صحيـــح هــــو :
* ملحوظة  :تخ�ص�ص الدرجات من ( أ� ) �إىل ( )10ل�شاغلي الوظائف الإدارية
والدرجـ ــات م ــن (� )11إلـ ــى ( )16ل�شاغل ــي الوظائـ ــف احلرفي ـ ــة
واخلدمات املعاونة .
ثانيــــا  :ورد فـي امللحق رقم (� )11شروط �شغل الدرجات :
خام�سا  :جدول �شاغلي الوظائف الإدارية واحلرفية واخلدمات املعاونة :
الدرجـــة

2

احلد الأدنى ل�شغل الدرجات
 دكتوراه �أو ما يعادلها � )6( +سنوات خربة �أو ماج�ستري �أو ما يعادله � )10( +سنوات خربة �أو بكالوريو�س �أو ما يعادله � )10( +سنوات خربة �أو دبل ــوم مدت ـ ــه �سنتـ ـ ــان بعد �شهـ ــادة دبلـ ـ ــوم التعليـم العام �أو ما يعادلها� )14( +سنة خربة �أو
 �شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادله � )18( +سنة خربة .-25-
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وال�صحيـــح هــــو :
خام�سا  :جدول �شاغلي الوظائف الإدارية واحلرفية واخلدمات املعاونة :
الدرجـــة

احلد الأدنى ل�شغل الدرجات

2

 دكتوراه �أو ما يعادلها � )6( +سنوات خربة �أو ماج�ستري �أو ما يعادله � )10( +سنوات خربة �أو بكالوريو�س �أو ما يعادله � )12( +سنة خربة �أو دبل ــوم مدت ـ ــه �سنتـ ـ ــان بعد �شهـ ــادة دبلـ ـ ــوم التعليـم العام �أو ما يعادلها� )14( +سنة خربة �أو
� -شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادله � )18( +سنة خربة .
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وزارة العــــــــدل
قــــرار جلنة قبول املحامني
رقم 2012/8/44
ب�إعـالن حـل �شركـة مدنيـة للمحامـاة
ا�ستنادا �إىل قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/108
و�إىل القرار الوزاري رقم  99/70ب�ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات
املدنية للمحاماة ،
و�إىل قرار جلنة قبول املحامني رقم  2011/ 9/23بتعديل عقد ت�أ�سي�س �شركة  /حمود ال�سيابي
وعلي عبدالعزيز للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ( �شركة مدنية للمحاماة ) ،
و�إىل خطاب ال�شركاء امل�ؤرخ فـي 2012/12/12م املت�ضمن حل ال�شركة ،
و�إىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم  2012/8بتاريخ 2012/12/29م ،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة .
تـقـــرر
املـــادة ( ) 1
ح ـ ــل �شركـ ــة/علي عبدالعزيز وطالب الهمامي و�شرك ــاه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
( �شركة مدنية للمحاماة ) من �سجل قيد ال�شركات .
املـــادة ( ) 2
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي 1434 / 2 / 15 :هـ
الموافــق 2012 / 12 / 29 :م

عي�سى بن حمد بن حممد العزري
وكي ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
رئيـ ـ ـ ــ�س جلنـ ـ ـ ـ ــة قبـ ـ ـ ـ ــول املحاميـ ـ ـ ـ ــن
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اتفاقية ت�صفية
علي عبدالعزيز وطالب الهمامي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
( �شركـــة مدنيـــــة )
ح�ضر �أمامي �أنا  /الدكتور بدر بن �سعيد بن عامر الهنائي � ،صاحب مكتب الدكتور بدر
الهنائي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية كل من :
 - 1الطــرف الأول  :علي بن عبدالعزيز بن احلاج علي اللواتي
 - 2الطرف الثاين  :طال ـ ــب بن حمم ــد بن �سليمـ ــان الهمامـ ــي
�شركة م�سجلة ب�صفتهما �شركاء فـي �شركة بالرتخي�ص رقم � 2009/40شركة مدنية للمحاماة
با�سم علي بن عبدالعزيز وطالب الهمامي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية واتفق كال
الطرفني على ما يلي :
تنازل الطرف الأول التنازل النافـي للجهالة للطرف الثاين عن ح�صته بالكامل مقابل
مبلغ وقدره ( 2000ر.ع) �ألفا ريال عماين فقط ال غري  ،مت ا�ستالمه قبل توقيع اتفاقية
الت�صفية على �أن يلتزم الطرف الثاين مبتابعة الدعاوى املوجودة مبكتب علي عبدالعزيز
وطالب الهمامي �سواء كانت فـي �أول درجة �أو فـي املحاكم اال�ستئنافية وتنتهي بالعليا ،
علما �أنه ال يوجد �أي التزامات مالية على الطرف الثاين يتحملها ما عدا فاتورة الكهرباء
والهاتف الأر�ضي .
وقد تنازل الطرف الأول للطرف الثاين عن الأثاث فـي املكتب مقابل املبلغ املذكور �أعاله
وهو �ألفا ريال عماين ا�ستلمهم الطرف الأول وال توجد �أي التزامات مادية يطالب بها
الطرف الأول الطرف الثاين ويقر الطرف الأول ب�أنه ال توجد �أي التزامات مالية مطالب
بها املكتب من قبل الأفراد �أو ال�شركات املتعاملة لدى املكتب .
مت هذا التنازل مبكتب الدكتور بدر الهنائي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية وبح�ضور
كل من ال�سادة التالية �أ�سما�ؤهم �أدناه :
 علي بن عبدالعزيز بن احلاج علي اللواتي -طالـــب بن حممـــد بن �سليمـــــان الهمامــــــي

التوقيع
التوقيـع

 د.بدر بن �سعيد بن عامر الهنائي� -أيـمـــن زين العابديــن وهــب اللـه

التوقيـع
التوقيـع
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وزارة التجــــارة وال�صناعـــة
دائرة امللكية الفكريــة
�إعـــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل 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 37386 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مقاوالت البناء والت�شييد (ان�شاءات عامة للمباين ال�سكنية والغري ال�سكنية) .
با�ســــــــــــــم � :شركة الر�سن توبرو الألكرتوميكانيكية �ش م م
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :التجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  1999 :الرمز الربيدي 112 :
تاريخ تقدمي الطلب 2005/08/28 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 63254 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
بيع الأثاث وتركيبه .
با�ســــــــــــــم � :شركة الوردة احلمراء للأثاث واملفرو�شات �ش م م
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  1944 :الرمز الربيدي 112:
تاريخ تقدمي الطلب 2010/06/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 63348 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املركبات والقطع اخلا�صة بها .
با�ســــــــــــــم � :شركة دينا تريد ذ.م.م .
اجلن�سيـــــة � :إماراتي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  , 22842 :ال�شارقة  ,الإمارات العربية املتحدة .
تاريخ تقدمي الطلب 2010/06/14 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 68315 :
فـي الفئة  44من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
عيادة .
با�ســــــــــــــم  :مركز فرح للخدمات الطبية
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :خدمات
العنــــــــوان � :ص.ب  706 :الرمز الربيدي 111:
تاريخ تقدمي الطلب 2011/05/18 :

-32-

اجلريدة الر�سمية العدد ()998

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 68467 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات �صيدالنية وطبية ت�ستخدم فـي انقا�ص الوزن واذابة ال�شحوم من اجل�سم .
با�ســــــــــــــم � :شركة بو�ست �شوب �ش م م
اجلن�سيـــــة  :لبناين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ساحة ال�شهداء  ,بناية العازراية  ,بلوك ايه  ,ط , 2بريوت  ,لبنان
تاريخ تقدمي الطلب 2011/05/31 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 68988 :
فـي الفئة  41من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الأندية ال�صحية .
با�ســــــــــــــم  :االفق �ش م م
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــوان � :ص.ب  691 :الرمز الربيدي 114:
تاريخ تقدمي الطلب 2011/06/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 68989 :
فـي الفئة  41من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
االندية ال�صحية .
با�ســــــــــــــم  :االفق �ش م م
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــوان � :ص.ب  691 :الرمز الربيدي 114:
تاريخ تقدمي الطلب 2011/06/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 69773 :
فـي الفئة  44من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خمتربات طبية .
با�ســــــــــــــم � :شركة مركز فرح للخدمات الطبية �ش م م
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  706 :الرمز الربيدي 111:
تاريخ تقدمي الطلب 2011/08/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 69822 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مواد البناء .
با�ســــــــــــــم  :بهجة الواحة �ش م م
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــوان � :ص.ب  500 :الرمز الربيدي 133:
تاريخ تقدمي الطلب 2011/08/20 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72479 :
فـي الفئة  01من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الكيماويات امل�ستخدمة فـي ال�صناعة والبحث العلمي والت�صوير الفوتوغرافـي وكذلك
فـي الزراعة والب�ستنة وزراعة الغابات  ،راتنجات ا�صطناعية غري معاجلة  ،بال�ستيك غري
معالج � ،أ�سمدة  ،مركبات �إخماد النـريان  ،م�ستح�ضرات �سقي وحلام املعادن  ،مواد كيميائية
حلفظ املواد الغذائية  ،مواد دبـاغة  ،مواد الل�صق امل�ستخدمة فـي ال�صناعة  ،الكيماويات
امل�ستخدمة فـي حفر �آبار النفط والغاز وفـي خطوط الأنابيب  ،مركبات الكربون  ،وحتديدا
ثاين �أك�سيد الكربون  ،مركبات الكربون امل�ستخدمة فـي حفر �آبار النفط والغاز وفـي خطوط
الأنابيب الكيماويات امل�ستخدمة فـي موائع احلفر  ،النرتوجني ومركبات النرتوجني
امل�ستخدمة فـي حفر �آبار النفط والغاز وفـي خطوط الأنابيب  ،الإ�سمنت وحتديدا الإ�سمنت
غري الع�ضوي الرابط كيميائيا والإ�سمنت الال�صق امل�ستخدم فـي �آبار النفط والغاز فئة . 1
با�ســــــــــــــم  :تريكان ويل �سريفي�س ليمتد
اجلن�سيـــــة  :كندي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � 645 - 2900 :سيفينث افينيو غ�س دبليو كالغاري البريتا تي 2بيه  4جي  8كندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/01/30 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب 112 :
-35-

