
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد 1000                                                                                ال�سنــــة الثانيــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

اأوامــر �ســاميــة مبنــح اأو�سمـــة

                                                              ديوان البالط ال�سلطاين

                                                          املرا�ســــــــم ال�سلطانيـــــــة

�أمــــر مبنــــح و�ســــــام .

قــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــــــــة

                     وزارة التنمية االجتماعية

�سادر فــي 2013/2/3 باملو�فقة للجمعية �لعمانية  قـــــــــــــــر�ر وز�ري رقــــــــــــــم 2013/21 

للكتاب و�لأدباء على فتح فرع لها فـي حمافظة 

الربميي .

اإعــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــــة 

                             وزارة التجارة وال�سناعة

                  دائرة امللكيـــة الفكريــــة

�لإعالنات �خلا�سة بالن�سر عن طلبات ت�سجيل �لعالمات �لتجارية .

�إعالن ب�ساأن �لعالمات �لتي مت �لتاأ�سري فـي �ل�سجالت بانتقال ملكيتها .  

رقم 

ال�سفحة

 �ل�سبت 28 ربيع �لأول 1434هـ                                                    �ملـو�فـــــق 9 فرب�يــــــر 2013م

5

9

13

86



رقم 

ال�سفحة

�سركـة الكهربـاء القاب�سـة

�إعالن عن طرح �ملناق�سة رقم 2013/3 . 

�إعالن عن طرح �ملناق�سة رقم 2013/4 . 

اإعالنــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــــة

م�سطفى الطيب حممد ال�سعيد

�إعـــــالن ب�سهــــر حكــــم �إفــال�س .

مكتب هــوروث مــاك والغزالـــي 

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية للموؤ�س�سة �لوطنية للتنقيب )�ينافور( �س.م.م .

مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابات

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �مل�ساريع �خلليجية للهند�سة و�لتجارة �س.م.م .

مكتب نا�سر الربيكي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

�إعـالن عــن بـدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �أحمد بن مرهـون بـن علـي �ملعمـري للتجـارة 

و�ملقاولت �س.م.م .

ح�سني بن عبداللـه اأحمد احلداد

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �لروؤية �خلليجية للتجارة و�ملقاولت �س.م.م .

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفية مل�سنع �لأ�سالة للمنتجات �جللدية �س.م.م .

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفية ل�سركة هرمز �ل�ساملة للتجارة و�ملقاولت �س.م.م .

مكتب البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم 

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفية ل�سركة كوفـي بروجيكت عمان �س.م.م .

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفية ل�سركة طاوؤو�س ودي�سكون �لهند�سية �س.م.م .

مكتب رجب الكثريي ومعاونوه للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �ملوقع لال�ستثمار �لعقاري �س.م.م .
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اأوامـــــــــــــــر �ساميــــــــــــة

مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

ديـوان البـالط ال�سلطانــي

املرا�ســم ال�سلطانيــة

اأمــر منــح و�ســام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم - حفظه اللـه ورعـاه - 

 - اأيوب - �سفري اجلمهورية اللبنانية  مبنح و�سام النعمان من الدرجة الأوىل ل�سعادة عفيف 

املعتمــد لـدى ال�سلطنـة وذلك مبنا�سبــة انتهــاء مهام عمله ، وقـد �سدر اأمـر املنــح مــن لــدن 

جاللته - اأبقاه اللـه - بتاريـــخ 1 من ربيع الأول 1434هـ املوافـــق 13 من يناير 2013م .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

وزارة التنمية االجتماعية

قـرار وزاري

رقم 2013/21

ا�ستنـــادا اإلـــى قانون اجلمعيات الأهلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/14 ،

واإىل نظام تاأ�سي�س اجلمعيات الأهلية ال�سادر بالقرار الوزاري رقم 2000/150 ،

واإىل القـرار الــوزاري رقــم 2006/142 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

املوافقة للجمعية العمانية للكتاب والأدباء على فتح فرع لها فـي حمافظة الربميي .

املــادة الثانيــــة

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

�صـدر فـي : 22 من ربيع الأول 1434هـ

املوافـــــق :  3  من فربايــــــــــر 2013م

حممد بن �سعّيد بن �سيف الكلباين

وزيـــــــــــــر التنميـــــــــــــــــة الجتماعيـــــــــــــــــــــة
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

وزارة التجــــارة وال�صناعـــة

دائرة امللكية الفكريــة

اإعـــــــالن

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 52298 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات البيع بالتجزئه والتي تعر�ض منتجات امل�ستهلك لالآخرين وخدمات توفـري اأماكن 

بالتجزئة  البيع  وخدمات  الفنية  العر�ض  �سالت  وخدمات  الأعمال  لرجال  الجتماعات 

للم�ستهلكني وخ�سو�سا خدمات  اجلوائز  الفنية وخدمات عمل  العر�ض  ب�سالت  املتعلقة 

الدائمني وذلك لالأغرا�ض التجارية  برامج وفاء امل�ستهلك للكازينو والتي توفر للزبائن 

والت�سويقية والعالنية .

با�صـــــــــــــــم : ام جي ام مرياج هو�سبيتاليتي ،ال .ال .�سي 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 3950 ل�ض فـيغا�ض بوليفرد �ساوث ، ل�ض فـيغا�ض ، نيفادا 89119 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2008/07/08 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 63517 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 خدمات الت�سلية والتثقيف فـي طبيعة برامج التلفاز والذاعة فـي جمال كرة ال�سلة وتقدمي 

العاب كرة ال�سلة ومعار�ض كرة ال�سلة ، انتاج وتوزيع العرو�ض الذاعية والتلفزيونية التي 

تربز العاب كرة ال�سلة واحداث كرة ال�سلة والربامج فـي جمال كرة ال�سلة ، القيام والعداد 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

فريق  وعيادات  واملع�سكرات  الريا�سيني  املدربني  وعيادات  ال�سلة  كرة  ومع�سكرات  لعيادات 

ال�سخ�سي  الظهور  طبيعة  فـي  الت�سلية  خدمات   ، ال�سلة  كرة  والعاب  واملع�سكرات  الرق�ض 

ال�سلة  كرة  ومعار�ض  العاب  فـي  رق�ض  فريق  اأو  للحظ  جالبة  مك�سوة  حيوانات  بجانب 

والعيادات واملع�سكرات والرتويجات واأحداث اأخرى مرتبطة بكرة ال�سلة والحداث اخلا�سة 

الت�سلية، حتديدا تقدمي موقع  الريا�سيني، خدمات  امل�سجعني  واطرافها، خدمات نوادي 

طبيعة الحداث التلفزيونية والحداث التفاعلية  �سبكة يربز مواد اعالمية متعددة فـي 

التلفزيونية وت�سجيالت الفـيديو وت�سجيالت الفـيديو املتعاقبة وخمتارات لحداث تفاعلية 

فـيديوية وبرامج اذاعية واحداث اذاعية وت�سجيالت �سوتية فـي جمال كرة ال�سلة ، تقدمي 

الخبار واملعلومات فـي طبيعة الح�ساءات وتق�سيمات الفنون احلرة ال�سبعة فـي جمال كرة 

ال�سلة ، اللعاب غري القابلة للتنزيل عرب الت�سال احلا�سوبي ، بالتحديد العاب احلا�سوب 

بالنقد  تدار  والعاب  احلركة  مهارات  والعاب  التفاعلية  الفـيديو  والعاب  الفـيديو  والعاب 

والعاب فـيها اطراف من البالغني والأطفال والعاب اللواح والعاب احلرية والعاب الفنون 

والر�سائل  والدلة  املجالت  ن�سر  بالتحديد   ، اللكرتوين  الن�سر  خدمات   ، ال�سبعة  احلرة 

احلا�سوبي  الت�سال  عرب  بالخرين  اخلا�سة  اللعاب  ومالحق  امللونة  والكتب  الخبارية 

، تقدمي قاعدة بيانات عرب الت�سال  ال�سلة  من خالل النرتنت ، جميعها فـي حقل كرة 

احلا�سوبي فـي جمال كرة ال�سلة . 

با�صـــــــــــــــم : ان بي ايه بروبرتيز ، انك 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الوليات  واي10022،  ان   ، اأفـينيو،نيويورك  فـيفث    645  ، تاور  اأولومبك   : العنـــــــــوان 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/06/27 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 63518

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات الت�سلية والتثقيف فـي طبيعة برامج التلفاز والذاعة فـي جمال كرة ال�سلة وتقدمي 

العاب كرة ال�سلة ومعار�ض كرة ال�سلة ، انتاج وتوزيع العرو�ض الذاعية والتلفزيونية التي 

تربز العاب كرة ال�سلة واحداث كرة ال�سلة والربامج فـي جمال كرة ال�سلة ، القيام والعداد 

فريق  وعيادات  واملع�سكرات  الريا�سيني  املدربني  وعيادات  ال�سلة  كرة  ومع�سكرات  لعيادات 

ال�سخ�سي  الظهور  طبيعة  فـي  الت�سلية  خدمات   ، ال�سلة  كرة  والعاب  واملع�سكرات  الرق�ض 

ال�سلة  كرة  ومعار�ض  العاب  فـي  رق�ض  فريق  او  للحظ  جالبة  مك�سوة  حيوانات  بجانب 

والعيادات واملع�سكرات والرتويجات واحداث اخرى مرتبطة بكرة ال�سلة والحداث اخلا�سة 

الت�سلية، حتديدا تقدمي موقع  الريا�سيني، خدمات  امل�سجعني  واطرافها، خدمات نوادي 

طبيعة الحداث التلفزيونية والحداث التفاعلية  �سبكة يربز مواد اعالمية متعددة فـي 

التلفزيونية وت�سجيالت الفـيديو وت�سجيالت الفـيديو املتعاقبة وخمتارات لحداث تفاعلية 

فـيديوية وبرامج اذاعية واحداث اذاعية وت�سجيالت �سوتية فـي جمال كرة ال�سلة ، تقدمي 

الخبار واملعلومات فـي طبيعة الح�ساءات وتق�سيمات الفنون احلرة ال�سبعة فـي جمال كرة 

ال�سلة ، اللعاب غري القابلة للتنزيل عرب الت�سال احلا�سوبي ، بالتحديد العاب احلا�سوب 

بالنقد  تدار  والعاب  احلركة  مهارات  والعاب  التفاعلية  الفـيديو  والعاب  الفـيديو  والعاب 

والعاب فـيها اطراف من البالغني والأطفال والعاب اللواح والعاب احلرية والعاب الفنون 

والر�سائل  والدلة  املجالت  ن�سر  بالتحديد   ، اللكرتوين  الن�سر  خدمات   ، ال�سبعة  احلرة 

احلا�سوبي  الت�سال  عرب  بالخرين  اخلا�سة  اللعاب  ومالحق  امللونة  والكتب  الخبارية 

، تقدمي قاعدة بيانات عرب الت�سال  ال�سلة  من خالل النرتنت ، جميعها فـي حقل كرة 

احلا�سوبي فـي جمال كرة ال�سلة .

با�صـــــــــــــــم : ان بي ايه بروبرتيز، انك 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : اأولومبك تاور،645 فـيفث اأفـينيو،نيويورك ، ان واي10022، الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/06/27 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 63778 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات النقل وا�ستئجار ال�سيارات والتعبئة والتخزين للب�سائع، ترتيب ال�سفر، وا�ستئجار 

القوارب ، وخدمات النقل بال�سيارات ، وخدمات توفـري �سائق ، وا�ستئجار مدرب ، وا�ستئجار 

املراآب ، والنقل البحري ، وا�ستئجار مكان لوقف ال�سيارات ، وخدمات نقل الركاب وتاأجري 

الثالجات ، وخدمات النقل ، وا�ستئجار الدراجات النارية وخدمات التنقل ب�سيارات الجرة 

وا�ستئجار ال�ساحنات وا�ستئجار ال�سيارات .

با�صـــــــــــــــم : �سركة اأعيان الإجارة القاب�سه )�ض.م.ك( 

اجلن�صيــــــة : كويتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ض.ب2678 : ال�سفاة 13027 ، دولة الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/07/18 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 63857 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اللقحات املعدة لال�ستعمال الب�سري .