اجلريدة الر�سمية العدد ()998

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72480 :
فـي الفئة  17من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املطاط والغوتابر�شا وال�صمغ والأ�سب�ستو�س وامليكا واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري
الواردة فـي فئات �أخرى  ،مواد بال�ستيكية مت�شكلة بالبثق لال�ستعمـال فـي الت�صنيع  ،مواد
التغليف واحل�شو والعزل � ،أنابيب مرنة غري معدنية � ،شبكة �أنابيب � ،شبكة �أنابيب وحتديدا
الأنابيب امللتفة امل�ستخدمة فـي حفر �آبار النفط والغاز وا�ستخراج النفط والغاز فئة . 17
با�ســــــــــــــم  :تريكان ويل �سريفي�س ليمتد
اجلن�سيـــــة  :كندي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � 645 - 2900 :سيفينث افينيو غ�س دبليو كالغاري البريتا تي 2بيه  4جي  8كندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/01/30 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72481 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات �إن�شاء املباين والإ�صالح وخدمـات الرتكيب �أو التجميع  ،خدمات الإن�شاء والإ�صالح
وال�صيانة املتعلقة ب�آبار النفط والغاز  ،خدمات �إجراء تك�سري لآبار النفط والغاز  ،خدمات
�سمنتة وحتفيز �آبار النفط والغاز  ،وحتديدا التك�سري واملعاجلة باحلم�ض  ،خدمات �آبار
النفط والغاز  ،وحتديدا ال�سمنتة والتحفيز والتك�سري واملعاجلة باحلم�ض  ،خدمات �آبار
النفط والغاز  ،وحتديدا �إمداد وو�ضع وا�ستخدام الأنابيب امللتفة فـي تطبيقات حفر
�آبار النفط والغاز  ،خدمات تركيب �أنابيب تغليف و�شبكات �أنابيب و�أنابيب حفر فـي �آبار
النفط والغاز  ،خدمات �صيانة و�إ�صالح خطوط الأنابيب اخلا�صة بالنفط والبرتول
والغاز الطبيعي  ،خدمات خطوط �أنابيب النفط وخطوط �أنابيب الغاز  ،وحتديدا تنظيف
خطوط الأنابيب  ،تنظيف اخلزانات  ،الن�سف بثاين �أك�سيد الكربون  ،التنظيف والإزاحة
بالنرتوجني فئة . 37
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با�ســــــــــــــم  :تريكان ويل �سريفي�س ليمتد
اجلن�سيـــــة  :كندي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � 645 - 2900 :سيفينث افينيو غ�س دبليو كالغاري البريتا تي 2بيه  4جي  8كندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/01/30 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72482 :
فـي الفئة  39من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات النقـل وتغليف وتخزين ال�سـلع وتنظيم الرحالت وال�سفر  ،خدمات النقل املتعلقة
ب�صناعة النفط والغاز  ،خدمات النقل  ،وحتديدا النقل بوا�سطة ال�شاحنات والعربات
املقطورة للإ�سمنت  ،وحتديدا الإ�سمنت غري الع�ضوي الرابط كيميائيا والإ�سمنت الال�صق
امل�ستخدم فـي �آبار النفط والغاز  ،خدمات النقل  ،وحتديدا النقل بوا�سطة ال�شاحنات �أو
العربات املقطورة ملوائع التك�سري  ،موائع ومركبات حتفيز �آبار النفط والغاز  ،مركبات
الكربون  ،النرتوجني  ،مكونات خطوط الأنابيب  ،الأنابيب � ،شبكة الأنابيب واملوا�سري .
با�ســــــــــــــم  :تريكان ويل �سريفي�س ليمتد
اجلن�سيـــــة  :كندي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � 645 - 2900 :سيفينث افينيو غ�س دبليو كالغاري البريتا تي 2بيه  4جي  8كندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/01/30 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72483 :
فـي الفئة  42من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات النقـل وتغليف وتخزين ال�سـلع وتنظيم الرحالت وال�سفر  ،خدمات النقل املتعلقة
ب�صناعة النفط والغاز  ،خدمات اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم
املتعلقة بها  ،خدمات التحاليل والأبحاث ال�صنـاعية  ،خدمـات ت�صميم وتطوير عتاد
وبرامج احلا�سوب  ،اختبار خطوط الأنابيب امل�ستخدمة للنفط والبرتول والغاز الطبيعي ،
اخلدمات املتعلقة بخطوط �أنابيب النفط والغاز وال�سيمـا اختبار �ضغط خطوط الأنابيب
وك�شف الت�سرب فيها فئة . 42
با�ســــــــــــــم  :تريكان ويل �سريفي�س ليمتد
اجلن�سيـــــة  :كندي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � 645 - 2900 :سيفينث افينيو غ�س دبليو كالغاري البريتا تي 2بيه  4جي  8كندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/01/30 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72484 :
فـي الفئة  01من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الكيماويات امل�ستخدمة فـي ال�صناعة والبحث العلمي والت�صوير الفوتوغرافـي وكذلك
فـي الزراعة والب�ستنة وزراعة الغابات  ،راتنجات ا�صطناعية غري معاجلة  ،بال�ستيك غري
معالج � ،أ�سمدة  ،مركبات �إخماد النـريان  ،م�ستح�ضرات �سقي وحلام املعادن  ،مواد كيميائية
حلفظ املواد الغذائية  ،مواد دبـاغة  ،مواد الل�صق امل�ستخدمة فـي ال�صناعة  ،الكيماويات
امل�ستخدمة فـي حفر �آبار النفط والغاز وفـي خطوط الأنابيب  ،مركبات الكربون  ،وحتديدا
ثاين �أك�سيد الكربون  ،مركبات الكربون امل�ستخدمة فـي حفر �آبار النفط والغاز وفـي خطوط
الأنابيب  ،الكيماويات امل�ستخدمة فـي موائع احلفر  ،النرتوجني ومركبات النرتوجني
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امل�ستخدمة فـي حفر �آبار النفط والغاز وفـي خطوط الأنابيب  ،الإ�سمنت وحتديدا الإ�سمنت
غري الع�ضوي الرابط كيميائيا والإ�سمنت الال�صق امل�ستخدم فـي �آبار النفط والغاز فئة. 1
با�ســــــــــــــم  :تريكان ويل �سريفي�س ليمتد
اجلن�سيـــــة  :كندي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � 645 - 2900 :سيفينث افينيو غ�س دبليو كالغاري البريتا تي 2بيه  4جي  8كندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/01/30 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72485 :
فـي الفئة  17من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املطاط والغوتابر�شا وال�صمغ والأ�سب�ستو�س وامليكا واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري
الواردة فـي فئات �أخرى  ،مواد بال�ستيكية مت�شكلة بالبثق لال�ستعمـال فـي الت�صنيع  ،مواد
التغليف واحل�شو والعزل � ،أنابيب مرنة غري معدنية � ،شبكة �أنابيب � ،شبكة �أنابيب وحتديدا
الأنابيب امللتفة امل�ستخدمة فـي حفر �آبار النفط والغاز وا�ستخراج النفط والغاز فئة . 17
با�ســــــــــــــم  :تريكان ويل �سريفي�س ليمتد
اجلن�سيـــــة  :كندي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � 645 - 2900 :سيفينث افينيو غ�س دبليو كالغاري البريتا تي 2بيه  4جي  8كندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/01/30 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب 112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72486 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات �إن�شاء املباين والإ�صالح وخدمـات الرتكيب �أو التجميع  ،خدمات الإن�شاء والإ�صالح
وال�صيانة املتعلقة ب�آبار النفط والغاز  ،خدمات �إجراء تك�سري لآبار النفط والغاز  ،خدمات
�سمنتة وحتفيز �آبار النفط والغاز  ،وحتديدا التك�سري واملعاجلة باحلم�ض  ،خدمات �آبار
النفط والغاز  ،وحتديدا ال�سمنتة والتحفيز والتك�سري واملعاجلة باحلم�ض  ،خدمات �آبار
النفط والغاز  ،وحتديدا �إمداد وو�ضع وا�ستخدام الأنابيب امللتفة فـي تطبيقات حفر
�آبار النفط والغاز  ،خدمات تركيب �أنابيب تغليف و�شبكات �أنابيب و�أنابيب حفر فـي �آبار
النفط والغاز  ،خدمات �صيانة و�إ�صالح خطوط الأنابيب اخلا�صة بالنفط والبرتول
والغاز الطبيعي  ،خدمات خطوط �أنابيب النفط وخطوط �أنابيب الغاز  ،وحتديدا تنظيف
خطوط الأنابيب  ،تنظيف اخلزانات  ،الن�سف بثاين �أك�سيد الكربون  ،التنظيف والإزاحة
بالنرتوجني فئة . 37
با�ســــــــــــــم  :تريكان ويل �سريفي�س ليمتد
اجلن�سيـــــة  :كندي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � 645 - 2900 :سيفينث افينيو غ�س دبليو كالغاري البريتا تي 2بيه  4جي  8كندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/01/30 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72487 :
فـي الفئة  39من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات النقـل وتغليف وتخزين ال�سـلع وتنظيم الرحالت وال�سفر  ،خدمات النقل املتعلقة
ب�صناعة النفط والغاز  ،خدمات النقل  ،وحتديدا النقل بوا�سطة ال�شاحنات والعربات
املقطورة للإ�سمنت  ،وحتديدا الإ�سمنت غري الع�ضوي الرابط كيميائيا والإ�سمنت الال�صق
امل�ستخدم فـي �آبار النفط والغاز  ،خدمات النقل  ،وحتديدا النقل بوا�سطة ال�شاحنات �أو
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العربات املقطورة ملوائع التك�سري  ،موائع ومركبات حتفيز �آبار النفط والغاز  ،مركبات
الكربون  ،النرتوجني  ،مكونات خطوط الأنابيب  ،الأنابيب � ،شبكة الأنابيب واملوا�سري .
با�ســــــــــــــم  :تريكان ويل �سريفي�س ليمتد
اجلن�سيـــــة  :كندي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � 645 - 2900 :سيفينث افينيو غ�س دبليو كالغاري البريتا تي 2بيه  4جي  8كندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/01/30 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72488 :
فـي الفئة  42من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها  ،خدمات التحاليل
والأبحاث ال�صناعية  ،خدمات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج احلا�سوب  ،اختبار خطوط
الأنابيب امل�ستخدمة للنفط والبرتول والغاز الطبيعي  ،اخلدمات املتعلقة بخطوط �أنابيب
النفط والغاز وال �سيما اختبار �ضغط خطوط الأنابيب وك�شف الت�سرب فيها .
با�ســــــــــــــم  :تريكان ويل �سريفي�س ليمتد
اجلن�سيـــــة  :كندي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � 645 - 2900 :سيفينث افينيو غ�س دبليو كالغاري البريتا تي 2بيه  4جي  8كندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/01/30 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72576 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
النب وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز ون�شا التابيوكا ون�شا ال�ساجو والقهوة اال�صطناعية ،
الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز واملعجنات واحللويات واملثلجات ،
ع�سل النحل والع�سل اال�سود  ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز  ،امللح واخلردل  ،اخلل وال�صل�صات
(التوابل)  ،البهارات والثلج .
با�ســــــــــــــم  :مطعم ال�صفدي
اجلن�سيـــــة � :إماراتي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  25376 :دبي دولة الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/02/06 :
ا�سم الوكيل  :علي بن خمي�س العلوي
العنــــــــوان � :ص.ب  3746 :ر.ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73094 :
فـي الفئة  20من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�أثاث  ،خزائن ذات �أدراج  ،مكاتب  ،طاوالت  ،كرا�سي  ،كرا�سي بال ظهر  ،مرايا  ،حاويات
تعبئة وتغليف من اخل�شب  ،حاويات التعبئة والتغليف من اخليزران  ،حاويات التعبئة
والتغليف من البال�ستيك  ،و�سائد  ،م�ساند � ،شرا�شف  ،فر�شات  ،مراوح يدوية م�سطحة ،
ال�سبت (�سالل) � ،إطارات �صور � ،صناديق عدة (لي�ست من املعدن)  ،رفوف  ،خزائن  ،عربة ،
لوحات  ،رفوف للتخزين � ،صناديق بال�ستيكية ذات �أغطية � ،صناديق بال�ستيك وعلب مع
�أدراج  ،رفوف تخزين مع عجالت  ،حماالت �ستائر  ،لي�ست من مواد ن�سجية � ،سكك �ستائر ،
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�ستائر � ،أ�سرة  ،عجالت (لي�ست من املعدن) � ،شماعات معطف � ،أرائك � ،أريكة �سرير  ،عربات ،
خزائن  ،علب  ،خزائن � . ،أدراج  ،فوا�صل � ،صناديق  ،زجاجات  ،علب  ،الدالء  ،حماالت مظلة .
با�ســــــــــــــم  :ريوهني كيكاكو كو ليمتد
اجلن�سيـــــة  :ياباين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  4 - 26 - 3 :هيجا�شي  -ايكيبوكورو تو�شيما  -كو طوكيو اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/03/04 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73097 :
فـي الفئة  16من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�أوراق  ،حاويات تعبئة وتغليف من الورق  ،ورقة املنا�شف  ،غطاء طاولة من الورق  ،مناديل
طاولة من الورق  ،تقاومي  ،يوميات  ،حماالت �صور  ،قرطا�سية ورقية � ،أدوات كتابة  ،مواد
ال�صقة للأغرا�ض املنزلية �أو القرطا�سية � ،صندوق ورقي  ،حمايات مطاط  ،م�شابك ،
�أختام (قرطا�سية)  ،م�ساطر  ،حامالت ورق � ،أ�شرطة ال�صقة  ،قرطا�سية  ،علب �أقالم
ر�صا�ص  ،مغلفات  ،حامالت �أقالم  ،دبا�سة � ،أدوات مائدة من ورق  ،دفرت مالحظات  ،دفرت
مذكرات  ،جمالت  ،كتالوجات  ،ورق تغليف � ،أكيا�س تغليف (مظاريف  ،وحقائب) من
الورق والبال�ستيك  ،و�سومات من غري املن�سوجات  ،و�سومات من اجللد للجذوع  ،بطاقات
معايدة  ،مل�صقات � ،صور �إعالنات  ،كرتون  ،املطبوعات  ،مواد جتليد كتب � ،أقالم � ،أقالم
ر�صا�ص  ،قلم ر�صا�ص ملون  ،البومات  ،غالف .
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با�ســــــــــــــم  :ريوهني كيكاكو كو ليمتد
اجلن�سيـــــة  :ياباين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  4 - 26 - 3 :هيجا�شي  -ايكيبوكورو تو�شيما  -كو طوكيو اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/03/04 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73098 :
فـي الفئة  18من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
حقائب  ،حقائب ت�سوق  ،حقائب اليد  ،حقائب الكتف  ،حقائب بو�سطن  ،حقائب مدر�سية ،
حقائب �شاطئ  ،حقائب بويل  ،حقائب �سفر  ،حافظة �أوراق  ،حقائب �سفر م�ستطيلة ،
�صناديق �أمتعة  ،حقائب حمل  ،حقائب ظهر  ،حقائب � ،أكيا�س حبال حلمل الأطفال الر�ضع ،
حمافظ  ،جلود/جلود مدبوغة  ،جلود ا�صطناعية � ،أحزمة م�صنوعة من اجللد� /أحزمة
كتف جلدية  /رباط م�صنوع من اجللد � ،أ�شرطة جلدية  ،علب بطاقة عناوين  ،حقائب
جلدية  ،حقائب م�ستح�ضرات جتميل �صغرية غري جمهزة  ،حافظات مفاتيح  ،حافظات
بطاقات  ،حافظات اجللد � ،أغطية �أثاث من اجللد � ،أغطية من اجللود  ،فرو  ،املظالت ،
مظالت قابلة للطي .
با�ســــــــــــــم  :ريوهني كيكاكو كو ليمتد
اجلن�سيـــــة  :ياباين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  4 - 26 - 3 :هيجا�شي  -ايكيبوكورو تو�شيما  -كو طوكيو اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/03/04 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73099 :
فـي الفئة  20من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�أثاث  ،خزائن ذات �أدراج  ،مكاتب  ،طاوالت  ،كرا�سي  ،كرا�سي بال ظهر  ،مرايا  ،حاويات
تعبئة وتغليف من اخل�شب  ،حاويات التعبئة والتغليف من اخليزران  ،حاويات التعبئة
والتغليف من البال�ستيك  ،و�سائد  ،م�ساند � ،شرا�شف  ،فر�شات  ،مراوح يدوية م�سطحة ،
ال�سبت (�سالل) � ،إطارات �صور � ،صناديق عدة (لي�ست من املعدن)  ،رفوف  ،خزائن  ،عربة ،
لوحات  ،رفوف للتخزين � ،صناديق بال�ستيكية ذات �أغطية � ،صناديق بال�ستيك وعلب مع
�أدراج  ،رفوف تخزين مع عجالت  ،حماالت �ستائر  ،لي�ست من مواد ن�سجية � ،سكك �ستائر ،
�ستائر � ،أ�سرة  ،عجالت (لي�ست من املعدن) � ،شماعات معطف � ،أرائك � ،أريكة �سرير  ،عربات ،
خزائن  ،علب  ،خزائن � . ،أدراج  ،فوا�صل � ،صناديق  ،زجاجات  ،علب  ،الدالء  ،حماالت مظلة .
با�ســــــــــــــم  :ريوهني كيكاكو كو ليمتد
اجلن�سيـــــة  :ياباين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  4 - 26 - 3 :هيجا�شي  -ايكيبوكورو تو�شيما  -كو طوكيو اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/03/04 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73100 :
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 �صوفية  ،مالب�س نوم  ،قبعات  ،قبعات كاب  ،مالب�س داخلية  ،معطف واق من املطر ،
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ربطات العنق � ،أحذية ريا�ضية � ،شبا�شب  ،خمارات  ،جوارب  ،م�آزر  ،تنانري  ،جوارب  ،قفازات ،
لبا�س �ضيق .
با�ســــــــــــــم  :ريوهني كيكاكو كو ليمتد
اجلن�سيـــــة  :ياباين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  4 - 26 - 3 :هيجا�شي  -ايكيبوكورو تو�شيما  -كو طوكيو اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/03/04 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73101 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
دعاية و�إعالن  ،بحوث ت�سويق  ،وكاالت ا�سترياد وت�صدير  ،تخطيط �إنتاج  ،وتطوير
وت�صنيع  ،ومبيعات  ،تغليف منتجات  ،خدمات بيع جتزئة  ،متاجر بيع بالتجزئة  ،خدمات
متاجر ت�ضم جمموعة وا�سعة من ال�سلع اال�ستهالكية للآخرين  ،خدمات متاجر ت�ضم
الأطعمة وامل�شروبات  ،والأقم�شة املنزلية واملالب�س والإك�س�سوارات  ،والقرطا�سية والأثاث
والتجهيزات الداخلية والديكورات  ،واملعدات وامل�ستلزمات املنزلية اليومية  ،وامل�ستح�ضرات
ال�صيدالنية  ،واملنتجات الثقافية والتعليمية  ،و�ساعات احلائط و�ساعات اليد  ،والنظارات ،
والأجهزة الكهربائية والإلكرتونية واملجوهرات  ،املعادن الثمينة  ،و�أجهزة الت�صوير
الفوتوغرافـي  ،وم�ستح�ضرات التجميل واملنتجات الرتفيهية � ،أجهزة ميكانيكية ،
والدراجات الهوائية و�أجزائها ومكوناتها  ،الدراجات ثالثية العجالت و�أجزائها ومكوناتها ،
ومنتجات اال�ستحمام  ،واملنا�شف  ،ومنتجات غرفة النوم  ،جتميع جمموعة متنوعة من
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ال�سلع  ،مل�صلحة الآخرين ( ،با�ستثناء نقل تلك ال�سلع)  ،مما يتيح للم�ستهلكني امل�شاهدة
املريحة لل�سلع و�شراء تلك ال�سلع  ،وال �سيما عن طريق البيع بالتجزئة والبيع باجلملة
وخدمات البيع بالتجزئة على االنرتنت  ،وخدمات البيع من خالل الربيد  ،جتميع
جمموعة متنوعة من ال�سلع  ،مل�صلحة الآخرين ( ،با�ستثناء نقل تلك ال�سلع)  ،مما يتيح
للم�ستهلكني امل�شاهدة املريحة لل�سلع ،ميكن تقدمي مثل هذه اخلدمات من قبل متاجر
البيع بالتجزئة ومنافذ البيع باجلملة  ،ومن خالل كتالوجات ال�شراء عن طريق الربيد
بطريقة و�سائل الإعالم الإلكرتونية  ،على �سبيل املثال  ،من خالل املواقع على �شبكة
الإنرتنت �أو برامج الت�سوق التلفزيونية  ،خدمات بيع التجزئة عرب الإنرتنت  ،الت�سوق
عرب الإنرتنت  ،خدمات البيع عرب االنرتنت  ،خدمات البيع عن طريق الربيد  ،خدمات
بيع التجزئة عرب الإنرتنت وخدمات البيع عرب الربيد خا�صة مبنتجات احلمام  ،واملالب�س
والإك�س�سوارات وم�ستح�ضرات التجميل ومنتجات العناية ال�شخ�صية و�إك�س�سوارات ال�سفر ،
ولعب الأطفال والإك�س�سوارات املكتبية والقرطا�سية والأثاث والأدوات املنزلية واملنتجات
الكهربائية ومنتجات املطبخ و�أدوات املائدة ومنتجات التخزين والأقم�شة املنزلية  ،الرتويج
لل�سلع واخلدمات عرب �شبكة كمبيوتر عاملية  ،تقدمي معلومات عن املنتجات على �شبكة
االنرتنت .
با�ســــــــــــــم  :ريوهني كيكاكو كو ليمتد
اجلن�سيـــــة  :ياباين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  4 - 26 - 3 :هيجا�شي  -ايكيبوكورو تو�شيما  -كو طوكيو اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/03/04 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73632 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املقاهي واملطاعم .
با�ســــــــــــــم � :شركة لبان للتجارة �ش م م
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  1413 :الرمز الربيدي 112 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/04/02 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73800 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات الت�سويق اخلا�صه بقطع غيار املركبات الع�سكرية .
با�ســــــــــــــم  :انرت نا�شونال تراك انتلكت�شوال بروبرتي كومباين ال ال �سي
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  4201 :وينفيلد رود  ،ويرنفيل الينوي  60555الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/04/11 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73801 :
فـي الفئة  36من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
برامج احلماية اخلا�صة باملنتجات امل�صنعة من قبل الآخرين وخ�صو�صا قطع غيار املركبات
الع�سكرية .
با�ســــــــــــــم  :انرت نا�شونال تراك انتلكت�شوال بروبرتي كومباين ال ال �سي
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  4201 :وينفيلد رود  ،ويرنفيل الينوي  60555الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/04/11 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73877 :
فـي الفئة  09من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الأجزاء ال�سمعيه للمركبات وخ�صو�صا م�ستقبالت  AM/FMوالعبات ا�شرطة الكا�سيت
والعبات الأقرا�ص املدجمه وم�ضخمات ال�صوت ومهيئات ال�صوت وال�سماعات و�أجهزة
تقاطع ال�صوت االلكرتونيه و�شا�شات عر�ض الفيديو وال�صور و�أجهزة  DVDوكمبيوترات
املالحه اخلا�صه بال�سيارات وانظمة مالحة االقمار ال�صناعيه وخ�صو�صا �أنظمة حتديد
املواقع ( )GPSوالقطع العائدة لها .
با�ســــــــــــــم � :ساوند �ستورم لأبوراتوريز كورب
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  3451 :لونار كورت اوك�سنارد �سي ايه  93030الواليات املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/04/16 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73885 :
فـي الفئة  41من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات التدريب  ،خدمات الكمبيوتر  ،خدمات الرتجمة .
با�ســــــــــــــم  :معهد بوليغلوت عمان
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  221:الرمز الربيدي 112 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/04/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73886 :
فـي الفئة  41من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات التدريب  ،خدمات الكمبيوتر  ،خدمات الرتجمة .
با�ســــــــــــــم  :معهد بوليغلوت عمان
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  221:الرمز الربيدي 112 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/04/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73887 :
فـي الفئة  41من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات التدريب خدمات الكمبيوتر خدمات الرتجمة .
با�ســــــــــــــم  :معهد بوليغلوت عمان
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  221:الرمز الربيدي 112 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/04/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73897 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املركبات االر�ضية ولواحقها ماعدا حواف الإطارات املعدنية اخلفيفه اخلا�صة بعجالت
املركبات .
با�ســــــــــــــم  :جينريال موتورز ال ال �سي
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  300 :رينا�سين�س �سنرت � ،سيتي اوف ديرتويت  ،والية مت�شيغني 048265 - 3000
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/04/17 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73910 :
فـي الفئة  09من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الكامريات  ،كامريات فيديو  ،علب كامريات (�صناديق كامريات)  ،منا�صب ثالثية القوائم
للكامريات � ،أجهزة اال�ضاءه لاللتقاط ال�صور  ،م�صابيح الوم�ضيه تر�سل نورا خاطفا
(فال�ش) للت�صوير بالكامريا � ،أعمدة فال�ش للكامريا .
با�ســــــــــــــم � :سام�سونغ اليكرتونيك�س كو .ليمتد
اجلن�سيـــــة  :كوريا
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  . 416 :ميتان  -دونغ  .يونغتون  -غو�سوون � -سي .غيوجني  -دو  .جمهورية
كوريا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/04/18 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
الألوان امل�ستخدمة  :اال�سود  ،الرمادي  ،الوردي ،
البنف�سجي والأخ�ضر  ،الأحمر  ،الأ�صفر ،
الأخ�ضر الفاحت  ،البنف�سجي الفاحت  ،الربتقايل

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 73952 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات املطاعم .
الألوان امل�ستخدمة  :الأحمر  ،الأخ�ضر  ،الأ�صفر  ،االبي�ض