با�صـــــــــــــــم : �سانوفـي با�ستور ليمتد

اجلن�صيــــــة : كندي 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : 1755 �ستيليز افـينيووي�ست تورونتو، اونتاريو ام 2 ار 374، كندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/07/25 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 64704 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ع�سائر الفواكه و/اأو �سراب ع�سائر بنكهة الفواكه حمتويه على ال�سوفان )القمح( .

با�صـــــــــــــــم : ذا كويكر اوت�ض كومباين 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

املتحدة  الوليات   ،  60661 الينوي   ، �سيكاغو   ، مونرو�سرتيت   وي�ست   555  : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/09/22 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 65016 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

م�ستح�سرات العناية بال�سعر .

با�صـــــــــــــــم : اف اف تريد مارك ال ال �سي 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ،  10012 واي  اأن   ، نيويورك    ، الطابق4   ، برودواي   610  : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/10/12 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 65421 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ال�سعر  ال�سعر وكرمي وملطف  ال�سعر، وجل  زيوت  ذلك  فـي  بال�سعر مبا  العناية  منتجات 

ومقويات ومغذيات ال�سعر ومنتجات التجميل الخرى .

با�صـــــــــــــــم : دابور انديا ليمتد 

اجلن�صيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة

العنـــــــــوان : 3/8 ع�ساف علي رود ، نيودلهي - 002 110 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/11/07 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 65422 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

�سابون للعناية باجل�سم وجميع امل�ستح�سرات للعناية باجل�سم. 

با�صـــــــــــــــم : دابور انديا ليمتد 

اجلن�صيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة

العنـــــــــوان : 3/8 ع�ساف علي رود، نيودلهي - 002 110 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/11/07 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 65672 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات ت�سنيع وتوزيع ال�سيارات . 

با�صـــــــــــــــم : تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا ) تويوتا موتور كوربوري�سن ( 

اجلن�صيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : 1 تويوتا - ت�سو ، تويوتا - �سي ، ايت�سي - كني ، اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/11/27 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 66231 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

معجون الأ�سنان ، بودرة الأ�سنان ، العطور ،  الزيوت العطرية ، مواد التجميل ، م�ستح�سرات 

احلمام غري الطبية ، م�ستح�سرات ال�سعر ومعاجني الأ�سنان . 

با�صـــــــــــــــم : فـيككو كون�سلتانت�ض 

اجلن�صيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 25، جريباي واديا رود ، باريل ، مومباي ،  400012، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/01/05 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 66387 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الكمبيوتر  �سبكة  طريق  عن  اأو  �سخ�سيا   ، تعليميه  درو�ض  كتوفـري  التعليميه  اخلدمات 

النرتنت  عرب  من�سورات  وتوفـري  الأطفال  ورعايه  والأمومه  واحلمل  بال�سحه  املتعلقه 

متعلقه بال�سحه واحلمل والأمومه ورعاية الطفل.

با�صـــــــــــــــم : جون�سون اند جون�سون 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعه والتجاره 

 08933 نيوجري�سي   ، نيوبرون�سويك   ، بالزا  جون�سون  اند  جون�سون  ون   : العنـــــــــوان 

الوليات املتحدة الأمريكية . 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/01/17 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 66388 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

بني  الر�سائل  لنقل  الكرتونيه  اخباريه  ن�سرات  �سكل  على  النرتنت  عرب  خدمات  تقدمي 

والأبوه والأمومه  والتحامل واحلمل  بال�سحه  املتعلقه  واملوا�سيع  الكمبيوتر  م�ستخدمي 

اىل  للو�سول  وال�سلكيه  ال�سلكيه  الت�سالت  وتوفـري  البث  وخدمات   ، الطفل  ورعاية 

حمتوى ال�سورة وال�سوت املتوفره عرب البث و�سبكة التلفزيون والكابل لتلفزيون وخدمة 

النطاق الوا�سع عرب �سبكة النرتنت وتوفـري خدمات الربيد اللكرتوين لغر�ض الت�سارك 

 ، الطفل  ورعاية  والأمومه  والأبوه  واحلمل  والتحامل  بال�سحه  اخلا�سه  املعلومات  فـي 

وجميع هذه اخلدمات ترد فـي الفئة 42 ولترد فـي اأي فئة اأخرى . 

با�صـــــــــــــــم : جون�سون اند جون�سون 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعه والتجاره 

 08933 نيوجري�سي   ، نيوبرون�سويك   ، بالزا  جون�سون  اند  جون�سون  واحد   : العنـــــــــوان 

الوليات املتحدة الأمريكية . 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/01/17 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 66482 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

االأجهزة واالأدوات الكهربائية )كما هو وارد فـي الفئة 9( واأجهزة اال�ستقبال والبث من جهاز 

ال�سوتية  والت�سجيالت   ، التلفاز  واأجهزة   ، الراديو  واأجهزة  والراديو،  الال�سلكي  الفاك�س 

الراديو  واأجهزة  ال�سيارات،  وراديو  جتميعها،  نظم  اإىل  باال�سافة  اال�ستن�ساخ  ومعدات 

املحمولة ، اأجهزة مراقبة لن�س الفـيديو وغريها من حمطات عر�س الفـيديو وم�سجالت 

الفـيديو وم�سجالت ال�سيارات ، واأجهزة اال�ستقبال فـي راديو ال�سيارات ، مكربات ال�سوت 

الال�سلكي فـي ال�سيارات ، واأجهزة التعديل فـي  فـي ال�سيارات ، واأجهزة الت�سخيم للرتدد 

، وم�سجالت  ال�سيارات  ومعدات لتلفزيونات   ، ال�سيارات  ، ومكربات ال�سوت فـي  ال�سيارات 

واملائية،  واجلوية  االأر�سية  املركبات  داخل  للرتكيب  الراديو  معدات   ، ال�سيارات  فـيديو 

واأجهزة   ، واملعلومات  القيادة  كاأنظمة  ال�سيارات  ل�سائقي  معدات  الال�سلكية،  والهواتف 

االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية ، واأجهزة الهاتف ومعدات النقل التلغرافـية، وانظمة ت�سجيل 

ون�سخ ال�سور ، واأجهزة التلفزيون ، ومعدات الفـيديو وكمريات الفـيديو الرقمية ، وانابيب 

�سور التلفزيون ، واالأقرا�س امل�سبوغة امل�ساعدة الأجهزة التلفزيون ، الرقاقات ، البطاقات 

الرمزية وبطاقات التحكم، و�سائط التخزين والربامج لنظم املعلومات والتحكم،وباالأخ�س 

واأنظمة  الرقمية  الطرق  ذكرها وخ�سو�سا خرائط  ال�سالف  ال�سلع  الـCD ROM، جميع 

 ، املالحة  ومعدات  املرور،  حلركة  التليماتية  واملعدات   ، اجلغرافـية  املعلومات  على  احل�سول 

خدمات   ، النقالة  والهواتف  ال�سيارات  راديو  وباخل�سو�س   ، املتنقلة  االت�ساالت  ومعدات 

الهواتف النقالة ، واملراقبة عن بعد والتواجد عن بعد ، وخدمات البث واال�ستقبال ، معدات 

االت�سال والتالعب فـي الفاك�س واجهزة ال�سوت والفـيديو ، وبث املعلومات والبيانات عرب 

�سبكات االت�ساالت املتنقلة والثابتة ، وجمموعة من املعدات املدرجة مع �سبكة حمطات ثابتة 

واأجهزة ال�سلكي �سيارة ، واك�س�سوارات املركبات االر�سية واجلوية واملائية ، اأجهزة الراديو 

املحمولة لل�سيارات اجلبلية ، وهوائيات ال�سيارات ، املكونات االلكرتونية التي تتدخل ملنع 

التي  الوحدات  تركيب  اإىل  باال�سافة   ، املقاومات  ال�سادمة،  اللفائف   ، املكثفات  الت�سو�س، 

تتدخل ملنع الت�سو�س فـي راديو ال�سيارات ومكربات ال�سوت الأجهزة اال�ستقبال والبث من 

العر�س  ، وجداول  التدوير  املنازل ومقاب�س  والراديو، ومعدات  الال�سلكي  الفاك�س  جهاز 

وال�ساعات الأجل وفـي راديوهات ال�سيارات ، نظم املالحة ، وباالأخ�س نظم املالحة املدعم 

بال�ستااليت ، املراقبة بالفـيديو لنظام املالحة بال�سيارات ، واالأجزاء التابعة جلميع ما مت 

ذكره من الب�سائع .

با�ســـــــــــــــم : بلوبانكت يوروب جي ام بي ات�س 

اجلن�سيــــــة : اأملاين 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة

العنـــــــــوان : لودويج - جانغوفـري- �سرتيت 6، د -82031 غرونوالد ، اأملانيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/01/22 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�س.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 66498 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

م�ستح�سرات تعطري اجلو ، م�ستح�سرات تنقية اجلو معطرات جو الغرف ،م�ستح�سرات 

تعطري وتغري رائحة اجلو ،مزيل الروائح ، م�ستح�سرات لتحييد الروائح .

با�صـــــــــــــــم : ريكيت اآند كوملان )اوفر�سيز ( ليمتد 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : دان�سوم لني ، هال ات�ض يو 8 ، 7 دى ا�ض ، اجنلرتا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/01/24 

مالحظة: مينح الطلب حق الأولوية: رقم الطلب: 1130317، تاريخ الطلب: 2010/10/27، 

البلد الأجنبي: املك�سيك

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 66499 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأدوات ومعدات التعطري والتطهري وانعا�ض اجلو ، اأجزاء وجتهيزات جلميع ما مت ذكره من 

ب�سائع .

با�صـــــــــــــــم : ريكيت اآند كوملان )اوفر�سيز ( ليمتد 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : دان�سوم لني ، هال ات�ض يو 8 ، 7 دى ا�ض ، اجنلرتا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/01/24 

مالحظة: مينح الطلب حق الأولوية: رقم الطلب: 1130318، تاريخ الطلب: 2010/10/27، 

البلد الأجنبي: املك�سيك

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 66815 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات اإدارة الأعمال، واإدارة الأعمال ، وخدمات الإدارة وال�ست�سارات ، كامل�ساعدة التقنية 

توفـري خدمات   ، الإلكرتونية  الت�سالت  و�سبكات  الإنرتنت  ل�سبكة  امل�ستخدمة  لالأعمال 

التجارية  الأعمال  وتقدمي   ، الدفع  اآلية  اإدارة  جمال  فـي  للتجار  الإلكرتونية  الأعمال 

املتعلقة بالتقارير املقدمة واملحملة عرب الإنرتنت فـي جمال املدفوعات ، وتقدمي العمال 

طريق  عن  املدفوعات  جمال  فـي  املتعلقة  للمعلومات  الو�سول  على  القدرة  مع  التجارية 

النرتنت ، وتوفـري الت�سهيالت لل�سماح لأن�سطة البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت . 

با�صـــــــــــــــم : �سايرب�سور�ض كوربوري�سن 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

: 1295 ت�سارلي�ستون رود ، ماوننت فـيو كاليفورنيا 94043، الوليات املتحدة  العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/02/08 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 66877 

فـي الفئة 21 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الناب�سة للتنظيف  املياه  امل�سواك وجهاز  اللكرتونية  ، فرا�سي  الأ�سنان  فرا�سي  الأ�سنان 

بني  الأ�سنان .

با�صـــــــــــــــم : جون�سون اند جون�سون 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعه والتجاره 

 08933 نيوجري�سي   ، نيوبرون�سويك   ، بالزا  جون�سون  اند  جون�سون  ون   : العنـــــــــوان 

الوليات املتحدة الأمريكية . 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/12 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 66898 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

احلقائب الكبرية واحلقائب وحقائب ال�سفر وحقائب الرتحال واحلقائب الكبرية والأمتعة 

وحقائب الظهر واحلقائب التي تباع فارغة ملواد التجميل وحقائب التب�سع وحقائب العمل 

واملحافظ واحلقائب اجللدية واحلقائب الريا�سية. 