با�ســــــــــــــم  :غو�ش انرتبريزيز  .انك
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان 2500 :فارمريز درايف � .سويت. 140كولومبز  .اوهيو  . 43235الواليات املتحدة
االمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/04/22 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74038 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
التطبيقات املو�ضعية ال�صيدالنية ملعاجلة �أمرا�ض وا�ضطرابات اجللد والب�شرة.
با�ســــــــــــــم � :ستيفيل لأبورترييز  ,انك
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � 2711 :سنرت فيال رود � ,سويت  , 400ويلمنيجتون  ,ديالوير - 19808الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/04/29 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74042 :
فـي الفئة  03من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات تنظيــف وجلي وك�ش ــط م�ستح�ضــرات تبيي ــ�ض الأقم�ش ــة  ،منظف ــات ،
م�ستح�ضرات ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س � ،صابون  ،م�ستح�ضرات معطرة للجو ،
زيوت عطرية  ،قطع قما�ش وم�سحات ومناديل وا�سفنجات م�شربة مب�ستح�ضرات تنظيف ،
م�ستح�ضرات �صقل ومنظفات �أو مطهرات للتنظيف .
با�ســــــــــــــم  :ريكيت بنكيزرارابيا م .م .ح
اجلن�سيـــــة � :إماراتي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  61344 :املنطقة احلرة جبل علي  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة .
تاريخ تقدمي الطلب 2012/04/29 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب 112 :
-53-

اجلريدة الر�سمية العدد ()998

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74043 :
فـي الفئة  21من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�أدوات و�أواين و�أوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ (لي�ست من معادن نفي�سة �أو مطلية
بها)  ،فرا�شي � ،أم�شاط � ،أ�سفنج  ،قطع قما�ش ومما�سح للتنظيف �أو اال�ستعمال املنزيل ،
قطع قما�ش للتلميع � ،أدوات لأغرا�ض التنظيف �أو التلميع  ،مناف�ض غبار وقطع قما�ش
مل�سح الغبار � ،سلك جلي  ،لبادات جلي .
با�ســــــــــــــم  :ريكيت بنكيزرارابيا م .م .ح
اجلن�سيـــــة � :إماراتي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  61344 :املنطقة احلرة جبل علي  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة .
تاريخ تقدمي الطلب 2012/04/29 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74051 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
احللويات  ,علكة امل�ضغ  ,علكة الفقاعات  ,احللوى  ,حلوى النعناع � ,أقرا�ص احللوى
و�أقرا�ص احللوى للم�ص .
با�ســــــــــــــم  :دبليو ام ريغلي جيه �آر كومباين
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  1132 :وي�ست بالكهاوك �سرتيت � ،شيكاغو  ،ايللينوى  - 60642الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/04/30 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74069 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية  ،امل�ستح�ضرات ال�صحية لأغرا�ض طب ّية � ,أغذية
احلمية ومكوناتها املعدة لال�ستعمال الطبي واملخربي  ،الأغذية والأغذية املكملة للأطفال
والر�ضع والعجزة  ،الأغذية والأغذية املكملة للأمهات املر�ضعات املعدة لال�ستعمال الطبي ،
املكمالت الغذائية وال�صحية  ،م�ستح�ضرات الفيتامينات وم�ستح�ضرات الأغذية املعدنية ،
احللويات املعدة لال�ستعمال الطبي .
با�ســــــــــــــم � :سو�ستيه دي برودوي ن�ستله �إ�س �.آ
اجلن�سيـــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجاره
العنــــــــوان  1800 :فيفاي � -سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/02 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74070 :
فـي الفئة  29من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
اخل�ضروات والبطاطا (املحفوظة �أو املجمدة �أو املجففة �أو املطبوخة)  ,الفواكه (املحفوظة
�أو املجمدة �أو املجففة �أو املطبوخة)  ,الفطر (املحفوظة �أو املجمدة �أو املجففة �أو املطبوخة) ,
اللحوم والطيور الداجنة وحيوانات وطيور ال�صيد والأ�سماك وامل�أكوالت البحرية  ,جميع
هذه املنتجات �أي�ضا على �شكل م�ستخرجات �أو �شوربة �أو هالم �أو معجون �أو حمفوظات
�أو �أطباق جاهزة �أو جممدة �أو جمففة  ,املربيات  ,البي�ض  ,احلليب  ,الكرمي  ,الزبدة ,
اجلنب وم�ستح�ضرات الطعام الأخرى التي �أ�سا�سها احلليب  ,بدائل احلليب  ,امل�شروبات
التي �أ�سا�سها احلليب  ,احللوى التي �أ�سا�سها احلليب والكرمي  ,الزبادي  ,حليب ال�صويا
(بديل احلليب)  ,امل�ستح�ضرات التي �أ�سا�سها ال�صويا  ,الزيوت وال�شحوم ال�صاحلة للأكل ,
م�ستح�ضرات الربوتني لطعام االن�سان  ,الكرمي غري اللبني  ,النقانق  ,ال�شاركوتريي ,
زبدة الف�ستق  ,ال�شوربات  ,مركزات ال�شوربة  ,املرق  ,مكعبات املرق  ,احل�ساء  ,الكون�سوم .
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با�ســــــــــــــم � :سو�ستيه دي برودوي ن�ستله �إ�س �.آ
اجلن�سيـــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجاره
العنــــــــوان  1800 :فيفاي � -سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/02 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74071 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
القهوة وبدائل القهوة وامل�ستح�ضرات وامل�شروبات التي �أ�سا�سها القهوة  ،القهوة املثلجة ،
بدائل القهوة  ,م�ستخرجات بدائل القهوة  ,امل�ستح�ضرات وامل�شروبات امل�صنوعة من بدائل
القهوة  ,الهندبا الربية  ،ال�شاي وبدائل ال�شاي وامل�ستح�ضرات وامل�شروبات التي �أ�سا�سها
ال�شاي  ،ال�شاي املثلج  ،امل�ستح�ضرات التي �أ�سا�سها ال�شعري  ،الكاكاو وامل�ستح�ضرات التي
�أ�سا�سها الكاكاو  ،ال�شوكوالته ومنتجات ال�شوكوالته وامل�ستح�ضرات وامل�شروبات التي �أ�سا�سها
ال�شوكوالته  ،احللويات واحللوى وال�سكاكر  ،ال�سكر  ،علكة امل�ضغ  ،املحليات الطبيعية ،
منتجات املخابز  ،واخلبز واخلمرية والفطائر  ،الب�سكويت والكيك والكعك ورقائق
الب�سكويت والكاراميل والبودنغ والآي�س كرمي  ،الثلج وال�شربت واحللويات املثلجة والكيك
املثلج والآي�س كرمي والتحلية املثلجة واللنب املثلج  ،عوامل الل�صق امل�ستخدمة لعمل الآي�س
كرمي و� /أو املثلجات و� /أو ال�شربت و� /أو التحلية املثلجة و� /أو الكيك املثلج و� /أو املثلجات
اخلفيفة و� /أو احللويات املثلجة  ,و� /أو اللنب املثلج  ,الع�سل وبدائل الع�سل  ،حبوب االفطار
والألواح املحتوية على حبوب االفطار ورقائق الذرة وقطع احلبوب واحلبوب اجلاهزة
للأك ــل  ،امل�ستح�ضرات املعدة من احلبوب  ،الأرز والبا�ستا والنودلز  ،الأطعمة التي �أ�سا�سها
الأرز �أو الدقيــق �أو احلبوب �أو على �شكل �أطعمــة جاهــزة للأك ــل  ،البيت ــزا  ،ال�سندويت�شــات ،
العجينة املح�ضرة بالفرن وفطائر الكيك  ،ال�صل�صات � ،صل�صة ال�صويا  ،الكات�شاب ،
املنتجات املنكهة واملطيبة للأك ــل  ،بهارات الأكل  ،التوابل � ،صل�صة ال�سلطات  ،املايونيز ،
اخلردل  ،اخلل .
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با�ســــــــــــــم � :سو�ستيه دي برودوي ن�ستله �إ�س �.آ
اجلن�سيـــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجاره
العنــــــــوان  1800 :فيفاي � -سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/02 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74089 :
فـي الفئة  32من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
البرية غري الكحولية  ,املياه املعدنية والغازية وامل�شروبات الأخرى غري الكحوليه � ,شراب
الفواكه وع�صري الفواكه .
با�ســــــــــــــم  :جلوبال لل�صناعات الغذائية
اجلن�سيـــــة � :إماراتي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  23726 :ال�شارقة الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/06 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74091 :
فـي الفئة  32من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
البرية غري الكحولية  ,املياه املعدنية والغازية وامل�شروبات الأخرى غري الكحوليه � ,شراب
الفواكه وع�صري الفواكه .
با�ســــــــــــــم  :جلوبال لل�صناعات الغذائية
اجلن�سيـــــة � :إماراتي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  23726 :ال�شارقة الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/06 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74101 :
فـي الفئة  24من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�أغطية الفرا�ش � ،أغطية و�أكيا�س املخدات .
با�ســــــــــــــم  :جيه ايه بي دي�سرت بيبيوترز  ,ال ال �سي دي بي ايه بروتكت  -ايه بيد
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  1500 :ا�س وولف روود  ,ويلينغ ايللينوي - 60090الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/06 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
-58-

اجلريدة الر�سمية العدد ()998

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74102 :
فـي الفئة  24من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ال�سحابات والتي تباع مدجمة مع �أغطية الفر�ش .
با�ســــــــــــــم  :جيه ايه بي دي�سرت بيبيوترز  ,ل ال �سي دي بي ايه بروتكت  -ايه بيد
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  1500 :ا�س وولف روود  ,ويلينغ ايللينوي - 60090الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/06 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74103 :
فـي الفئة  24من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�أغطية و�سائد الفرا�ش  ،و�سائد الفرا�ش � ،أغطية و�أكيا�س املخدات .
با�ســــــــــــــم  :جيه ايه بي دي�سرت بيبيوترز  ,ل ال �سي دي بي ايه بروتكت  -ايه بيد
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  1500 :ا�س وولف روود  ,ويلينغ ايللينوي - 60090الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/06 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74104 :
فـي الفئة  34من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
التبغ اخلام �أو امل�صنع  ,منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�صغري
والتبغ اخلا�ص بلف �سجائرك اخلا�صة وتبغ الغليون وتبغ امل�ضغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك
وبدائل التبغ (لي�س لأغرا�ض طبية)  ,املواد اخلا�صة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق و�أنابيب
ال�سجائر وفالتر ال�سجائر وعلب التبغ وعلب ال�سجائر واملناف�ض  ,الغاليني  ,الأدوات
اخلا�صة بلف ال�سجائر التي تو�ضع باجليب  ,الوالعات � ,أعواد الثقاب .
با�ســــــــــــــم  :فيليب موري�س براندز ا�س ايه ار ال
اجلن�سيـــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  :كواي جرن رينادو � ، 3سي ات�ش � 2000 -سي ات�ش � ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/06 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74105 :
فـي الفئة  41من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
التعليم  ،خدمات التدريب  ،الت�سلية والرتفيه  ،الن�شاطات الريا�ضية والثقافية .
با�ســــــــــــــم  :فيليب موري�س براندز ا�س ايه ار ال
اجلن�سيـــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  :كواي جرن رينادو � ، 3سي ات�ش � 2000 -سي ات�ش � ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/06 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74170 :
فـي الفئة  20من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الأثاث .
با�ســــــــــــــم  :ايثان الن جلوبال  ,انك
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  25 :ليك افنيو اي اك�س تي  ,ايثان الن درايف  ,دانربي  ,كونيكتيكيت - 06811
الواليات متحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/07 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74171 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات البيع بالتجزئة وخدمات التجارة الإلكرتونية .
با�ســــــــــــــم  :ايثان الن جلوبال  ,انك
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  25 :ليك افنيو اي اك�س تي  ,ايثان الن درايف  ,دانربي  ,كونيكتيكيت - 06811
الواليات متحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/07 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74172 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات الت�صميم الداخلي .
با�ســــــــــــــم  :ايثان الن جلوبال  ,انك
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  25 :ليك افنيو اي اك�س تي  ,ايثان الن درايف  ,دانربي  ,كونيكتيكيت - 06811
الواليات متحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/07 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74173 :
فـي الفئة  20من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الأثاث .
با�ســــــــــــــم  :ايثان الن جلوبال  ,انك
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  25 :ليك افنيو اي اك�س تي  ,ايثان الن درايف  ,دانربي  ,كونيكتيكيت - 06811
الواليات متحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/07 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74174 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات البيع بالتجزئة وخدمات التجارة الإلكرتونية .
با�ســــــــــــــم  :ايثان الن جلوبال  ,انك
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  25 :ليك افنيو اي اك�س تي  ,ايثان الن درايف  ,دانربي  ,كونيكتيكيت - 06811
الواليات متحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/07 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74175 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات الت�صميم الداخلي .
با�ســــــــــــــم  :ايثان الن جلوبال  ,انك
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  25 :ليك افنيو اي اك�س تي  ,ايثان الن درايف  ,دانربي  ,كونيكتيكيت - 06811
الواليات متحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/07 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74176 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�ستح�ضرات الطبية للجهاز التنف�سي مبا فـي ذلك امل�ستح�ضرات اخلا�صة باحلنجرة .
با�ســــــــــــــم  :بويهرجنر اجنليهامي انرتنا�شيونال جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــة  :املانية
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان  173 :بنغر �شرتا�سة  ,دي  55218 -اجنيلهيم  -املانيا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/07 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74177 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�ستح�ضرات الطيبة للجهاز التنف�سي مبا فـي ذلك امل�ستح�ضرات اخلا�صة باحلنجرة .
با�ســــــــــــــم  :بويهرجنر اجنليهامي انرتنا�شيونال جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــة  :املاين
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان  173 :بنغر �شرتا�سة  ,دي  55218 -اجنيلهيم  -املانيا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/07 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74178 :
فـي الفئة  40من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات تعتيم الأ�صباغ الورني�ش واللمعان وبقع اخل�شب  ,خدمات خلط الأ�صباغ وخدمات
تلوين الأ�صباغ .
با�ســــــــــــــم  :اكزو نوبل كوتبنغز انرتنا�شيونال بي فـي
اجلن�سيـــــة  :هولندا
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  :فيليربينج  6824 ، 76بي ام  ,ارنهيم  ،هولندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/07 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74194 :
فـي الفئة  11من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�صابيح املحمولة يدويا  ،خوذة الر�أ�س وم�صابيح الر�أ�س واخلوذة  ،م�صابيح التفتي�ش
املحمولة يدويا  ،م�صابيح العمل القابلة للحمل والنقل  ،م�صابيح احلماية املثبتة والتي
ت�ستخدم فـي البيئات واملناطق التي حتتوي على الغازات واجل�سيمات  ،والتي يحتمل �أن
تكون قابلة لال�شتعال �أو االنفجار .
با�ســــــــــــــم  :ميكا الكرتو �أو واي ال تي دي
اجلن�سيـــــة  :فلندي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  :هويالمونتي  11بي  00380 ,هل�سينكي  -فلندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/08 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74195 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات ان�شاء املبانئ والرتميم  ,خدمات الرتكيب �أو التجميع بالتحديد اخلدمات املتعلقة
ب�إبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة والقوار�ض الواردة جميعا بالفئة . 37
با�ســــــــــــــم � :شركة بويكر وورلد (هولدينغ) �ش.م.ل
اجلن�سيـــــة :لبنان
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان  :فرن ال�شباك � ,شارع وديع نعيم  ,بناية بويكر  ,بريوت  -لبنان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/08 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74196 :
فـي الفئة  41من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمــات التعليــم  ،خدمات التدري ــب  ،خدمــات الت�سليــة والرتفي ــه  ،خدمــات الن�شاطــات
الريا�ضية والثقافية  ،بالتحديد خدمات وبرامج التدريب على �سالمة الغذاء  ،برامج
التدريب على خدمة الزبائن فـي امل�ؤ�س�سات الغذائية  ،امل�ست�شفيات  ،املطاعم وغريها من
امل�ؤ�س�سات فئة . 41
با�ســــــــــــــم � :شركة بويكر وورلد (هولدينغ) �ش .م .ل
اجلن�سيـــــة :لبنان
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان  :فرن ال�شباك � ,شارع وديع نعيم  ,بناية بويكر  ,بريوت  -لبنان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/08 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74197 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية  ,امل�ستح�ضرات ال�صحية لأغرا�ض طبية  ,مواد التغذية
املعدة لال�ستعمال الطبي .
با�ســــــــــــــم  :مريك كي جي �أ أ�
اجلن�سيـــــة :املانيا
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان  :فرانكفورت �شرتا�سه  64293 , 250ديرم�ستادت  - ,املانيا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/08 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74198 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
النب وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو والنب الإ�صطناعي  ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة ،
ع�سل النحل والع�سل الأ�سود  ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز  ،امللح واخلردل  ،اخلل  ،ال�صل�صات
(التوابل)  ،البهارات  ،الثلج .
با�ســــــــــــــم  :ال�شركة املتحدة لل�سكر
اجلن�سيـــــة � :سعودي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  , 23023 .مدينة جدة  - , 21426ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/08 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74207 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�ستح�ضرات واملواد ال�صيدلية امل�ستخدمة لعالج و�/أو تخفيف اال�ضطرابات و�/أو الأمرا�ض
الناجمة عن ا�ضطرابات اجلهاز البويل .
با�ســــــــــــــم  :جالك�سو �سميثكالين تريدجن �سريفي�سيز ليمتد
اجلن�سيـــــة  :ايرالندي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  6900 :كروك ايربورت بيزن�س بارك  ,كين�سال رود  ,كورك  -ايرلندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/09 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74208 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�ستح�ضرات واملواد ال�صيدلية لعالج و�/أو تخفيف الأمرا�ض واالعتالالت النف�سية .
با�ســــــــــــــم  :جالك�سو �سميثكالين تريدجن �سريفي�سيز ليمتد
اجلن�سيـــــة  :ايرالندي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  6900 :كروك ايربورت بيزن�س بارك  ,كين�سال رود  ,كورك  -ايرلندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/09 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74229 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املواد وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية امل�ستخدمة لعالج و�/أو تخفيف الأمرا�ض واالعتالالت
النف�سية .
با�ســــــــــــــم  :جالك�سو �سميثكالين تريدينج �سريفي�سيز ليميتد
اجلن�سيـــــة  :ايرالندي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  69000 :كروك ايربورت بيزن�س بارك كين�سال رود كورك  -ايرلندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/12 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74268 :
فـي الفئة  04من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الزيوت وال�شحوم ال�صناعية  ،مواد الت�شحيم  ،مركبات امت�صا�ص الغبار ومركبات الرتطيب
والربط  ،الوقود مبا فـي ذلك وقود املحركات ومواد الإ�ضاءة  ،ال�شموع وفتائل الإ�ضاءة وكل
ما هو م�شمول فـي هذه الفئة  ،حتديدا الزيوت وال�شحوم ال�صناعية  ،وقود املحركات ومواد
الإ�ضاءة .
با�ســــــــــــــم  :فيدول انرتنا�شيونال ليمتد
اجلن�سيـــــة  :اململكة املتحدة
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان  1 :رويال بنك بلي�س  ,بوخانان �سرتيت  ,جال�سكو � ,سكوتالند جي  3 1ايه
ايه  -اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/13 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74269 :
فـي الفئة  04من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الزيوت وال�شحوم ال�صناعية  ،مواد الت�شحيم  ،مركبات امت�صا�ص الغبار ومركبات الرتطيب
والربط  ،الوقود مبا فـي ذلك وقود املحركات ومواد الإ�ضاءة  ،ال�شموع وفتائل الإ�ضاءة وكل
ما هو م�شمول فـي هذه الفئة  ،حتديدا الزيوت وال�شحوم ال�صناعية  ،وقود املحركات ومواد
الإ�ضاءة .
با�ســــــــــــــم  :فيدول انرتنا�شيونال ليمتد
اجلن�سيـــــة  :اململكة املتحدة
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان  1 :رويال بنك بلي�س  ,بوخانان �سرتيت  ,جال�سكو � ,سكوتالند جي 3 1ايه ايه
 اململكة املتحدةتاريخ تقدمي الطلب 2012/05/13 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74270 :
فـي الفئة  04من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الزيوت وال�شحوم ال�صناعية  ،مواد الت�شحيم  ،مركبات امت�صا�ص الغبار ومركبات الرتطيب
والربط  ،الوقود مبا فـي ذلك وقود املحركات ومواد الإ�ضاءة  ،ال�شموع وفتائل الإ�ضاءة وكل
ما هو م�شمول فـي هذه الفئة  ،حتديدا الزيوت وال�شحوم ال�صناعية  ،وقود املحركات ومواد
الإ�ضاءة .
با�ســــــــــــــم  :فيدول انرتنا�شيونال ليمتد
اجلن�سيـــــة  :اململكة املتحدة
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان  1 :رويال بنك بلي�س  ,بوخانان �سرتيت  ,جال�سكو � ,سكوتالند جي 3 1ايه ايه
 اململكة املتحدةتاريخ تقدمي الطلب 2012/05/13 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74271 :
فـي الفئة  04من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الزيوت وال�شحوم ال�صناعية  ،مواد الت�شحيم  ،مركبات امت�صا�ص الغبار ومركبات الرتطيب
والربط  ،الوقود مبا فـي ذلك وقود املحركات ومواد الإ�ضاءة  ،ال�شموع وفتائل الإ�ضاءة وكل
ما هو م�شمول فـي هذه الفئة  ،حتديدا الزيوت وال�شحوم ال�صناعية  ،وقود املحركات ومواد
الإ�ضاءة .
با�ســــــــــــــم  :فيدول انرتنا�شيونال ليمتد
اجلن�سيـــــة  :اململكة املتحدة
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان  1 :رويال بنك بلي�س  ,بوخانان �سرتيت  ,جال�سكو � ,سكوتالند جي  3 1ايه
ايه  -اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/13 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74273 :
فـي الفئة  07من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�صاعد .
با�ســــــــــــــم  :تو�شيبا اليفيتور كابو�شيكي كاي�شا
اجلن�سيـــــة  :ياباين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  27 - 5 :كيتا�شيناغوا � 6 ,شومي � ,شيناغوا  -كو  ,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/13 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74274 :
فـي الفئة  07من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�صاعد .
با�ســــــــــــــم  :تو�شيبا اليفيتور كابو�شيكي كاي�شا
اجلن�سيـــــة  :ياباين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  27 - 5 :كيتا�شيناغوا � 6 ,شومي � ,شيناغوا  -كو  ,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/13 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74338 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املنتجات ال�صيدلية حتديدا تلك امل�ستخدمة لعالج �أمرا�ض ه�شا�شة العظام .
با�ســــــــــــــم � :سانوفـي
اجلن�سيـــــة  :فرن�سي
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان  54 :رو ال بوتيه  75008باري�س  -فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/16 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74339 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املنتجات ال�صيدلية حتديدا تلك امل�ستخدمة لعالج االلتهابات البكتريية .
با�ســــــــــــــم � :سانوفـي
اجلن�سيـــــة  :فرن�سي
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان  54 :رو ال بوتايه  75008باري�س  -فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/16 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74340 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املنتجات ال�صيدلية  ,حتديدا تلك امل�ستخدمة لعالج �أمرا�ض وا�ضطرابات اجلهاز الع�صبي .
با�ســــــــــــــم � :سانوفـي
اجلن�سيـــــة  :فرن�سي
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان  54 :رو ال بوتيه  75008باري�س  -فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/16 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74341 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املنتجات ال�صيدلية  ,حتديدا تلك امل�ستخدمة لعالج �أمرا�ض وا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي
و�أمرا�ض املعدة والأمعاء والإعتالالت املعدية .
با�ســــــــــــــم � :سانوفـي
اجلن�سيـــــة  :فرن�سي
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان  54 :رو ال بوتيه  75008باري�س  -فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/16 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74345 :
فـي الفئة  40من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الزجاج املزخرف واملرايا .
با�ســــــــــــــم  :ال�شروق لتقنية الزجاج �ش م م
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  349 :الرمز الربيدي 130:
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74397 :
فـي الفئة  42من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�صيانة ال�شبكات تطوير ال�شبكات .
با�ســــــــــــــم  :خدمات التكنلوجيا املحرتفه
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  1965 :الرمز الربيدي 130:
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/20 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74402 :
فـي الفئة  06من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
رقائق الأملنيوم  ،املعادن ال�شائعة وخالئطها  ،مواد البناء املعدنية  ،الأبنية املعدنية القابلة
للنقل  ،املواد املعدنية لل�سكك احلديدية الكابالت والأ�سالك غري الكهربائية امل�صنوعة من
معادن �شائعة  ،احلديد والب�ضائع احلديدية  ،الأ�صناف ال�صغرية من اخلردوات املعدنية ،
الأنابيب واملوا�سري املعدنية  ،اخلزائن  ،الب�ضائع امل�صنوعة من معادن �شائعة غري الواردة
�ضمن فئات �أخرى  ،املعادن اخلام .
با�ســــــــــــــم  :اندفكو ليميتد
اجلن�سيـــــة  :جزر العذراء الربيطانية
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  :ترتوال  -جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/21 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74404 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املنتجات ال�صيدلية  ،حتديدا تلك امل�ستخدمة لعالج �أمرا�ض وا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي
و�أمرا�ض املعدة واالمعاء والإعتالالت املعدية .
با�ســــــــــــــم � :سانوفـي
اجلن�سيـــــة  :فرن�سي
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان  54 :رو ال بوتيه  75008باري�س  ،فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/21 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74407 :
فـي الفئة  34من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
التبغ اخلام �أو امل�صنع  ,منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�صغري
والتبغ اخلا�ص بلف �سجائرك اخلا�صة وتبغ الغليون وتبغ امل�ضغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك
وبدائل التبغ (لي�س لأغرا�ض طبية)  ,املواد اخلا�صة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق و�أنابيب
ال�سجائر وفالتر ال�سجائر وعلب التبغ وعلب ال�سجائر واملناف�ض  ,الغاليني  ,الأدوات
اخلا�صة بلف ال�سجائر التي تو�ضع باجليب  ,الوالعات � ,أعواد الثقاب .
با�ســــــــــــــم  :فيليب موري�س برانذز ا�س ايه ار ال
اجلن�سيـــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  :كواى جيرنينا  3نيو �شاتل � 2000سي ات�ش � -سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/21 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74408 :
فـي الفئة  34من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
التبغ اخلام اوامل�صنع  ,منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�صغري
والتبغ اخلا�ص بلف �سجائرك اخلا�صة وتبغ الغليون وتبغ امل�ضغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك
وبدائل التبغ (لي�س لأغرا�ض طبية)  ,املواد اخلا�صة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق و�أنابيب
ال�سجائر وفالتر ال�سجائر وعلب التبغ وعلب ال�سجائر واملناف�ض  ,الغاليني  ,الأدوات
اخلا�صة بلف ال�سجائر التي تو�ضع باجليب  ,الوالعات � ,أعواد الثقاب .
با�ســــــــــــــم  :فيليب موري�س برانذز ا�س ايه ار ال
اجلن�سيـــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  :كواى جيرنينا  3نيو �شاتل � 2000سي ات�ش � -سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/21 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74410 :
فـي الفئة  34من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
التبغ اخلام اوامل�صنع  ,منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�صغري
والتبغ اخلا�ص بلف �سجائرك اخلا�صة وتبغ الغليون وتبغ امل�ضغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك
وبدائل التبغ (لي�س لأغرا�ض طبية)  ,املواد اخلا�صة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق و�أنابيب
ال�سجائر وفالتر ال�سجائر وعلب التبغ وعلب ال�سجائر واملناف�ض  ,الغاليني  ,الأدوات
اخلا�صة بلف ال�سجائر التي تو�ضع باجليب  ,الوالعات � ,أعواد الثقاب .
با�ســــــــــــــم  :فيليب موري�س برانذز ا�س ايه ار ال
اجلن�سيـــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  :كواى جيرنينا  3نيو �شاتل � 2000سي ات�ش � -سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/21 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74411 :
فـي الفئة  34من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
التبغ اخلام اوامل�صنع  ,منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�صغري
والتبغ اخلا�ص بلف �سجائرك اخلا�صة وتبغ الغليون وتبغ امل�ضغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك
وبدائل التبغ (لي�س لأغرا�ض طبية)  ,املواد اخلا�صة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق و�أنابيب
ال�سجائر وفالتر ال�سجائر وعلب التبغ وعلب ال�سجائر واملناف�ض  ,الغاليني  ,الأدوات
اخلا�صة بلف ال�سجائر التي تو�ضع باجليب  ,الوالعات � ,أعواد الثقاب .
با�ســــــــــــــم  :فيليب موري�س برانذز ا�س ايه ار ال
اجلن�سيـــــة � :سوي�سري
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  :كواى جيرنينا  3نيو �شاتل � 2000سي ات�ش � -سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/21 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74412 :
فـي الفئة  29من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
اللحوم والأ�سماك والطيور الداجنة وحيوانات وطيور ال�صيد  ،م�ستخرجات اللحوم  ،الفواكه
واخل�ضروات املحفوظة واملجففة واملطهية  ،الهالميات  ،املربيات  ،الكومبوت (فاكهة
مطبوخة بال�سكر)  ،البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب  ،الزيوت وال�شحوم ال�صاحلة
لك ــل وامل�ؤلفة ا�سا�سا من البطاطا  ,اجلوز ,
للأكل  ،وجبات الطعام اخلفيفة اجلاهزة ل أ
منتجات اجلوز  ,البذور  ,الفواكه �أو اخل�ضراوات �أو مزيج من ذلك واملت�ضمنة على �أقرا�ص
ورقائق البطاطا وجبات الطعام اخلفيفة امل�ؤلفة من حلم البقر  ,ووجبات الطعام اخلفيفة
امل�ؤلفة من فول ال�صويا .
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با�ســــــــــــــم  :بيب�سيكو انك
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  700 :اندر�سون هيل رود  ،بريت�شي�س  ،نيويورك  10577الواليات املتحدة
الأمريكية .
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/21 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74413 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
النب وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو والنب الإ�صطناعي  ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة ،
ع�سل النحل والع�سل الأ�سود  ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز  ،امللح واخلردل  ،اخلل  ،ال�صل�صات
(التوابل)  ،البهارات  ،الثلج  ،وجبات الطعام اخلفيفة املكونة �أ�سا�سا من احلبوب  ،الذرة ،
احلبوب  ،اخل�ضراوات �أو مزيج من ذلك واملت�ضمنة على رقائق الذرة  ،رقائق التورتيال ،
لك ــل ،
رقائق البيتا  ،رقائق الأرز  ،كعكة الأرز  ،ب�سكويت الأرز  ،الربيتزل  ،الف�شار اجلاهز ل أ
�صو�ص التغمي�س لوجبات الطعام اخلفيفة  ،ال�صل�صات  ،ال�سناك بار  ،الكروا�سان  ،منتجات
اجلبز .
با�ســــــــــــــم  :بيب�سيكو انك
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  700 :اندر�سون هيل رود  ،بريت�شي�س  ،نيويورك  10577الواليات املتحدة
الأمريكية .
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/21 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74425 :
فـي الفئة  39من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مكاتب ت�أجري ال�سيارات بدون �سائق .
با�ســــــــــــــم � :شركة حافظ بن �سامل بن �أحمد باخمالف وولده للتجارة
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــوان � :ص.ب  427 :الرمز الربيدي 215 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74446 :
فـي الفئة  44من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
اخلدمات الطبية .
با�ســــــــــــــم  :مركز االول الطبي�ش .م .م
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  59:الرمز الربيدي 118 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74470 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املنتجات ال�صيدالنية حتديدا تلك امل�ضادة للح�سا�سية .
با�ســــــــــــــم � :سانوفـي
اجلن�سيـــــة  :فرن�سي
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان  54 :رو ال بوتيه  75008باري�س  -فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/23 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74471 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املنتجات ال�صيدالنية حتديدا م�ستح�ضرات ت�سكني الأمل .
با�ســــــــــــــم � :سانوفـي
اجلن�سيـــــة  :فرن�سي
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان  54 :رو ال بوتيه  75008باري�س  -فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/23 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74472 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية وحتديدا ملعاجلة �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي .
با�ســــــــــــــم � :سانوفـي
اجلن�سيـــــة  :فرن�سي
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان  54 :رو ال بوتيه  75008باري�س  -فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/23 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74473 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية مت�ضمنا م�ضادات احل�سا�سية والربو واالحتقان .
با�ســــــــــــــم � :سانوفـي
اجلن�سيـــــة  :فرن�سي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  54 :رو ال بوتيه  75008باري�س  -فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/23 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74474 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ملعاجلة مر�ض ال�سكري .
با�ســــــــــــــم � :سانوفـي
اجلن�سيـــــة  :فرن�سي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  54 :رو ال بوتيه  75008باري�س  -فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/23 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74475 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�ستح�ضــرات ال�صيدالني ــه والطبي ــة مت�ضمنــا ماكــان منهــا ملعاجلــة ومن ــع االختــالالت
الوظيفيه اجلن�سية .
با�ســــــــــــــم � :سانوفـي
اجلن�سيـــــة  :فرن�سي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  54 :رو ال بوتيه  75008باري�س  -فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/23 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74476 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ملعاجلة �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية .
با�ســــــــــــــم � :سانوفـي
اجلن�سيـــــة  :فرن�سي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  54 :رو ال بوتيه  75008باري�س  -فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/23 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74477 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية وحتديدا ملعاجلة �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي .
با�ســــــــــــــم � :سانوفـي
اجلن�سيـــــة  :فرن�سي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  54 :رو ال بوتيه  75008باري�س  -فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/23 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74498 :
فـي الفئة  16من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املطبوعات واملن�شورات  ،الورق والورق املقوى  ،املنتجات وال�سلع امل�صنوعة من هذه املواد
وغري امل�شمولة فـي فئات �أخرى  ،ال�صور الفوتوغرافية ،القرطا�سية  ،الآالت الكاتبة
واللوازم املكتبية (عدا الأثاث)  ،مواد التدري�س والتعليم (عدا الأجهزة)  ،طباعة الر�سائل
والكلي�شيهات (مطبوعات) فـي الفئة . 16
با�ســــــــــــــم � :آبار لال�ستثمار �ش م خ
اجلن�سيـــــة � :إماراتي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  :عمارة وزارة الطاقة  ,الطابق � , 12شارع الكورني�ش � ,ص.ب � ,107888 :أبوظبي -
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/26 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74499 :
فـي الفئة  36من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
اخلدمات املالية  ،خدمات التحليل املايل  ،اال�ست�شارات املالية والتقييم املايل (فـي جمال
خدمات الت�أمني  ،اخلدمات البنكية وخدمات العقار)  ،خدمات املعلومات املالية  ،خدمات
الإدارة املالية  ،خدمات اال�ست�شارة الت�أمينية  ،خدمات الت�أمني  ،خدمات ا�ستثمار ر�أ�س املال ،
اال�ستثمار فـي امل�شاريع التجارية  ،اال�ستثمار فـي امل�ؤ�س�سات  ،ا�ستثمار املال  ،خدمات القرو�ض
وال�ضمانات  ،اخلدمات املالية  ،خدمات القرو�ض املالية  ،خدمات البنوك اخلا�صة والرهن ،
خدمات التعامالت والو�ساطة اخلا�صة بالأوراق املالية  ،خدمات �إدارة العقار  ,خدمات
الوكاالت والو�ساطة العقارية .
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با�ســــــــــــــم � :آبار لال�ستثمار �ش م خ
اجلن�سيـــــة � :إماراتي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  :عمارة وزارة الطاقة  ,الطابق� , 12شارع الكورني�ش � ,ص.ب � ,107888:أبوظبي -
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/26 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74500 :
فـي الفئة  16من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
"الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة فـي فئات �أخرى،
املطبوعات ،مواد جتليد الكتب  ،ال�صور الفوتوغرافية ،القرطا�سية ،مواد الل�صق امل�ستعملة
فـي القرطا�سية �أو لغايات منزلية ،ومواد الفنانني  ،فرا�شي الدهان �أو التلوين  ،الآالت
الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا الأثاث ) ،مواد التوجيه والتدري�س (عدا الأجهزة)  ،مواد
التغليـ ــف البال�ستيكي ـ ــة (غري الواردة فـي فئات �أخرى)  ،حـ ــروف الطباع ـ ــة  ،الكلي�شيهـ ــات
(الرا�سمات)  ،فـي الفئة . " 16
با�ســــــــــــــم � :آبار لال�ستثمار �ش م خ
اجلن�سيـــــة � :إماراتي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  :عمارة وزارة الطاقة  ,الطابق � , 12شارع الكورني�ش � ,ص.ب � ,107888 :أبوظبي -
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/26 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74501 :
فـي الفئة  36من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات الت�أمني  ,اخلدمات املالية النقدية  ,اخلدمات العقارية .
با�ســــــــــــــم � :آبار لال�ستثمار �ش م خ
اجلن�سيـــــة � :إماراتي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  :عمارة وزارة الطاقة  ,الطابق� , 12شارع الكورني�ش � ,ص.ب � ,107888 :أبوظبي
 الإمارات العربية املتحدةتاريخ تقدمي الطلب 2012/05/26 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74502 :
فـي الفئة  06من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ال�صمامات املعدنية  ,غري تلك القطع اخلا�صة باملكائن .
با�ســــــــــــــم  :تايكو فالفز & كونرتولز انك
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  10707 :كالى رود هيو�سنت تك�سا�س  77041الواليات املتحدة االمريكيه
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/26 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74503 :
فـي الفئة  07من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ال�صمامات التي تكون جزء من قطع املكائن .
با�ســــــــــــــم  :تايكو فالفز & كونرتولز انك
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  10707 :كالى رود هيو�سنت تك�سا�س  77041الواليات املتحدة االمريكيه
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/26 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74504 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل�ستح�ضرات البيطرية ملنع ومعاجلة العدوى وااللتهابات و�أمرا�ض االلتهابات الطفيلية
و�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي والأمرا�ض املعدية والأمرا�ض املناعية والبكتريية والفريو�سية
والفطرية وه�شا�شة العظام و�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية و�أمرا�ض وا�ضطرابات
اجلهاز الع�صبي املركزي وامل�سالك البولية والأمرا�ض البولية التنا�سلية واال�ضطرابات
البولية وا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي وا�ضطرابات الع�ضالت والعظام واحل�سا�سيات
وال�سكري وارتفاع �ضغط الدم وال�سكتة الدماغية وال�سرطان والدم والآالم والبدانة
واال�ضطرابات اله�ضمية وا�ضطرابات العيون واال�ضطرابات ال�سلوكية واال�ضطرابات
الإجنابية واال�ضطرابات اجللدية وت�سو�س الأ�سنان وح�سا�سية الأ�سنان والتهاب اللثة ورائحة
الفم الكريهة و�أمرا�ض اللثة ولعالج الب�شرة والأن�سجة ولتخفي�ض ن�سبة الكول�سرتول،
الإ�ضافات الغذائية واملواد الغذائية للغايات الطبية ،اللقاحات واملواد البيطرية والعدد
الت�شخي�صية امل�ستخدمة فـي فحو�صات الأمرا�ض وم�ستح�ضرات الت�شخي�ص لال�ستخدام
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الطبي والبيطري  ،جميع ما ذكر لعالج القطط والكالب والأبقار واخلنازير واخليول
والالما والأرانب والقوار�ض والطيور وابن مقر�ض والدواجن واملاعز واخلراف واحليوانات
املائية .
با�ســــــــــــــم  :الفارما ال ال �سي
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  5 :جريالد فارمز مادي�سون ان جيه  07940الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/26 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74562 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
امل ــواد وامل�ستح�ضــرات ال�صيدالنية لعالج وتخفيف أ�مـرا�ض و�إعتالالت القلــب والأوعية
الدموية .
با�ســــــــــــــم  :جال�سكو �سميثكالين تريتيدجن �سريفي�سيز ليمتد
اجلن�سيـــــة  :ايرالندي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان 6900 :كروك ايربورت بيزن�س بارك,كين�سال رود,كورك  -ايرلندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/27 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74563 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املواد وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج و�/أو تخفيف �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية .
با�ســــــــــــــم  :جال�سكو �سميثكالين تريتيدجن �سريفي�سيز ليمتد
اجلن�سيـــــة  :ايرالندي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان 6900 :كروك ايربورت بيزن�س بارك  ,كين�سال رود  ,كورك  -ايرلندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/27 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74588 :
فـي الفئة  06من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�أنابيب معدنية  ،و�صالت ومفا�صل �أنابيب معدنية  ،موزعات �شفط معدنية  ،م�صافـي
معدنية  ،اخدودية حموالت حواف معدنية  ،و�صمامات معدنية � ،أغطية معدنية � ،أطواق
معدنية ،الرتكيبات املعدنية  ،املرافق  ،الأحزمة  ،والأ�شرطة وخمف�ضات  ،مواقف �أنابيب
معدنية  ،و�أ�شرطة الأنابيب و�شماعات تعليق الأنابيب  ،وبناء هياكل �أبواب معدنية  ،دعامات
ناتئة معدنية � ،أقوا�س معدنية ،م�شابك �أنابيب معدنية .
با�ســــــــــــــم  :جرينل ال ال �سي
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � 1501 :شارع ياماتو بوكا راتون  ,فلوريد آ�  - 33431الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/28 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74589 :
فـي الفئة  11من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
نظــم ال ــر�ش لأغـ ــرا�ض �إطفاء احلرائـ ــق والرذاذ الر�أ�سية  ،الر�شا�شات واملوا�سيــر والأنابيب
والتجهيزات  ،الفتحات من املعدن  ،ال�صمامات من املعادن غري �أجزاء من الآالت � ،صمامات
كروية معدنية � ،صمامات بوابات معدنية  ،و�صمامات طوفان معدنية � ،صمامات حتقق
معدنية  ،خزانات ال�ضغط � ،صمامات واملعجالت والعوادم مرفقة لال�ستخدام مع �صمامات ،
وجميعها ال�ستخدامها مع �أو كجزء من تركيب املر�شات .
با�ســــــــــــــم  :جرينل ال ال �سي
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � 1501 :شارع ياماتو بوكا راتون  ,فلوريد آ�  - 33431الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/28 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74590 :
فـي الفئة  17من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الأنابيب غري املعدنية  ،و�صالت الأنابيب غري املعدنية واملفا�صل � ،شماعات الأنابيب غري
املعدنية  ،م�صافـي اخدودية غري معدنية ،حموالت حواف غري املعدنية � ،صمامات غري
معدنية � ،أغطية غري معدنية � ،أطواق  ،وجتهيزات اخدودية وغري اخدودية �أي املرفقية ،
واملحمالت  ،والأ�شرطة  ،وخمف�ضات  ،مكاب�س �أنابيب بال�ستيكية  ،ر�شا�شات غري معدنية ،
فوهات غري معدنية .
با�ســــــــــــــم  :جرينل ال ال �سي
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � 1501 :شارع ياماتو بوكا راتون  ,فلوريد آ�  - 33431الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/28 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74591 :
فـي الفئة  42من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ا�ست�شارات فـي جمال الهند�سة واملعمار  ،تخطيط وت�صميم املباين  ،وبناء �أنظمة البنية
التحتية  ،و�أنظمة احلماية من احلرائق للمواقع ال�صناعية والتجارية وامل�ؤ�س�سات ،
والتعدين  ،واملواقع احلكومية  ،اال�ست�شارات الفنية فـي جمال ت�شييد املباين امليكانيكية
و�أنظمة احلماية من احلرائق  ،واختبار وتقييم جتمعات الأنابيب لتح�سني الأداء والكفاءه .
با�ســــــــــــــم  :جرينل ال ال �سي
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � 1501 :شارع ياماتو بوكا راتون  ,فلوريد آ�  - 33431الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/28 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74592 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املنتجات ال�صيدالنية وحتديدا جلهاز البول .
با�ســــــــــــــم � :سانوفـي