با�صـــــــــــــــم : يوان �سان اند�سرتيال كو،ليمتد 

اجلن�صيــــــة : ال�سني 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ، تايوان   ،630 كاونتي    ، يونلن   ، تاون�سب  دونان   ، رود  ، غوانغهوا  رقم.51   : العنـــــــــوان 

جمهورية ال�سني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/02/13 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 66939 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، الغليون  تبغ   ، يدويا  يلف  الذي  التبغ   ، ال�سغري  ال�سيجار   ، ال�سيجار   ، التبغ   ، ال�سجائر 

منتجات التبغ ، كتبغ التدخني ، التبغ املق�سو�ض ، ورق التبغ ، التبغ والزعوط املم�سوغ . 

با�صـــــــــــــــم : دنهيل توباكو اوف لندن ليمتد 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : غلوبي هاو�ض 4 تيمبل بلي�ض لندن دبليو �سي 2 ار 2 بي جي ، اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/02/15 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 67543 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات مطاعم املاأكولت وامل�سروبات .

با�صـــــــــــــــم : ترافـيل فود �سريفـي�سز بي فـي تي ،ليمتد 

اجلن�صيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 1، را�سد مان�سون ، وريل بوينت ، مومباي 400018 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/03/23 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 67633 

فـي الفئة 33 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�سروبات الكحولية )ما عدا البرية ( .

با�صـــــــــــــــم : دياجيو براندز ب.فـي. 

اجلن�صيــــــة : هولندا 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : مولينويرف 10-12 ، 1014 ب جي ام�سرتدام ، هولندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/03/28 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 67970 

فـي الفئة 17 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

العوازل احلرارية اخلا�سة بحماية ال�سيارات من اأ�سعة ال�سم�ض بكافة اأنواعها .

با�صـــــــــــــــم : مركز العازل احلراري ال�سفاف - تيتانيوم

اجلن�صيــــــة : قطري 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ض.ب :5240 ، الدوحة ، دولة قــطـــر 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/04/30 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 68309 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

البانيانز ، املالب�ض الداخليه املحبوكه ، جيتيز، �سدريات  منتجات اجلوارب مبا فـي ذلك 

للثدي ، تنانري منقو�سة ، مالب�ض حتتيه ، املالب�ض اجلاهزة ، جوارب و جوارب لالرتداء، 

املالب�ض الريا�سيه ، مالب�ض ال�سباحة ، مالب�ض حتتيه لإمت�سا�ض العرق ، مالب�ض داخليه 

 ، حتتيه  �سراويل   ، تي-�سريت   ، الأطفال  مالب�ض   ، الر�سميه  غري  املالب�ض   ، العرق  �سد 

مالب�ض النوم ، قم�سان بولو، اأطقم الأطفال ، �سراويل ق�سرية )�سورت( ، قبعات ، قفازات.

با�صـــــــــــــــم : جيه جي هو�سريي بي فـي تي.ليمتد 

اجلن�صيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �سورينغهي كورت3 فلور ،55 �سورينغهي رود ، كولكاتا -700071 وي�ست بينجال ، 

الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/05/17 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 68310

فـي الفئة 07 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الآلت وعدد الآلت ، موتورات وحمركات )غري تلك امل�ستخدمة للمركبات الربية( ، معدات 

زراعية غري تلك التي تدار باليد، م�سخات )ماكينات ، م�سخات ( اأجزاء من ماكينات اأو 

توربينية عمودية، م�سخات  ، م�سخات  املركزي  الطرد  ، م�سخات  موتورات  اأو  حمركات 

الهواء  ، م�سخات  التربيد  ، م�سخات مياه  العمودي  املروحية  امل�سخات   ، القالب  اأحادية 

اآلية  الطاقة ال�سم�سية ، مانعات ت�سرب  امل�سغوط ، م�سخات منف�سلة الغالف ، م�سخات 

للم�سخات ، مر�سات املياه كونها م�سخات للري املدرجة فـي الفئة 7، اأجهزة نزع الهواء من 

املاء املغذي للمرجل ، منظمات مياه التغذية ، اأجهزة ف�سل املاء ، توربني مائي، توربينات 

�سمام  ذلك  فـي  مبا  الأنواع  جميع  من  ال�سمامات   ، الغازية  امل�سابيح  تـوربينات   ، الرياح 

الدخول ، �سمامات فرا�سية ال�سكل ، �سمامات ذات ملف لولبي ، �سمامات منظمات ال�سغط 

و�سمامات التحكم فـي املائع ، مولدات الرياح الكهربائية ، الطواحني الهوائيــة ل�سـخ املياه ،

اأنظمة حتويل طاقة الرياح ، مواد التحويل اإىل غاز ، حمركات بخاريــة ، موتــورات كهربائيــة ،

مولدات   ، الكهرباء  مولدات   ، ماكينات  من  اأجزاء  كونها  ال�سمامات   ، الرتو�ض  �سناديق 

الطاقة الكهرومائية ، مولدات لتوربينات الرياح ، مكثفات هواء ، مولدات التيارالكهربائي 

املتناوب ، حمركات متو�سطة وعالية الفولطية، موتورات عمودية ملخططات الري بالرفع، 

الطرد  موتورات   ، للمن�سوجات  كهربائية  موتورات   ، واملولدات  التحري�ض  حمركات 

املركزي لل�سكر ، اأحزمة موتورات وحمركات ، معدات زراعية من نوع اأكرب اأي ، اآلت در�ض 

اآلت   ، املحا�سيل الأخرى، ماكينات جر�ض  اآلت در�ض   ، اآلت در�ض احلنطة   ، حبة الدخن 

طحن القمح ، اآلت تق�سري احلبوب ، فا�سالت احلبوب ، قاطعات ق�ض ، رافعات زراعية ، 

ممزقات)اآلت( لال�ستخدام ال�سناعي ، اآلت طحن ، اأدوات للفالحة اآلت ، اآلت كهربائية 

دوارة لال�ستعمالت اخلا�سة، اآلت ال�سحق ، اآلت جرف الرتبة .