اجلن�سيـــــة  :فرن�سي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  54 :رو ال بوتيه  75008باري�س  ،فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/28 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74593 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املنتجات ال�صيدالنية وحتديدا للجهاز الع�صبي .
با�ســــــــــــــم � :سانوفـي
اجلن�سيـــــة  :فرن�سي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  54 :رو ال بوتيه  75008باري�س  ،فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/05/28 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74698 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات متاجر التجزئة فـي حقل املفرو�شات والأثاث .
با�ســــــــــــــم  :ا�شلي فرينت�شر اند�سرتيز  ,انك
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  :ون ا�شلي واي اركاديا  ,وي�سكنون  , 54612الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/09 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74707 :
فـي الفئة  09من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�شا�شــات ع ــر�ض املعلومات ذات لوحات تعمل باللمــ�س  ،ال�سبــورات الإلكرتوني ــة  ،املك ــواه
الكهربائية � ،أجهزة جتعيد ال�شعر الكهربائية � ،أجهزة وعدة ات�صاالت كهربائية � ،أجهزة
تطبيقية الكرتونية وقطع الغيار والتجهيزات من املنتجات املذكورة �أعاله  ،البطاريات ،
الأ�سالك الكهربائية والكابالت � ،أجهزة ومعدات التوزيع �أو التحكم فـي الطاقة  ،الواردة
جميعا بالفئة . 9
با�ســــــــــــــم � :شارب كابو�شيكي كاي�شا ( �شارب كوربوري�شن )
اجلن�سيـــــة  :ياباين
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان  22 - 22 :ناجايكي  -ت�شو ,ابينو  -او�ساكا  - 8522 - 545اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/09 :
مالحظة :
مينح الطلب حق االولوية  :رقم الطلب ، 2011/091002 :
تاريخ الطلب  ، 2011/12/19 :البلد االجنبي  :اليابان
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74708 :
فـي الفئة  07من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املر�شحات (الفالتر) (للآالت وحمركات)  ،وخراطي�ش املر�شحات (الفالتر) � ،أجهزة
الت�صفية والتنقية واملعدات (الآالت واملحركات)  ،وجميع �أنواع املر�شحات (الفالتر)
واخلراطي�ش  ،مبا فـي ذلك �آليات و�أجهزة التنقل عن طريق اجلو  ،الأر�ض �أو املاء  ،مر�شحات
(فالتر) الزيت  ،مر�شحات (فالتر) الهواء  ،مر�شحات (فالتر)الوقود ومر�شحات (فالتر)
التربيد  ،ومر�شحات (فالتر) النقل  ،مر�شحات (فالتر) هيدروليكية للمحركات  ،و�أجهزة
تلوث الهواء للمحركات والآالت املقابلة لها .
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با�ســــــــــــــم  :ويك�س فليرتي�شن كورب ال ال �سي
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  1 :ويك�س واي  ,جا�ستونيا  ,ان �سي  , 28054الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/09 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74736 :
فـي الفئة  18من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
حقائب اليد  ,االمتعة  ,احلقائب الريا�ضية جلميع الأغرا�ض  ,حقائب ال�سفر  ,حقائب
م�ستح�ضرات التجميل تباع فارغة  ,حقائب م�ستح�ضرات التجميل ذات املقب�ض تباع فارغة ,
علب املحارم تباع فارغة  ,حقائب الأحزمة  ,حمافظ اجليب  ,حمافظ �سال�سل املفاتيح ,
حقائب اليد  ,حقائب امتعة الثياب لل�سفر  ,حقائب الت�سوق من النايلون لعمل الأغرا�ض ,
حقائب الت�سوق  ,حقائب �ستتوواوايز ( , )stowawaysحقائب احلفا�ضات  ,حقائب الظهر ,
حقائب املحمول على الظهر  ,حقائب العدة  ,احلقائب ال�صغرية للم�ستندات  ,حقائب ثياب
لل�سفر  ,حقائب التي حتمل على الكتف  ,ال�شما�سي  ,حقائب التخييم .
با�ســــــــــــــم  :يل �سبورت�ساك  ,انك
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  9490 :جات واي درايف � ,سويت ,200رينو ,نيفادا  - 89521الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/10 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74783 :
فـي الفئة  44من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
عملية الت�سجيل واحلفاظ على قاعدة بيانات املعلومات الوطنية  /الدولية املتعلقة بالبيانات
بحاالت �إنعا�ش القلب الرئوي فـي امل�ست�شفـى  ،وتقدمي الرعاية اخلا�صة ب�أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية وال�سكتة الدماغية  ،ون�شر املعلومات املتعلقة مبثل هذه الأحداث
واحلاالت والعمليات ومن الرعاية ونتائج اال�ستف�سارات املقدمة من املري�ض ،عملية
الت�سجيل واحلفاظ على قاعدة بيانات املعلومات الوطنية  /الدولية املتعلقة بالبيانات
امل�ستخرجة من حاالت �إنعا�ش القلب الرئوي الإ�سعافية  ،وتقدمي الرعاية اخلا�صة ب�أمرا�ض
القلب والأوعية الدموية وال�سكتة الدماغية  ،ون�شر املعلومات املتعلقة مبثل هذه الأحداث
واحلاالت والعمليات من الرعاية ونتائج اال�ستف�سارات املقدمة من املري�ض .
با�ســــــــــــــم � :أمريكان هريت ا�سو�شيو�س�شني
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  7272 :جرينفايلي اف  ,داال�س  ,تك�سا�س 75231نيويورك  -الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/12 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74784 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات الفنادق  ,خدمات املنازل امل�ؤقته  ,خدمات حجز �أماكن ال�سكن امل�ؤقته  ,خدمات
الفنادق وحجز الفنادق واملنازل والفنادق ال�صغرية واملنازل ال�سياحية وخدمات ت�أجري
غرف االجتماعات والأماكن امل�ؤقتة وخدمات حجز الأماكن امل�ؤقته .
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با�ســــــــــــــم  :تامي هوتيلز ماجنمنت ال ال �سي
اجلن�سيـــــة � :إماراتي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  , 282366:دبي  ,الإمارات العربية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/12 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74789 :
فـي الفئة  03من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات التنظيف وال�صقل والفرك والك�شط وال�صابون والعطور والزيوت العطريه
وم�ستح�ضرات التجميل وغ�سول ال�شعر وم�ستح�ضرات تنظيف اال�سنان .
با�ســــــــــــــم � :شركة عبداخلالق �سعيد للتجارة وال�صناعة املحدودة
اجلن�سيـــــة � :سعودي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  16302 :جده  21464اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/12 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74790 :
فـي الفئة  03من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات التنظيف وال�صقل والفرك والك�شط وال�صابون والعطور والزيوت العطريه
وم�ستح�ضرات التجميل وغ�سول ال�شعر وم�ستح�ضرات تنظيف اال�سنان .
با�ســــــــــــــم � :شركة عبداخلالق �سعيد للتجارة وال�صناعة املحدودة
اجلن�سيـــــة � :سعودي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  16302 :جده  21464اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/12 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74795 :
فـي الفئة  01من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املنتجات الكيماوية امل�ستخدمة فـي ال�صناعة والل�صوق ال�صناعية وامل�ضافات الكيماوية
اخلا�صة بالوقود وزيوت التزليق وعلى وجه اخل�صو�ص الوقود وال�شحوم .
با�ســــــــــــــم � :أيه �سي تي ايرو�سول ت�شيماي تكنيك جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــة  :املانيا
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان  :ويدينغويغ 73087, 12باد بول  -املانيا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/12 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74805 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات التزويد بالطعام وال�شراب .
با�ســــــــــــــم  :مطاعم برجر القرن التا�سع ع�شر للوجبات ال�سريعه
اجلن�سيـــــة � :سعودي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  10021 :جده  - 21311اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/12 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74806 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الدراجات والدراجات القابلة للطي والدراجات الكهربائية والدرجات الكهربائية القابلة
للطي والقطع الهيكلية العائدة لها  ،القطع واللواحق اخلا�صة بالدراجات الهوائية ،
الدراجات الهوائية القابلة للطي والدراجات الكهربائية والدراجات الكهربائية القابلة
للطي .
با�ســــــــــــــم  :مريايدا اند�سرتي كو  ,ملتد
اجلن�سيـــــة  :ال�صني
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان  :منرب , 116مي جاجن رود  ,ميي جاجن ت�سيون  ,تي �أ ت�سيون  ,ت�شينج هيوا
هي�ساين  ,تايوان  -جمهورية ال�صني ال�شعبية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/12 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74858 :
فـي الفئة  03من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات العناية بالب�شرة  ,الغ�شاء املخاطي واالظافر وال�شعر وفروة الر�أ�س ,
م�ستح�ضرات التجميل لال�ستعمال على اجل�سم والوجه  ,ال�صابون  ,املرتباط وال�شامبو
ومزيل العرق  ,وامل�ساحيق  ,واجلل  ,وم�ستح�ضر الغ�سول  ,والكرميات والزيوت واملراهم ,
والغ�سول  ,املو�س  ,والبخاخات .
با�ســــــــــــــم � :ستيفيل البورترييز  ,انك
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � 2711 :سنرت فيال رود � ,سويت  , 400ويلمنيجتون  ,ديالوير - 19801الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/13 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74877 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ال�شوكوالتة  ،الكاكاو  ،الكراميل  ،الطوفـي  ،الفدج  ،النوجا  ،احلبوب  ،النب  ،ال�شاي  ،التابيوكا ،
ال�ساجو  ،الدقيق  ،ع�سل النحل  ،الع�سل الأ�سود  ،ال�سكر  ،امللح  ،الأطعمة وامل�شروبات
امل�صنوعة كليا �أو جزئيا من �أي املنتجات املذكورة �أعاله �أو بدائل تلك املنتجات  ،احللويات ،
قطع احللويات  ،حلويات ال�شوكوالتة  ،حلويات لتزيني املواد الغذائية � ،شوكوالتة لتزيني
الطعام  ،قطع ال�شوكوالتة � ،شوكوالتة على �شكل بي�ض � ،شكوالتة حم�شوة  ،حلويات مغطاة
بال�شوكوالتة  ،كم�أة (حلويات) � ،أقرا�ص �سكرية (حلويات)  ،حلويات ال�شوكوالتة حتتوي
على الب�سكويت �أو املك�سرات �أو الكراميل �أو الطوفـي �أو الفدج �أو النوجا �أو الفاكهة املجففة ،
حلويات ال�شوكوالتة التي حتتوي على ح�شوات �صل�صة  ،حلويات ال�شوكوالتة التي حتتوي
على ح�شوات كرمية  ،حلويات ال�شوكوالتة بنكهة القهوة  ،حبوب القهوة املغطاة (حلويات) ،
حبوب القهوة املغطاة بال�شكوالتة (حلويات)  ،حلوى  ،احللوى العودية (حلويات)  ،هالميات
(جلي) فواكه (حلويات) � ،سكاكر  ،قطع ال�سكاكر  ،حلويات �سكرية � ،سكاكر ال�شوكوالتة ،
علكة � ،أطعمة خفيفة � ،أطعمة خفيفة حتتوي على �أو مغطاة بال�شوكوالتة  ،منتجات املخابز ،
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الب�سكويت  ،ب�سكويت ال�شعري  ،الب�سكويت الذي يحتوي على فاكهة جمففة �أو �شوكوالتة
�أو مك�سرات  ،الب�سكويت املغطى بال�شوكوالتة  ،رقائق الب�سكويت  ،رقائق الب�سكويت
بال�شوكوالتة  ،ب�سكويت رقيق ه�ش  ،معكرون  ،كعك حملى  ،الكعك  ،م�سحوق الكعك ،
خليط الكعك  ،الفطائر  ،املعجنات  ،فطائر حمالة (بانكيك)  ،كعك الوفل  ،تورتات (كيك
بالفواكه)  ،ب�سكويت مملح  ،ب�سكويت مملح مغطى بال�شوكوالتة � ،شرائح الذرة  ،قطع
احلبوب  ،قطع املو�سلي  ،قطع الأطعمة اخلفيفة  ،قطع الأطعمة اخلفيفة التي حتتوي
على ال�شوكوالتة �أو احلبوب �أو املك�سرات �أو الفاكهة (حلويات)  ،الأطعمة اخلفيفة املغطاة
بال�شوكوالتة  ،مك�سرات (حلويات)  ،مك�سرات مغطاة (حلويات)  ،مك�سرات �أو حبوب �أو
فواكه مغطاة بال�شوكوالتة (حلويات)  ،م�شروبات مثلجة � ،شوكوالتة لل�شرب � ،شوكوالتة
�ساخنة  ،م�شروبات (�أ�سا�سها ال�شوكوالتة)  ،م�شروبات (�أ�سا�سها الكاكاو)  ،م�شروبات
(�أ�سا�سها القهوة)  ،م�شروبات (�أ�سا�سها ال�شاي)  ،م�سحوق الكاكاو  ،م�سحوق ال�شوكوالتة ،
م�شروبات الأطعمة املم ّلتة � ،شراب  ،قطر ال�سكر � ،أ�شربة ال�شوكوالتة لتح�ضري امل�شروبات
التي �أ�سا�سها ال�شوكوالتة � ،أ�شربة للطعام � ،صل�صات � ،صل�صات ال�شوكوالتة  ،معاجني للفرد ،
معاجني ال�شوكوالتة للفرد  ،معاجني للفرد �أ�سا�سها ال�شوكوالتة واملك�سرات  ،توابل  ،بهارات ،
مثلجات للأكل  ،حلويات جممدة  ،البوظة  ،حلوى عودية جممدة  ،زبادي جممد  ،حلويات
مثلجة � ،شربات  ،مهلبية � ،أقرا�ص �سكرية  ،هالميات (جلي)  ،حلوى من كرمية خمفوقة
وهالم  ،حلويات ومهلبية �أ�سا�سها ال�شوكوالتة  ،حلويات ومهلبية �أ�سا�سها الأرز  ،حلويات
ومهلبية �أ�سا�سها املعكرون ــة  ،منكهات للأطعمة وامل�شروبات والأطعمة اخلفيفة والوجبــات ،
مكونات لإعداد الأطعمة وامل�شروبات والأطعمة اخلفيفة والوجبات  ،مواد غذائية
وم�شروبات م�صنوعة من ال�سلع الواردة فـي الفئة  ، 30منتجات معدة لال�ستهالك وتت�ألف
ب�شكل �أ�سا�سي من ال�سلع الواردة فـي الفئة . 30
با�ســــــــــــــم  :مار�س  ,انكوربوريتد
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � 6885 :إيلم �سرتيت  ,مكلني  ,فريجينيا  , 22101 - 3883الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/18 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74878 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ال�شوكوالتة  ،الكاكاو  ،الكراميل  ،الطوفـي  ،الفدج  ،النوجا  ،احلبوب  ،النب  ،ال�شاي  ،التابيوكا ،
ال�ساجو  ،الدقيق  ،ع�سل النحل  ،الع�سل الأ�سود  ،ال�سكر  ،امللح  ،الأطعمة وامل�شروبات
امل�صنوعة كليا �أو جزئيا من �أي املنتجات املذكورة �أعاله �أو بدائل تلك املنتجات  ،احللويات ،
قطع احللويات  ،حلويات ال�شوكوالتة  ،حلويات لتزيني املواد الغذائية � ،شوكوالتة لتزيني
الطعام  ،قطع ال�شوكوالتة � ،شوكوالتة على �شكل بي�ض � ،شكوالتة حم�شوة  ،حلويات مغطاة
بال�شوكوالتة  ،كم�أة (حلويات) � ،أقرا�ص �سكرية (حلويات)  ،حلويات ال�شوكوالتة حتتوي
على الب�سكويت �أو املك�سرات �أو الكراميل �أو الطوفـي �أو الفدج �أو النوجا �أو الفاكهة املجففة ،
حلويات ال�شوكوالتة التي حتتوي على ح�شوات �صل�صة  ،حلويات ال�شوكوالتة التي حتتوي
على ح�شوات كرمية  ،حلويات ال�شوكوالتة بنكهة القهوة  ،حبوب القهوة املغطاة (حلويات) ،
حبوب القهوة املغطاة بال�شكوالتة (حلويات)  ،حلوى  ،احللوى العودية (حلويات)  ،هالميات
(جلي) فواكه حلويات � ،سكاكر  ،قطع ال�سكاكر  ،حلويات �سكرية � ،سكاكر ال�شوكوالتة  ،علكة ،
�أطعمة خفيفة � ،أطعمة خفيفة حتتوي على �أو مغطاة بال�شوكوالتة  ،منتجات املخابز ،
الب�سكويت  ،ب�سكويت ال�شعري  ،الب�سكويت الذي يحتوي على فاكهة جمففة �أو �شوكوالتة
�أو مك�سرات  ،الب�سكويت املغطى بال�شوكوالتة  ،رقائق الب�سكويت  ،رقائق الب�سكويت
بال�شوكوالتة  ،ب�سكويت رقيق ه�ش  ،معكرون  ،كعك حملى  ،الكعك  ،م�سحوق الكعك ،
خليط الكعك  ،الفطائر  ،املعجنات  ،فطائر حمالة (بانكيك)  ،كعك الوفل  ،تورتات (كيك
بالفواكه)  ،ب�سكويت مملح  ،ب�سكويت مملح مغطى بال�شوكوالتة � ،شرائح الذرة  ،قطع
احلبوب  ،قطع املو�سلي  ،قطع الأطعمة اخلفيفة  ،قطع الأطعمة اخلفيفة التي حتتوي
على ال�شوكوالتة �أو احلبوب �أو املك�سرات �أو الفاكهة (حلويات)  ،الأطعمة اخلفيفة املغطاة
بال�شوكوالتة  ،مك�سرات (حلويات)  ،مك�سرات مغطاة (حلويات)  ،مك�سرات �أو حبوب �أو
فواكه مغطاة بال�شوكوالتة (حلويات)  ،م�شروبات مثلجة � ،شوكوالتة لل�شرب � ،شوكوالتة
�ساخنة  ،م�شروبات (�أ�سا�سها ال�شوكوالتة)  ،م�شروبات (�أ�سا�سها الكاكاو)  ،م�شروبات
(�أ�سا�سها القهوة)  ،م�شروبات (�أ�سا�سها ال�شاي)  ،م�سحوق الكاكاو  ،م�سحوق ال�شوكوالتة ،
م�شروبات الأطعمة املم ّلتة � ،شراب  ،قطر ال�سكر � ،أ�شربة ال�شوكوالتة لتح�ضري امل�شروبات
التي �أ�سا�سها ال�شوكوالتة � ،أ�شربة للطعام � ،صل�صات � ،صل�صات ال�شوكوالتة  ،معاجني للفرد ،
معاجني ال�شوكوالتة للفرد  ،معاجني للفرد �أ�سا�سها ال�شوكوالتة واملك�سرات  ،توابل  ،بهارات ،
مثلجات للأكل  ،حلويات جممدة  ،البوظة  ،حلوى عودية جممدة  ،زبادي جممد  ،حلويات
مثلجة � ،شربات  ،مهلبية � ،أقرا�ص �سكرية  ،هالميات (جلي)  ،حلوى من كرمية خمفوقة
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وهالم  ،حلويات ومهلبية �أ�سا�سها ال�شوكوالتة  ،حلويات ومهلبية �أ�سا�سها الأرز  ،حلويات
ومهلبية �أ�سا�سها املعكرون ــة  ،منكهات للأطعمة وامل�شروبات والأطعمة اخلفيفة والوجبــات ،
مكونات لإعداد الأطعمة وامل�شروبات والأطعمة اخلفيفة والوجبات  ،مواد غذائية
وم�شروبات م�صنوعة من ال�سلع الواردة فـي الفئة  ، 30منتجات معدة لال�ستهالك وتت�ألف
ب�شكل �أ�سا�سي من ال�سلع الواردة فـي الفئة . 30
با�ســــــــــــــم  :مار�س  ,انكوربوريتد
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � 6885 :إيلم �سرتيت  ,مكلني  ,فريجينيا  , 22101 - 3883الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/18 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74879 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ال�شوكوالتة  ،الكاكاو  ،الكراميل  ،الطوفـي  ،الفدج  ،النوجا  ،احلبوب  ،النب  ،ال�شاي  ،التابيوكا ،
ال�ساجو  ،الدقيق  ،ع�سل النحل  ،الع�سل الأ�سود  ،ال�سكر  ،امللح  ،الأطعمة وامل�شروبات
امل�صنوعة كليا �أو جزئيا من �أي املنتجات املذكورة �أعاله �أو بدائل تلك املنتجات  ،احللويات ،
قطع احللويات  ،حلويات ال�شوكوالتة  ،حلويات لتزيني املواد الغذائية � ،شوكوالتة لتزيني
الطعام  ،قطع ال�شوكوالتة � ،شوكوالتة على �شكل بي�ض � ،شكوالتة حم�شوة  ،حلويات مغطاة
بال�شوكوالتة  ،كم�أة (حلويات) � ،أقرا�ص �سكرية (حلويات)  ،حلويات ال�شوكوالتة حتتوي
على الب�سكويت �أو املك�سرات �أو الكراميل �أو الطوفـي �أو الفدج �أو النوجا �أو الفاكهة املجففة ،
حلويات ال�شوكوالتة التي حتتوي على ح�شوات �صل�صة  ،حلويات ال�شوكوالتة التي حتتوي
على ح�شوات كرمية  ،حلويات ال�شوكوالتة بنكهة القهوة  ،حبوب القهوة املغطاة (حلويات) ،
حبوب القهوة املغطاة بال�شكوالتة (حلويات)  ،حلوى  ،احللوى العودية (حلويات)  ،هالميات
(جلي) فواكه حلويات � ،سكاكر  ،قطع ال�سكاكر  ،حلويات �سكرية � ،سكاكر ال�شوكوالتة  ،علكة ،
�أطعمة خفيفة � ،أطعمة خفيفة حتتوي على �أو مغطاة بال�شوكوالتة  ،منتجات املخابز ،
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الب�سكويت  ،ب�سكويت ال�شعري  ،الب�سكويت الذي يحتوي على فاكهة جمففة �أو �شوكوالتة
�أو مك�سرات  ،الب�سكويت املغطى بال�شوكوالتة  ،رقائق الب�سكويت  ،رقائق الب�سكويت
بال�شوكوالتة  ،ب�سكويت رقيق ه�ش  ،معكرون  ،كعك حملى  ،الكعك  ،م�سحوق الكعك ،
خليط الكعك  ،الفطائر  ،املعجنات  ،فطائر حمالة (بانكيك)  ،كعك الوفل  ،تورتات (كيك
بالفواكه)  ،ب�سكويت مملح  ،ب�سكويت مملح مغطى بال�شوكوالتة � ،شرائح الذرة  ،قطع
احلبوب  ،قطع املو�سلي  ،قطع الأطعمة اخلفيفة  ،قطع الأطعمة اخلفيفة التي حتتوي
على ال�شوكوالتة �أو احلبوب �أو املك�سرات �أو الفاكهة (حلويات)  ،الأطعمة اخلفيفة املغطاة
بال�شوكوالتة  ،مك�سرات (حلويات)  ،مك�سرات مغطاة (حلويات)  ،مك�سرات �أو حبوب �أو
فواكه مغطاة بال�شوكوالتة (حلويات)  ،م�شروبات مثلجة � ،شوكوالتة لل�شرب � ،شوكوالتة
�ساخنة  ،م�شروبات (�أ�سا�سها ال�شوكوالتة)  ،م�شروبات (�أ�سا�سها الكاكاو)  ،م�شروبات
(�أ�سا�سها القهوة)  ،م�شروبات (�أ�سا�سها ال�شاي)  ،م�سحوق الكاكاو  ،م�سحوق ال�شوكوالتة ،
م�شروبات الأطعمة املم ّلتة � ،شراب  ،قطر ال�سكر � ،أ�شربة ال�شوكوالتة لتح�ضري امل�شروبات
التي �أ�سا�سها ال�شوكوالتة � ،أ�شربة للطعام � ،صل�صات � ،صل�صات ال�شوكوالتة  ،معاجني للفرد ،
معاجني ال�شوكوالتة للفرد  ،معاجني للفرد �أ�سا�سها ال�شوكوالتة واملك�سرات  ،توابل  ،بهارات ،
مثلجات للأكل  ،حلويات جممدة  ،البوظة  ،حلوى عودية جممدة  ،زبادي جممد  ،حلويات
مثلجة � ،شربات  ،مهلبية � ،أقرا�ص �سكرية  ،هالميات (جلي)  ،حلوى من كرمية خمفوقة
وهالم  ،حلويات ومهلبية �أ�سا�سها ال�شوكوالتة  ،حلويات ومهلبية �أ�سا�سها الأرز  ،حلويات
ومهلبية �أ�سا�سها املعكرون ــة  ،منكهات للأطعمة وامل�شروبات والأطعمة اخلفيفة والوجبــات ،
مكونات لإعداد الأطعمة وامل�شروبات والأطعمة اخلفيفة والوجبات  ،مواد غذائية
وم�شروبات م�صنوعة من ال�سلع الواردة فـي الفئة  ، 30منتجات معدة لال�ستهالك وتت�ألف
ب�شكل �أ�سا�سي من ال�سلع الواردة فـي الفئة . 30
با�ســــــــــــــم  :مار�س  ,انكوربوريتد
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � 6885 :إيلم �سرتيت  ,مكلني  ,فريجينيا  , 22101 - 3883الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/18 :
ا�سم الوكيل � :سما�س للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74900 :
فـي الفئة  11من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
جميع انواع �أجهزة التكييف والتكييف املركزي .
با�ســــــــــــــم � :شركة احتاد الت�سويق املحدودة
اجلن�سيـــــة � :سعودي
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان � :ص.ب  53648 :الرمز الربيدي � 21593:شارع م�صعب بن عمري  ,حي
ال�شاطئ , 1طريق الكورني�ش جدة  ,اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/18 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74903 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
القهوة وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساجو وما يقوم مقام القهوة  ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب  ،اخلبز واملعجنات واحللويات  ،واحللوى املثلجة ،
الع�سل ودب�س ال�سكر  ،اخلمرية وم�سحوق اخلبازة  ،امللح واخلردل واخلل ال�صل�صات
(التوابل)  ،البهارات  ،الثلج  ،منتجات املخبز .
با�ســــــــــــــم  :فلورز �سبي�شالتي براند�س �أل �أل �سي
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان  1919 :فلورز �سريكل  ,ثوما�س فيلي  ,جورجيا � 31757ساوث كارولينا � ,أمريكا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/18 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74907 :
فـي الفئة  01من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�سيليكات ال�صوديوم على �شكل �أج�سام جوفاء .
با�ســــــــــــــم  :بوترز اجن�سرتيز �أل �أل �سي
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان � 2711 :سنرت فيلي رود � ,سويت  , 400ويلمينغتون  ,ديالوير  79808الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/18 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74913 :
فـي الفئة  32من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
م�شروبات الطاقة  ,املياه الغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية  ,م�شروبات الفواكه
وع�صري الفواكه � ,شراب وم�ستح�ضرات �أخرى ل�صنع امل�شروبات  ,امل�شروبات الغازية غري
الكحولية .
با�ســــــــــــــم  :هايتاي بيفرييج كو  ,ال ,تي دي
اجلن�سيـــــة  :كوري �شمايل
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � 92 :سينمونو  - 2 ,جا,جوجنو  -جو � ,سيول  -كوريا اجلنوبية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/19 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74914 :
فـي الفئة  14من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املجوهرات بجميع �أنواعها  ,املعادن املخلوطة ومنتجات املعادن الثمينة �أو املطلية بها ,
الأحجار الكرمية  ,ال�ساعات وما مياثلها .
با�ســــــــــــــم � :شركة الزين التجارية املحدودة �ش م م
اجلن�سيـــــة  :بحريني
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :شقة  , 1طريق  , 341مبنى  , 71جممع  , 304املنامة البحرين
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/19 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74915 :
فـي الفئة  01من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الكيماويات امل�ستخدمة فـي ال�صناعة والبحث العلمي والت�صوير الفوتوغرافـي وكذلك
فـي الزراعة والب�ستنة وزراعة الغابات  ,راتنجاب ا�صطناعية غري معاجلة وبال�ستيك غري
معالج � ,أ�سمدة  ,مركبات �إخماد النريان  ,م�ستح�ضرات �سقي وحلام املعادن  ,مواد كيميائية
حلفظ املواد الغذائية  ,مواد دباغية مواد الل�صق امل�ستخدمة فـي ال�صناعة .
با�ســــــــــــــم  :كابو�شيكي كاي�شا هيتا�شي �سي�ساكو �شو (دي/بي/ايه هيتا�شي  ,ليمتد)
اجلن�سيـــــة  :ياباين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان 6 - 6 :مارونوت�شي  - 1ت�شومه�,شيودا  -كو,طوكيو,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/19 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74916 :
فـي الفئة  02من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الدهانات (البويات) والورني�ش والالكيه  ,مواد الوقاية من ال�صد�أ ومواد حفظ اخل�شب
من التلف  ,مواد التلوين  ,مواد تثبيت الألوان  ,راتنجاب طبيعية خام  ,معادن فـي �شكل
رقائق �أو م�سحوق ال�ستخدام الدهانني وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانني .
با�ســــــــــــــم  :كابو�شيكي كاي�شا هيتا�شي �سي�ساكو �شو (دي/بي/ايه هيتا�شي  ,ليمتد)
اجلن�سيـــــة  :ياباين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان 6 - 6 :مارونوت�شي  - 1ت�شومه�,شيودا  -كو,طوكيو,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/19 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74917 :
فـي الفئة  03من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد اخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س  ,م�ستح�ضرات
تنظيف و�صقل وجلي وك�شط � ,صابون  ,عطور  ,زيوت عطرية  ,م�ستح�ضرات جتميل ,
غ�سول (لو�شن) لل�شعر  ,منظفات �أ�سنان .
با�ســــــــــــــم  :كابو�شيكي كاي�شا هيتا�شي �سي�ساكو �شو (دي/بي/ايه هيتا�شي  ,ليمتد)
اجلن�سيـــــة  :ياباين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان 6 - 6 :مارونوت�شي  - 1ت�شومه�,شيودا  -كو,طوكيو,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/19 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74918 :
فـي الفئة  04من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
زيوت و�شحوم �صناعية  ,مزلقات  ,مركبات امت�صا�ص وترطيب وتثبيت الغبار  ,وقود (مبا
فـي ذلك وقود املحركات) ومواد ا�ضاءة � ,شموع وفتائل لال�ضاءة .
با�ســــــــــــــم  :كابو�شيكي كاي�شا هيتا�شي �سي�ساكو �شو (دي/بي/ايه هيتا�شي  ,ليمتد)
اجلن�سيـــــة  :ياباين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان 6 - 6 :مارونوت�شي  - 1ت�شومه � ,شيودا  -كو  ,طوكيو  ,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/19 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75028 :
فـي الفئة  29من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
اللحوم والأ�سماك وحيوانات وطيور ال�صيد وم�ستخرجات اللحوم والفواكه واخل�ضروات
املحفوظة واملجمدة واملجمدة واملطهية واجللي واملربى والكومبوت والبي�ض واحلليب
ومنتجات احلليب والأي�س كرمي واحلليب املثلج واللبنة املجمدة والزيوت والدهون املعدة
للأكل .
با�ســــــــــــــم � :شركة �سجانا للتجارة واال�ستثمار التجاري املحدودة
اجلن�سيـــــة � :سعودي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  :جدة �شارع التحلية مركز جنود التجاري  ,مكتب رقم135
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/26 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75029 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
املركبات والقطع الهيكلية املتعلقة بها .
با�ســــــــــــــم  :تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( تويوتا موتور كوربوري�شن)
اجلن�سيـــــة  :ياباين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  ، 1 :تويوتا  -ت�شو  ،تويوتا � -شى  ،ايت�شي  -كني  ،اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/26 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75096 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
النب وال�شاي والكاكاو وال�سكر ون�شا والبهارات والتوابل .
با�ســــــــــــــم  :بدائع اجلمان للتجارة �ش .م .م
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  ، 337 :الرمز الربيدي 111 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75097 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
النب وال�شاي والكاكاو وال�سكر والن�شا والتوابل والبهارات والزعفران والقهوة .
با�ســــــــــــــم  :بدائع اجلمان للتجارة �ش .م .م
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  ، 337 :الرمز الربيدي 111 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75098 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
النب وال�شاي والكاكاو وال�سكر والن�شا والتوابل والبهارات والزعفران والقهوة .
با�ســــــــــــــم  :بدائع اجلمان للتجارة �ش .م .م
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  ، 337 :الرمز الربيدي 111 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75137 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات التزويد بالطعام وال�شراب .
با�ســــــــــــــم � :شركة �سجانا للتجارة واال�ستثمار التجاري املحدودة
اجلن�سيـــــة � :سعودي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  :جدة �شارع التحلية مركز جنود التجاري  ,مكتب رقم 135
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/26 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75138 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات املطاعم  ،خدمات املطاعم اخلارجية (اي�صال الطلبات )  ،خدمات املطاعم اخلدمة
الذاتية  ،خدمات املطاعم ( )EXPRESSحمالت بيع اللنب املجمد  ،تقدمي وتوفري
معلومات على الأنرتنت فيما يتعلق بخدمات املطاعم  ،خدمات حمالت لبيع الزبادي
املجمدة .
با�ســــــــــــــم  :مينت�شايز جروب � ,إنك
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  , 16027 :فينت�شوا بوليفارد � ,سويت , 301اين�ساينو  ,كاليفورنيا - 91436
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/30 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75157 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ت�شغيل و�صيانه وحمطات ال�ضخ وخطوط الأنابيب و�صيانة �أنابيب النفط والغاز .
با�ســــــــــــــم  :النجمة املحرتفة الدولية
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــوان � :ص.ب  653 :الرمز الربيدي 114 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/01 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75300 :
فـي الفئة  41من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
تنظيم امل�ؤمترات والندوات .
با�ســــــــــــــم  :مركز ظفار للم�ؤمترات �ش .م .م
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  863 :الرمز الربيدي 211 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/09 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75304 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات .
با�ســــــــــــــم � :شركة املركز الفني اجلديد ل�صيانة ال�سيارات �ش م م
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  129 :الرمز الربيدي 112:
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/10 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75318 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات التزويد بالطعام وال�شراب و�أماكن الإقامة امل�ؤقتة والفنادق والنزل والإ�سرتاحات
و�أماكن التزويد بالطعام والبارات وخدمات توفري الت�سهيالت العامة املتعلقة بالإجتماعات
وامل�ؤمترات واملعار�ض وتوقيع املعاهدات وخدمات توفري الوالئم واملنا�سبات الإجتماعية
للمنا�سبات اخلا�صة وخدمات �إدارة املقاهي والكافترييا والكانتني والبارات والكوفـي �شوب
وخدمات ا�سرتاحات الوجبات اخلفيفة وخدمات توفري �أماكن الإجتماعات وامل�ؤمترات
واملعار�ض وخدمات حجز اقامة الفنادق و�أماكن الإقامة الأخرى وخدمات تقييم وترتيب
درجات الإقامة ال�سياحية  ،وخدمات توفري �أماكن التخييم والكارافانات وخدمات ترتيب
وت�أجري �أماكن الإقامة ال�سياحية وخدمات وكاالت ال�سياحة  ،ومكاتب ال�سياحة اخلا�صة
بحجز الإقامة وخدمات التزويد باملعلومات املتعلقة بالفنادق وخدمات �إدارة وتخطيط
وترتيب والئم املنا�سبات وخدمات التزويد باملعلومات والن�صح والإ�ست�شارات املتعلقة
باخلدمات املذكورة �أعاله .
با�ســــــــــــــم  :بارامونت بيكت�شرز كوربوري�شن
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
العنــــــــوان  5555 :ملرو�سي افينيو  ،لوبيت�س�ش  ، 206هوليوود  ،كاليفورنيا ، 90038
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/11 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75349 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
جتارة احللويات ومنتجات اخلبز والبيتزا .
با�ســــــــــــــم � :شركة يحيى المناط احلياة �ش م م
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  286 :الرمز الربيدي 100
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/15 :
ا�سم الوكيل  :انتوين ويليوم وارد
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75350 :
فـي الفئة  09من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
الأجهزة امل�شتملة على رقائق الدوائر الكهربائية املدجمة  ،قارئات الرقائق  ،بطاقات
الذاكرة بطاقات البيانات والبطاقات امل�شفرة واملمغنطة  ،قارئات البطاقات الإلكرتونية
و�أجهزة الرتدد اال�شعاعي  ,وتطبيقات الكمبيوتر التى تتيح للم�ستخدمني الدفع عرب
�شبكات الكمبيوتر العاملية  ،الأجهزة اخلا�صة بعمليات النقد الإلكرتونية .
با�ســــــــــــــم  :فيزا انرتنا�شيونال �سريفي�سز ا�سو�سي�ش
اجلن�سيـــــة  :الواليات املتحدة
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  900 :ميرتو �سنرت بوليفارد  ,فو�سرت �سيتي  ,كاليفورنيا  , 94404الواليات
املتحدة االمريكيه
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/15 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75445 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
عجالت و�إطارات العجالت وحماور العجالت اخلا�صة باملركبات  ،و�إطارات املركبات
والإطارات الداخلية اخلا�صة ب�إطارات املركبات  ،املركبات والقطع واللواحق اخلا�صة بها ،
واملركبات الثنائية العجالت والدراجات الهوائية والقطع اخلا�صة بها .
با�ســــــــــــــم � :سوميتومو ربر اند�سرتيز,ليمتد
اجلن�سيـــــة  :ياباين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان  - 3 - 9 - 6 :ت�شوم  ,واكينوهاما  -ت�شيو  -كيو  ,كوبي � -شي هيوغو  ,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/21 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75535 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات املقاهي والكافترييا وخدمات التزويد بالطعام وال�شراب  ,وخدمات املطاعم ,
خدمات البارات والوجبات اخلفيفة  ,املطاعم واخلدمات الذاتية .
با�ســــــــــــــم  :مطعم �شي�ش �شاورما
اجلن�سيـــــة � :إماراتي
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب � , 38107 :أبوظبي  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/28 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75536 :
فـي الفئة  36من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات الت�أمني وال�ش�ؤون التمويلية  ,وال�ش�ؤون العقارية .
با�ســــــــــــــم � :شركة علي زيد القري�شي واخوانه املحدودة
اجلن�سيـــــة � :سعودي
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان � :ص.ب  , 339 :الريا�ض  , 31411 ,اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/28 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75537 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خدمات الدعاية � ,إدارة الأعمال � ,إدارة الأن�شطة التجارية وخدمات جمع ال�سلع ب�أنواعها
ومل�صلحة الآخرين ( ماعدا خدمات النقل واتباعها) مما يتيح للزبائن لعر�ض مريح و�شراء
تلك ال�سلع .
با�ســــــــــــــم � :شركة علي زيد القري�شي واخوانه املحدودة
اجلن�سيـــــة � :سعودي
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان � :ص.ب  , 339 :الريا�ض  , 31411 ,اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/28 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75560 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مقاوالت البناء والت�شييد .
با�ســــــــــــــم  :العاهد للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــوان � :ص.ب  2400 :الرمز الربيدي  112 :روي
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75996 :
فـي الفئة  16من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
طباعة املغلفات املرنة املطبوعة مثل � :أغلفة احلليب  ،البطاط�س  ،الب�سكويت  ،واحللويات ,
طباعة الأكيا�س واملغلفات الأخرى .
با�ســــــــــــــم  :ال�شم�س للتغليف �ش م م
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنــــــــوان � :ص.ب  125 :الرمز الربيدي  124الر�سيل
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76045 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ترويج وت�سويق الب�ضائع .
با�ســــــــــــــم � :شركة مي�س
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــوان � :ص.ب  399 :الرمز الربيدي 116 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/09/02 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76053 :
فـي الفئة  40من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
خياطة املالب�س الرجالية  ،مالب�س العمل ومالب�س االطباء  ،وبدالت الفنادق واملطاعم
والطباخني  ،البدالت الر�سمية وقفازات العمل .
با�ســــــــــــــم � :شركة راية ال�سويق للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــوان � :ص.ب  210 :ر.ب  315 :ال�سويق
تاريخ تقدمي الطلب 2012/09/03 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76349 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
ال�سوبر ماركت عر�ض ال�سلع اال�ستهالكية .
با�ســــــــــــــم  :لولو م�سقط للت�سوق ال�سريع �ش م م
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :جتارة
العنــــــــوان � :ص.ب  436 :الرمز الربيدي 130 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/09/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 76515 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
جتارة االالت ومعدات البناء والت�شييد  ،بيع �أجهزة املختربات الزراعية .
با�ســــــــــــــم  :عو�ض للتكنولوجيا والتجارة احلديثة
اجلن�سيـــــة  :عماين
املهنـــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــوان � :ص.ب  310 :الرمز الربيدي 612 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/09/29 :
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي 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 1388 :
الفئــــــــــــــــــــــة 42 :
تاريخ الت�سجيل 1991/10/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  460 :فـي  1991/08/03م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20:م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
رقـــم العالمــــة 1389 :
الفئــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريخ الت�سجيل 1991/10/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  460 :فـي  1991/08/03م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية �:شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20:م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
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رقـــم العالمــــة 1390 :
الفئــــــــــــــــــــــة 42 :
تاريخ الت�سجيل 1991/10/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  460 :فـي  1991/08/03م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20:م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
رقـــم العالمــــة 1391 :
الفئــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريخ الت�سجيل 1991/10/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  460 :فـي  1991/08/03م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20:م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
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رقـــم العالمــــة 1407 :
الفئــــــــــــــــــــــة 41 :
تاريخ الت�سجيل 1991/10/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  460 :فـي  1991/08/03م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20:م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م