با�صـــــــــــــــم : جيوتي ليمتد 

اجلن�صيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : نابوبهاي امني مارج ، اند�سرتيال اريا ، بي.اأو�سيكمال اند�سرتيال ، فادودارا

                      003 930، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/05/17 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 68311 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الأجهزة واملعدات للتو�سيل، قطع وو�سل ، حتويل ، تراكم، تنظيم والتحكم فـي الكهرباء، 

اأجهزة واأدوات الختبار والوزن والفح�ض والقيا�ض ، جمموعة املفاتيح الكهربائية ، األواح 

 ، ، م�سهرات  الكهرباء  فـي توزيع  التحكم  ، لوحة  كهربائية  ، مفاتيح  الكهربائية  املفاتيح 

حمولت الفولتية ، اأجهزة اإر�سال الإ�سارات الإلكرتونية ، مكربات ، مرحالت وو�سائل متا�ض 

وجتهيزاتها،  واأجزاوؤها  الدائرة  قواطع  بالفولتية،  تعمل  م�ساعدة  مرحالت   ، كهربائية 

تردد  ذات  بالطاقة  لالإمداد  �ساكنة  كهربائية، حمولت  ، حمولت  الدائرة  اإغالق  اأجهزة 

عايل والإمداد الحتياطي ، تركيبات كهربائية للتحكم عن بعد فـي العمليات ال�سناعية، 

مقايي�ض الليزر، معدات التفتي�ض بالليزر، اأجهزة اللحام بالليزر، معدات القيا�ض بالليزر، 

معدات تعني النطاق، معدات املعايرة ، حمول الطاقة خلط كهربائي عايل ال�سغط ، معدات 

التحكم فـي  ، حوا�سيب م�سغرة مبعدات  بطاريات �سم�سية   ، ، مقايي�ض  مقاومة للحرائق 

العملية ، احلاكم الرقمي املربمج الكهربائي امل�ستند على اأجهزة �سغرية ملعاجلة البيانات ،

بالأقمار  املالحة  اأجهزة  امل�سجلة،  احلا�سوب  برامج   ، املغناطي�سية  امل�سفرة  البطاقات 

ال�سناعية، اأجهزة اإنذار للك�سف عن الدخان ، اأجهزة كهربائية للحام ، تليمرتات )اأجهزة 

واللكرتونية  الكهربائية  الأجهزة  من  اأجزاء   ، الهاتف  ميكروفونات   ، بعد(  عن  تقي�ض 

�سمغ  باكليت  اأو  البور�سالن  من  امل�سنوعة  ال�سينمائي  والت�سوير  والبحرية  والعلمية 

ا�سطناعي اأو ال�سرياميك اأو البال�ستيك ، اأ�سالك وكابالت كهربائية، مو�سالت )كهرباء( ،

اأطراف تو�سيل للكهرباء ، مو�سالت ومقاب�ض كهربائية ، مفاتيح كهربائية زمنية اأوتوماتيكية ،

اأوتوماتيكية  )مثبتات  ترمو�ستات  كهربائية،  ملفات   ، مكثفات   ، كهربائية  قيا�ض  اأجهزة 

اأ�سباه   ، اأجهزة خف�ض( كهرباء   ، الإنارة  لو�سائل  التيار  موازنة  اأجهزة   ، لدرجات احلرارة 

مو�سالت .

با�صـــــــــــــــم : جيوتي ليمتد 

اجلن�صيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : نابوبهاي امني مارج ، اند�سرتيال اريا ، بي.اأو�سيكمال اند�سرتيال ، فادودارا

                       003 930، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/05/17 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 68312 

فـي الفئة 07 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 ، الربية(  للمركبات  امل�ستخدمة  تلك  )غري  وحمركات  موتورات   ، الآلت  وعدد  الآلت 

معدات زراعية غري تلك التي تدار باليد ، م�سخات ماكينات ، م�سخات  اأجزاء من ماكينات 

اأو حمركات اأو موتورات ، م�سخات الطرد املركزي ، م�سخات توربينية عمودية ، م�سخات 

الهواء  ، م�سخات  التربيد  ، م�سخات مياه  العمودي  املروحية  امل�سخات   ، القالب  اأحادية 

اآلية  الطاقة ال�سم�سية ، مانعات ت�سرب  امل�سغوط ، م�سخات منف�سلة الغالف ، م�سخات 

للم�سخات ، مر�سات املياه كونها م�سخات للري املدرجة فـي الفئة 7، اأجهزة نزع الهواء من 

املاء املغذي للمرجل ، منظمات مياه التغذية ، اأجهزة ف�سل املاء ، توربني مائي ، توربينات 

�سمام  ذلك  فـي  مبا  الأنواع  جميع  من  ال�سمامات   ، الغازية  امل�سابيح  تـوربينات   ، الرياح 

الدخول ، �سمامات فرا�سية ال�سكل، �سمامات ذات ملف لولبي ، �سمامات منظمات ال�سغط 

و�سمامات التحكم فـي املائع، مولدات الرياح الكهربائية ، الطواحني الهوائية ل�سخ املياه ، 

اأنظمة حتويل طاقة الرياح ، مواد التحويل اإىل غاز، حمركات بخارية ، موتورات كهربائية  ، 

�سناديق الرتو�ض ، ال�سمامات ) كونها اأجزاء من ماكينات( ، مولدات الكهرباء ، مولدات 

الطاقة الكهرومائية ، مولدات لتوربينات الرياح ، مكثفات هواء ، مولدات التيارالكهربائي 

الري  ملخططات  عمودية  موتورات   ، الفولطية  وعالية  متو�سطة  حمركات   ، املتناوب 

بالرفع، حمركات التحري�ض واملولدات ، موتورات كهربائية للمن�سوجات ، موتورات الطرد 

املركزي لل�سكر، اأحزمة موتورات وحمركات ، معدات زراعية من نوع اأكرب اأي ، اآلت در�ض 

اآلت  جر�ض  ماكينات  الأخرى،  املحا�سيل  در�ض  اآلت  احلنطة،  در�ض  اآلت   ، الدخن  حبة 

 ، ، قاطعات ق�ض، رافعات زراعية  احلبوب  ، فا�سالت  اآلت تق�سري احلبوب   ، القمح  طحن 

ممزقات)اآلت( لال�ستخدام ال�سناعي ، اآلت طحن ، اأدوات للفالحة )اآلت ، اآلت كهربائية 

دوارة لال�ستعمالت اخلا�سة، اآلت ال�سحق ، اآلت جرف الرتبة. 