رقـــم العالمــــة 1408 :
الفئــــــــــــــــــــــة 41 :
تاريخ الت�سجيل 1991/10/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  460 :فـي  1991/08/03م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20:م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
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رقـــم العالمــــة 1768 :
الفئــــــــــــــــــــــة 12 :
تاريخ الت�سجيل 1993/08/08 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  504 :فـي  1993/06/05م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :فـيات اوتو ا�س بي ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :فـيـ ـ ــات جـ ــروب ماركيتينـ ــج انـ ــد كوربوريـ ـ ــت كوميونيكي�شـ ــن
ا�س.بي.ايـه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إيطالية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :فـيا نيزا  10126 ، 250تورينو  ،ايطاليا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :ايطاليا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/05/03 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
رقـــم العالمــــة 1769 :
الفئــــــــــــــــــــــة 12 :
تاريخ الت�سجيل 1993/08/08 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  504 :فـي  1993/06/05م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :فـيات اوتو ا�س بي ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكيـة  :فـيـ ـ ــات جـ ــروب ماركيتينـ ــج انـ ــد كوربوريـ ـ ــت كوميونيكي�شـ ــن
ا�س.بي.ايـه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إيطالية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :فـيا نيزا  10126 ، 250تورينو  ،ايطاليا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :ايطاليا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/05/03:م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
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رقـــم العالمــــة 1770 :
الفئــــــــــــــــــــــة 12 :
تاريخ الت�سجيل 1993/08/08 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  504 :فـي  1993/06/05م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :فـيات اوتو ا�س بي ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :فـيـ ـ ــات جـ ــروب ماركيتينـ ــج انـ ــد كوربوريـ ـ ــت كوميونيكي�شـ ــن
ا�س.بي.ايـه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة �:إيطالية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :فـيا نيزا  10126 ، 250تورينو  ،ايطاليا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :ايطاليا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/05/03:م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
رقـــم العالمــــة 3058 :
الفئــــــــــــــــــــــة 05 :
تاريخ الت�سجيل 1996/03/09 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  565 :فـي  1995/12/16م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شريينج كوربوري�شن
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ام.ا�س.دي.كن�سومر كري  ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  3030:جاك�سـ ــون افيني ـ ــو  ،ممفي ـ ــ�س  ،واليــة تين�ســي ، 38151
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/05/03:م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
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رقـــم العالمــــة 6309 :
الفئــــــــــــــــــــــة 42 :
تاريخ الت�سجيل 2001/02/03 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  673 :فـي  2000/06/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شاربري �إميج كوربوري�شن
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شاربر امج اكواز�شن  ،ل.ل�.س
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرا  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 1370 :سوت  ،برودواي  ، 1107نيويورك � ، 10119 ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/01/17:م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م

رقـــم العالمــــة 7854 :
الفئــــــــــــــــــــــة 03 :
تاريخ الت�سجيل 2003/10/13 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  743:فـي  2003/05/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :هيلني كورتي�س  ،انك
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :كونوبكو  ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 700 :سيلفان افـينيو  ،اجنلوود كليف�س  ،نيوجري�سي ، 07632
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2005/05/03:م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
-126-

اجلريدة الر�سمية العدد ()998

رقـــم العالمــــة 7855 :
الفئــــــــــــــــــــــة 05 :
تاريخ الت�سجيل 2003/10/13 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  743:فـي 2003/05/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :هيلني كورتي�س  ،انك
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية :كونوبكو  ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 700 :سيلفان افـينيو  ،اجنلوود كليف�س  ،نيوجري�سي ، 07632
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2005/05/03:م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
رقـــم العالمــــة 10472 :
الفئــــــــــــــــــــــة 20 :
تاريخ الت�سجيل 2001/07/24 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  694:فـي 2001/05/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :ايه بي اف ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ات�ش.ا ~ي.جي�.سنوز نيوكو ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :بريطانية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 25 :سانت جورج �سرتيت  ،لندن دبليو  1ا�س  1اف ا�س  ،اململكة
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/05/07:م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
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رقـــم العالمــــة 15569 :
الفئــــــــــــــــــــــة 41 :
تاريخ الت�سجيل 2007/07/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  822:فـي  2006/09/02م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20:م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
رقـــم العالمــــة 15570 :
الفئــــــــــــــــــــــة 42 :
تاريخ الت�سجيل 2002/06/09 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  713 :فـي  2002/02/16م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20:م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
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رقـــم العالمــــة 19073 :
الفئــــــــــــــــــــــة 05 :
تاريخ الت�سجيل 2003/08/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  744 :فـي  2003/06/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :فاريزر كاريب ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سي.بيه.فارما�سيوتيكالز انرتنا�شيونال �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  235 :اي�ست ال�شارع  ، 42نيويورك  ،ان واي  10017الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/05/31:م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/12/26 :م

رقـــم العالمــــة 28014 :
الفئــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريخ الت�سجيل 2005/03/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  781 :فـي  2004/12/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة الو�سيط �ش.م.ل
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة الو�سيط انرتنا�شونال للن�شر والتوزيع �ش.م.ك.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :كويتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الكويت
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الكويت
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/04/24:م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/12/26 :م
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رقـــم العالمــــة 29078 :
الفئــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريخ الت�سجيل 2005/06/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  787 :فـي  2005/03/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20:م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
رقـــم العالمــــة 34074 :
الفئــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريخ الت�سجيل 2006/01/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  797 :فـي 2005/08/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :تي دي اي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :تامبارك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :بلجيكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  54 :رو بياريت  7500 ،تورناي  ،بلجيكا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :بلجيكا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2010/05/31:م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/12/26 :م
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رقـــم العالمــــة 34159 :
الفئــــــــــــــــــــــة 34 :
تاريخ الت�سجيل 2009/01/04 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  814:فـي  2006/05/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة الإقبال للإ�ستثمار م.ع.م
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :فـيليب موري�س �إنف�ستمنت�س بي.فـي  /الأردن ال تي دي.كو
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أردنية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :منطقة اجلبيهة � ،شارع ياجوز  ،جممع ال�سفري  ،مبنى رقم
 ، 20الطابق الأول � ،ص.ب ، 1875:عمان  ، 11941الأردن
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الأردن
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/07/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/12/26 :م
رقـــم العالمــــة 35344 :
الفئــــــــــــــــــــــة 41 :
تاريخ الت�سجيل 2006/06/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  803 :فـي  2005/11/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
-131-