با�صـــــــــــــــم : جيوتي ليمتد 

اجلن�صيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنـــــــــوان : نابوبهاي امني مارج ، اند�سرتيال اريا ، بي.اأو�سيكمال اند�سرتيال ، فادودارا

                      003 930، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/05/17 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 68313

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الأجهزة واملعدات للتو�سيل، قطع وو�سل ، حتويل ، تراكم ، تنظيم والتحكم فـي الكهرباء، 

اأجهزة واأدوات الختبار والوزن والفح�ض والقيا�ض ، جمموعة املفاتيح الكهربائية ، األواح 

 ، ، م�سهرات  الكهرباء  فـي توزيع  التحكم  ، لوحة  كهربائية  ، مفاتيح  الكهربائية  املفاتيح 

حمولت الفولتية ، اأجهزة اإر�سال الإ�سارات الإلكرتونية ، مكربات ، مرحالت وو�سائل متا�ض 

كهربائية ، مرحالت م�ساعدة تعمل بالفولتية، قواطع الدائرة واأجزاوؤها وجتهيزاتها ، اأجهزة 

عايل  تردد  ذات  بالطاقة  لالإمداد  �ساكنة  حمولت   ، كهربائية  حمولت   ، الدائرة  اإغالق 

والإمداد الحتياطي ، تركيبات كهربائية للتحكم عن بعد فـي العمليات ال�سناعية، مقايي�ض 

الليزر، معدات التفتي�ض بالليزر، اأجهزة اللحام بالليزر، معدات القيا�ض بالليزر، معدات تعني 

النطاق ، معدات املعايرة ، حمول الطاقة خلط كهربائي عايل ال�سغط ، معدات مقاومة 

 ، العملية  فـي  التحكم  �سم�سية، حوا�سيب م�سغرة مبعدات  بطاريات   ، للحرائق، مقايي�ض 

احلاكم الرقمي املربمج الكهربائي امل�ستند على اأجهزة �سغرية ملعاجلة البيانات ، البطاقات 

امل�سفرة املغناطي�سية، برامج احلا�سوب امل�سجلة ، اأجهزة املالحة بالأقمار ال�سناعية، اأجهزة 

، تليمرتات )اأجهزة تقي�ض عن بعد(،  اأجهزة كهربائية للحام   ، للك�سف عن الدخان  اإنذار 

والبحرية  والعلمية  واللكرتونية  الكهربائية  الأجهزة  اأجزاء من   ، الهاتف  ميكروفونات 

والت�سوير ال�سينمائي امل�سنوعة من البور�سالن اأو باكليت )�سمغ ا�سطناعي( اأو ال�سرياميك 

اأو البال�ستيك، اأ�سالك وكابالت كهربائية، مو�سالت )كهرباء ، اأطراف تو�سيل للكهرباء ، 

مو�سالت ومقاب�ض كهربائية، مفاتيح كهربائية زمنية اأوتوماتيكية ، اأجهزة قيا�ض كهربائية، 

اأجهزة   ، اأوتوماتيكية لدرجات احلرارة  ، ترمو�ستات )مثبتات  ، ملفات كهربائية  مكثفات 

موازنة التيار لو�سائل الإنارة ، اأجهزة خف�ض كهرباء ، اأ�سباه مو�سالت .

با�صـــــــــــــــم : جيوتي ليمتد 

اجلن�صيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : نابوبهاي امني مارج ، اند�سرتيال اريا ، بي.اأو�سيكمال اند�سرتيال ، فادودارا

                        003 930، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/05/17 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 68375 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

عد�سات لت�سحيح الب�سر، تت�سمن العد�سات الال�سقه .

با�صـــــــــــــــم : جون�سون اند جون�سون 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : واحد جون�سون اند جون�سون بالزا ، نيو برون�سويك ، نيوجري�سي 08933 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/05/23 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 68402 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الغاليني  وتبغ  يدويا  يلف  الذي  اللف  وتبغ  وال�سيجاريلليو  وال�سيجار  والتبغ  ال�سجائر 

ومنتجات التبغ .

با�صـــــــــــــــم : دنهيل توباكو اوف لندن ليمتد 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة

العنـــــــــوان : غلوبي هاو�ض 4 تيمبل بلي�ض لندن دبليو �سي 2 ار 2 بي جي ، اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/05/28

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

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

-31-



اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 68464 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

وم�ستح�سرات  ال�سوكولتة  و/اأو  الكاكاو  اأ�سا�سها  التي  م�سروبات   ، ال�سوكولتة   ، الكاكاو 

ل�سنع مثل امل�سروبات ، منتجات اخلبازة ، الفطائر ، احللويات مبا فـي ذلك اخلبز الر�سك 

وبي�ض  املعد من حليب  الكعك   ، م�سهي(  اأو  )احللو  الب�سكويت   ، الب�سكويت(  )�سرب من 

ودقيق )الوفل( ، الويفر ، الكيك ، املعجنات ، لوائح احلبوب ، م�ستح�سرات احلبوب .

با�صـــــــــــــــم : كرافت فوادز جلوبال براندز ال ال �سي 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة

العنـــــــــوان : ثري لك�ض درايف ، نورث فـيلد ، الينويز 60093 - الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/05/30 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 68538 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات العمال وامل�ستمله على خدمات حتليل وتقييم م�ساريع العمال وخدمات التزويد 

باملعلومات وخدمات التفاو�ض وادارة العقود وت�سغيل العمال وخدمات ا�ست�سارات الدارة 

والعمال وخدمات التوفـيق بني امل�ستثمرين وامل�ساريع وخدمات ال�ست�سارات ب�سكل العمال 

وخدمات توفـري العناية والهتمام الالزم بت�سكيل وادارة واكت�ساب العمال .

با�صـــــــــــــــم : �سركة الزيت العربية ال�سعودية 

اجلن�صيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : رقم 1 ال�سارع ال�سرقي ، الظهران 31311 اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/06/06 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 68564 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات التاأمني .

با�صـــــــــــــــم : ار . ام . ا�ض خدمات التاأمني �سد املخاطر �ض م م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ض.ب : 1734 ر ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/06/08 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 68578 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الربد   ، لل�سعال  م�ستح�سرات   ، الهي�ستامني  :م�سادات  وهي  �سيدلنيه  م�ستح�سرات 

والنفلونزا، م�سادات احتقان .