اجلريدة الر�سمية العدد ()998

رقـــم العالمــــة 35345 :
الفئــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريخ الت�سجيل 2006/06/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  803 :فـي  2005/11/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
رقـــم العالمــــة 35346 :
الفئــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريخ الت�سجيل 2006/06/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  803 :فـي  2005/11/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
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رقـــم العالمــــة 35893 :
الفئــــــــــــــــــــــة 01 :
تاريخ الت�سجيل 2006/02/08 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  798 :فـي  2005/09/04م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سود� -شيمي اكتينج�سل�شافت
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سود  -كيمي �آي بيه جي �إم بي �إت�ش �آند كو.كيه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أملانية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :لينبا �شبالتز  80333 ، 6ميونيخ � ،أملانيا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/11/08 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م

رقـــم العالمــــة 35894 :
الفئــــــــــــــــــــــة 07 :
تاريخ الت�سجيل 2006/02/08 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  798 :فـي  2005/09/04م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سود� -شيمي اكتينج�سل�شافت
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سود  -كيمي �آي بيه جي �إم بي �إت�ش �آند كو.كيه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أملانية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :لينبا �شبالتز  80333 ، 6ميونيخ � ،أملانيا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/11/08 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
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رقـــم العالمــــة 35895 :
الفئــــــــــــــــــــــة 42 :
تاريخ الت�سجيل 2006/03/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  802 :فـي  2005/11/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سود� -شيمي اكتينج�سل�شافت
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سود  -كيمي �آي بيه جي �إم بي �إت�ش �آند كو.كيه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أملانية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :لينبا �شبالتز  80333 ، 6ميونيخ � ،أملانيا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/11/08 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م

رقـــم العالمــــة 38678 :
الفئــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريخ الت�سجيل 2007/01/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  814 :فـي  2006/05/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :ستاروود هوتيلز �آند ري�سورت�س وورلد وايد انك
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :بريفريد غ�ست  ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ون �ستاربوين ــت � ،ستامفـ ــورد  ،كونيكيـ ــت  ، 06902الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/12/26 :م
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رقـــم العالمــــة 38679 :
الفئــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريخ الت�سجيل 2007/01/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  814 :فـي  2006/05/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :ستاروود هوتيلز �آند ري�سورت�س وورلد وايد انك
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :بريفريد غ�ست  ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ون �ستاربوين ــت � ،ستامفـ ــورد  ،كونيكيـ ــت  ، 06902الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/12/26 :م
رقـــم العالمــــة 41941 :
الفئــــــــــــــــــــــة 29 :
تاريخ الت�سجيل 2007/07/11 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  835 :فـي  2007/03/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :ماين اند كو براي�سلز �أ�س�.أ
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ماين ل�صناعة الأغذية (�ش.ذ.م.م )
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :م�ستودع رقم  5و  6و  12ملك جممع دبي لال�ستثمار/توب
فيجن للتجارة العامة  -بردبي �ص.ب 262866:
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/07/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/12/26 :م
-135-

اجلريدة الر�سمية العدد ()998

رقـــم العالمــــة 41943 :
الفئــــــــــــــــــــــة 31 :
تاريخ الت�سجيل 2007/07/11 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  835 :فـي  2007/03/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق :ماين اند كو براي�سلز �أ�س�.أ
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ماين ل�صناعة الأغذية (�ش.ذ.م.م )
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :م�ستودع رقم  5و  6و  12ملك جممع دبي لال�ستثمار/توب
فيجن للتجارة العامة  -بردبي �ص.ب 262866:
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/07/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/12/26 :م
رقـــم العالمــــة 43211 :
الفئــــــــــــــــــــــة 36 :
تاريخ الت�سجيل 2008/04/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  851 :فـي  2007/11/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
-136-

اجلريدة الر�سمية العدد ()998

رقـــم العالمــــة 43212 :
الفئــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريخ الت�سجيل 2008/04/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  851 :فـي  2007/11/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
رقـــم العالمــــة 44323 :
الفئــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريخ الت�سجيل 2008/04/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  853 :فـي  2007/12/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
-137-

اجلريدة الر�سمية العدد ()998

رقـــم العالمــــة 45391 :
الفئــــــــــــــــــــــة 09 :
تاريخ الت�سجيل 2008/07/01 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  860 :فـي  2008/04/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :ام  -تيل كوربوري�شن (ذ.م.م)
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :تي ال ام انرتنا�شيونال (م.م.ح)
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ار�ض رقم ا�س � ، 61306صندوق بريد رقم  43139جبل علي ،
دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/04/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
رقـــم العالمــــة 46782 :
الفئــــــــــــــــــــــة 36 :
تاريخ الت�سجيل 2008/07/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  861 :فـي  2008/04/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
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رقـــم العالمــــة 46783 :
الفئــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريخ الت�سجيل 2008/07/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  861 :فـي  2008/04/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
رقـــم العالمــــة 46962 :
الفئــــــــــــــــــــــة 36 :
تاريخ الت�سجيل 2009/02/09 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  864 :فـي  2008/06/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
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رقـــم العالمــــة 46963 :
الفئــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريخ الت�سجيل 2009/02/09 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  864 :فـي  2008/06/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
رقـــم العالمــــة 48183 :
الفئــــــــــــــــــــــة 36 :
تاريخ الت�سجيل 2009/08/04 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  881:فـي  2009/02/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
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رقـــم العالمــــة 54760 :
الفئــــــــــــــــــــــة 03 :
تاريخ الت�سجيل 2010/12/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  909 :فـي  2010/04/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
رقـــم العالمــــة 54761 :
الفئــــــــــــــــــــــة 44 :
تاريخ الت�سجيل 2009/12/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  889 :فـي  2009/06/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
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رقـــم العالمــــة 61914 :
الفئــــــــــــــــــــــة 03 :
تاريخ الت�سجيل 2010/10/06 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  914 :فـي  2010/07/03م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
رقـــم العالمــــة 61915 :
الفئــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريخ الت�سجيل 2010/10/06 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  914 :فـي  2010/07/03م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
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رقـــم العالمــــة 61916 :
الفئــــــــــــــــــــــة 44 :
تاريخ الت�سجيل 2010/10/06 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  914 :فـي  2010/07/03م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
رقـــم العالمــــة 62983 :
الفئــــــــــــــــــــــة 44 :
تاريخ الت�سجيل 2011/05/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  928:فـي  2011/02/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
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رقـــم العالمــــة 66968 :
الفئــــــــــــــــــــــة 36 :
تاريخ الت�سجيل 2012/02/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  950:فـي  2011/11/12م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
رقـــم العالمــــة 66969 :
الفئــــــــــــــــــــــة 44 :
تاريخ الت�سجيل 2012/01/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  940:فـي  2011/08/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
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رقـــم العالمــــة 66970 :
الفئــــــــــــــــــــــة 45 :
تاريخ الت�سجيل 2012/01/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  940:فـي  2011/08/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
رقـــم العالمــــة 66971 :
الفئــــــــــــــــــــــة 36 :
تاريخ الت�سجيل 2012/01/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  940:فـي  2011/08/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
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رقـــم العالمــــة 66972 :
الفئــــــــــــــــــــــة 41 :
تاريخ الت�سجيل 2012/01/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  940:فـي  2011/08/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
رقـــم العالمــــة 66973 :
الفئــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريخ الت�سجيل 2012/01/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  940:فـي  2011/08/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
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رقـــم العالمــــة 66974 :
الفئــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريخ الت�سجيل 2012/01/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  940:فـي  2011/08/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
رقـــم العالمــــة 67053 :
الفئــــــــــــــــــــــة 39 :
تاريخ الت�سجيل 2012/02/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  950:فـي  2011/11/12م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
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رقـــم العالمــــة 67054 :
الفئــــــــــــــــــــــة 44 :
تاريخ الت�سجيل 2012/02/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  950:فـي 2011/11/12
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
رقـــم العالمــــة 67339 :
الفئــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريخ الت�سجيل 2012/02/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي  2011/11/19م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شرياتون انرتنا�شيونال  ،ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شرياتون انرتنا�شيونال اي بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ستاربوينت � ،ستامفورد  ،كونتيكيت  ، 06902الواليات املتحدة
الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
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رقـــم العالمــــة 67793 :
الفئــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريخ الت�سجيل 2011/11/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  941:فـي  2011/08/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شريينج كوربوري�شن
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ام.ا�س.دي.كن�سومر كري  ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3030:جاك�سـ ــون افينيـ ــو  ،ممفي ــ�س  ،واليــة تين�ســي ، 38151
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/05/03 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
رقـــم العالمــــة 67794 :
الفئــــــــــــــــــــــة 05 :
تاريخ الت�سجيل 2011/11/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  941:فـي  2011/08/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شريينج كوربوري�شن
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ام.ا�س.دي.كن�سومر كري  ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3030:جاك�سـ ــون افينيـ ــو  ،ممفي ــ�س  ،واليــة تين�ســي ، 38151
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية .
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/05/03 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2012/ 12 /26 :م
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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

ال�شركـات املتخ�ص�صـة
م�شـروع �إن�شـاء �شبكــات
فـي �أعمـال متديـدات (= 3٫000/ر.ع)
توزيـع املياه مبيناء
2012/152
املياه وامل�سجلـة لـدى ثالث ــة �آالف 2013/2/25 2013/1/30
الدقم مبحافظـة
جملــ�س املناق�صـات ريـال عمانــي
الو�سطـى
بالدرجــة املمتــازة
م�شروع �إن�شاء مدر�سة
ال�شركـات املتخ�ص�صـة
للتعليم الأ�سا�سي
(=656/ر.ع)
فـي �أعمـال املبانـي
م�شرتكة " "14ف�صـال
�ستمائـة و�ستــة
2012/153
وامل�سجلـة لـ ــدى
2013/2/25 2013/1/30
و�سكن للمعلمني بجبـل
وخم�سـون
جملـ�س املناق�صــات
ال�سـراة بواليــة عب ــري
ريـاال عماني ـ ـ ــا
بالدرجــة الأول ــى
مبحافظ ـ ــة الظاهـ ـ ــرة
توريـد �أجهـزة حا�سوب املوردون املحليون
(= 175/ر.ع)
وملحقاتهــا للمدار�س وال�شركات املتخ�ص�صـة
مائة وخم�سة
 2012/154التابعة لوزارة الرتبية فـي الأعمـال املذكـورة
2013/2/18 2013/1/23
و�سبعون
والتعليم للعــام
وامل�سجلــة ل ــدى
رياال عماني ـ ـ ــا
الدرا�ســي 2014/2013م جملـ�س املناق�صــات

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 .
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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
العاملية (الإنرتنـت) ( )http://www.tenderboard.gov.omابتداء من ال�ساعة احلادية
ع�شرة �صباحا .
�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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�سعيد بن خمي�س بطي الكحايل وع�صام الدين يو�سف �أحمد
�إعــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركةمزيج للعقارات �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن خمي�س بطي الكحايل وع�صام الدين يو�سف �أحمد �أنهما يقومان بت�صفـية
�شـركة مزيج للعقارات �ش.م.م  ،وامل�سجلة لــدى �أمــانة ال�سجــل التجاري بالرقــم 1036306
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ فـي 2012/11/18م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي
الت�صفـية �أمام الغري وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمال
ال�شركة على العنوان التايل :
مطرح � -ص.ب  19 :ر.ب 100 :م�سقط
هاتف 92811179 :
كما يدعو امل�صفـي مبوجب هذا الإعالن دائني ال�شركة للتقدم بادعاءاتهم �ضد ال�شركة
مدعمة بامل�ستندات الثبوتية على العنوان املذكور �أعاله  ،خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شر
هذا الإعالن  ،وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن ي�ؤديها للم�صفـي على العنوان امل�شار
�إليه .
امل�صفــــــــــي
�إبراهيم الغداين للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفيـة لل�شركة العمانية البحرينية لالت�صاالت �ش.م.م
يعلــن مكتب �إبراهيم الغداين للمحاماة واال�ست�شارات القانونية �أن ــه يقــوم بت�صفيــة ال�شركة
العمانية البحرينية لالت�صاالت �ش.م.م وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل التجـاري بالرقـم
1042014وفقـا التفـاق ال�شركـاء امل�ؤرخ 2012/10/1م  ،وللم�صفــي وحده حــق متثيــل ال�شركـة
فـي الت�صفيــة �أم ــام الغري  ،وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمال ال�شركة على العنوان التايل :
اخلوير -بناية عو�ض ال�شنفري  -جناح (�أ)  -طابق امليزانني
مقابل م�سجد الزواوي  -برج اخلوير  -مكتب رقم ()7
هاتـف رقم -24486156:فاك�س24486129:
�ص.ب  1903 :ر.ب  130 :العذيبة
كما يدعو امل�صفي مبوجب هذا الإعالن دائني ال�شركة للتقدم بادعاءاتهم �ضد ال�شركة
مدعمة بامل�ستندات الثبوتية علـى العن ــوان املذكــور �أعــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر مــن تاريــخ
العــالن  ،وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفي على العنوان
ن�شــر هــذا إ
امل�شار �إليه .
امل�صفــــــــــي
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مرت�ضى بن حم�سن بن جمعة اللواتي
�إعــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة روين �أبي عاد لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م
يعلن مرت�ضى بن حم�سن بن جمعة اللواتي �أنه يقوم بت�صفية �شركة روين �أبي عاد لال�ست�شارات
الهند�سية �ش.م.م وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل التجـاري بالرقـم 1088651وفقـا التفـاق
ال�شركـاء امل�ؤرخ 2012/5/20م  ،وللم�صفــي وحده حــق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفيــة �أم ــام
الغري  ،وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة على
العنوان التايل :
دار الت�صميم املبتكر لال�ست�شارات الهند�سية املدنية
�ص.ب  -131 :هاتـف رقم 24480777:
كما يدعو امل�صفي مبوجب هذا الإعالن دائني ال�شركة للتقدم بادعاءاتهم �ضد ال�شركة
مدعمة بامل�ستندات الثبوتية علـى العن ــوان املذكــور �أعــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر مــن تاريــخ
العــالن  ،وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفي على العنوان
ن�شــر هــذا إ
امل�شار �إليه .
امل�صفــــــــــي
م�سعود بن زايد بن مطر ال�صبحي
�إعــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة�شروق ال�شرقية للتجارة �ش.م.م
يعلـن م�سعود بن زايد بن مطر ال�صبحي �أنه يقوم بت�صفية �شركة �شروق ال�شرقية للتجارة
�ش.م.م  ،وامل�سجلة لــدى �أمــانة ال�سجــل التجاري بالرقــم  1731599وفقا لقرار ال�شركاء فـي
اجتماعهم امل�ؤرخ فـي 2012/12/17م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـية
�أمام الغري وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة على
العنوان التايل :
احلي التجاري  -جممع  - 127 :مبنى � - 685 :سكة 2712 :
�ص.ب  2429 :ر.ب 112 :روي
هاتف  24703104 :فاك�س  - 24787096 :نقال 99343416 :
كما يدعو امل�صفـي مبوجب هذا الإعالن دائني ال�شركة للتقدم بادعاءاتهم �ضد ال�شركة
مدعمة بامل�ستندات الثبوتية على العنوان املذكور �أعاله  ،خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شر
هذا الإعالن  ،وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن ي�ؤديها للم�صفـي على العنوان امل�شار
�إليه .
امل�صفــــــــــي
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مكتب املرهوبي والعلوي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة عمان للفخامة �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي والعلوي لتدقيق احل�سابات �أنه يقوم بت�صفية �شركة عمان للفخامة
�ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل التجارى بالرقم  1024674وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
فـي 2011/11/20م  ،وللم�صفي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفية �أمام الغري  ،وعلى
اجلميع مراجعة امل�صفى فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة على العنوان التايل :
احلي التجاري  -جانب �شركة الوطنية للت�أمني
بناية �أوالد بريك الغافري  -الطابق الأول � -شقة رقم 22 :
�ص.ب  - 1688 :ر.ب 112 :
تليفاك�س  - 24799610 :نقال 92180800 :
كما يدعو امل�صفي مبوجب هذا الإعالن دائني ال�شركة للتقدم بادعاءاتهم �ضد ال�شركة
مدعمة بامل�ستندات الثبوتية على العنوان املذكور �أعاله خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شر
هذا الإعالن  ،وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن ي�ؤديها للم�صفي على العنوان امل�شار
�إليه .
امل�صفــــــــــي
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جمال بن عبدالـلـه بن حممد اجلابري
�إعــــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفية
ل�شركــــة الرباجيـــل الوطنيـــة �ش.م.م
يعلن جمال بن عبدالـلـه بن حممـد اجلابــري ب�صفتــه امل�صف ــي ل�شـرك ــة الرباجيل الوطني ــة
�ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل التجارى بالرقم  1077686عن انتهاء �أعمال الت�صفية
وزوال الكيان القانوين لل�شركة وفقا لأحكام املادة ( )27من قانون ال�شركات التجارية رقم
. 74/4
امل�صفــــــــــي
يو�سف حممد عبد القادر احلبوب
�إعــــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفية
ل�شركـــة �ســـوق التقنيــــة �ش.م.م
يعلــن يو�س ــف حممــد عبد القادر احلبوب ب�صفته امل�صفــي ل�شركـة �سـوق التقنية �ش.م.م ،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل التجارى مب�سقط بالرقم  1689967عـن انتهاء �أعمال الت�صفية
وزوال الكيان القانوين لل�شركة وفقا لأحكام املادة ( )27من قانون ال�شركات التجارية رقم
. 74/4
امل�صفــــــــــي
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