با�صـــــــــــــــم : جون�سون اند جون�سون 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

،الوليات  نيوجري�سي   ، نيويرون�سويك   ، بالزا  اند جون�سون  ون جون�سون   : العنـــــــــوان 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/06/11 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 68584 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

املعلومات  تكنولوجيا  وادارة  املعلومات  تكنولوجيا  فـي  امل�ستخدمة  الكمبيوتر  برجميات 

واملتعلقة بالأمتته وتوفـري خدمات الكتالوجات وادارة البيانات املدجمة فـي ال�سبكات وادارة 

ومراقبة  والتطبيقات  العمليات  اكت�ساف  وادارة  العمال  تدفق  وادارة  ال�سبكات  وت�سغيل 

مفاتيح  وادارة  العمل  واآلية  النرتنت  برتوكول  توفر  وادارة  املعلومات  تكنلوجيا  عمليات 

)MPLS( وادارة اآلية العمل اخلا�سة)VOLP( الت�سغيل وادارة برتوكول ال�سبكات وادارة

املتعددة توفـري ال�سبكات وادارة خدمات العمال وادارة تاأثري العمال وحتليل امل�ساكل فـي 

ال�سبكات وا�سبابها وادارة دمج ال�سبكات وكفائتها وادارة كفاءة ودمج ال�سريفر والكمبيوترات 

اآلية العمل وادارة حتليل  املخزون وقدرة ال�سبكات وتقارير ال�سبكات وادارة  وادارة تغطية 

البيانات املركزيه املدجمة وادارة اآلية العمل ودمج التطبيقات وادارة الت�سورات الب�سريه 

وامتتة ادارة الكتب والب�سار واكت�ساف التقاطعات النطاقية وامتتة البيانات املركزية. 

با�صـــــــــــــــم : اإي اأم �سي كوربوري�سن 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ،1748 ما�سا�سو�سيت   ، هوبكينتون  �سرتيت  176�سوث   : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/06/11 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 68947 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 النظارات والنظارات ال�سم�سيه ونظارات ت�سحيح النظر ونظارات احلماية واأطر النظارات 

وال�سال�سل  واحلبال  وال�سرطة  ال�سم�سيه  والنظارات  النظارات  علب  الت�سحيح  واأطر 

املو�سعيه اخلا�سة بالنظارات والنظارات ال�سم�سيه واأطواق النظارات ال�سم�سيه . 

با�صـــــــــــــــم : اأو�سكار دي ل رينتا األ األ �سي 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 550 �سيفـينث افـينيو ، نيويورك ، نيويورك 10018، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/06/25 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 68948 

فـي الفئة 14 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

و�سبه  املطلية  اأو  املعادن  تلك  من  امل�سنوعة  والب�سائع  منها  خليط  وكل  النفـي�سة  املعادن 

املعادن النفـي�سه والحجار الكرميه و اأدوات قيا�ض الوقت والزمن والدقيقة و�ساعات اليد 

ال�سلع  جميع  وم�ستلزمات  اأجزاء  و  املقلدة  جموهرات  و  املجوهرات  و  احلائط  وال�ساعات 

املذكورة اأعاله . 

با�صـــــــــــــــم : اأو�سكار دي ل رينتا األ األ �سي 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 550 �سيفـينث افـينيو، نيويورك ، نيويورك 10018، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/06/25 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 68949 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اجللود واجللود املقلدة و�سناديق وحقائب ال�سفر وحقائب الثياب وحامالت البدل وحقائب 

ال�سفر القما�سيه وحقائب �سفر البورمانيتو احلقائب وحقائب ال�سفر واحلقائب اليدويه 

الر�سميه  غري  واحلقائب  والت�سكع  املرح  وحقائب  الريا�سيه  وحقائب  الكتاف  وحقائب 

واحلقائب امل�سطحة واحلقائب ال�سغرية لالوراق والوثائق واحلقائب املو�سيقيه وحقائب 

الكتب املدر�سيه وحقائب التجميل وحامالت البدل والقم�سان والف�ساتني وحامالت ربطات 

وال�سما�سي  واملظالت  واجلرزان  واملحافظ  الئتمان  بطاقات  وحقائب  وحامالت  العنق 

وع�سي امل�سي وال�سيد والحزمة والقطع واللواحق جلميع الب�سائع املذكورة . 

با�صـــــــــــــــم : اأو�سكار دي ل رينتا األ األ �سي 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 550 �سيفـينث افـينيو ، نيويورك ، نيويورك10018، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/06/25 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 68950 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

التحتيه واألب�سة القدم واالبواط واالحذية وال�سنادل واجلراب  املالب�س ومالب�س الن�ساء 

واملالب�س املحبوكة ومالب�س التدريب واأغطية الراأ�س والقبعات والقلن�سوات ولفاع )كوفـيه( 

والقفازات )واملتنز( وقفازات تك�سو االبهام منفردا واالحزمة كونها جزءا من املالب�س . 

با�ســـــــــــــــم : اأو�سكار دي ال رينتا األ األ �سي 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 550 �سيفـينث افـينيو , نيويورك , نيويورك 10018, الواليات املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/06/25 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 64964 

فـي الفئة 19 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مواد البناء )غري املعدنية( االأنابيب ال�سلبة غري املعدنية للبناء , اال�سفلت والزفت والقار , 

املباين غري املعدنية املتنقلة , الن�سب التذكارية غري املعدنية . 

با�ســـــــــــــــم : العمالق ل�سناعة البال�ستيك املقوى ذ.م.م 

اجلن�سيــــــة : اإماراتي  

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س.ب : 6373 , ال�سارقة , االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/10/9 

ا�سم الوكيل : ابو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 69354 

فـي الفئة 05 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

م�ستح�سرات �سيدالنيه ب�سريه لعالج الفـريو�ض امرا�ض املناعه الذاتيه وااللتهابات امرا�ض 

القلب واالوعيه الدمويه امرا�ض اجلهاز الع�سبي املركزي االمل االمرا�ض اجللديه  ,  مواد 

م�ساده للنزيف االمرا�ض املتعلقه بالعدوى االمرا�ض االي�سيه  , التوتر الع�سبي , التجاعيد 

وامرا�ض الع�سلة املل�ساء )الالرادية( االمرا�ض ال�سرطانيه امرا�ض العيون امرا�ض اجلهاز 

التنف�سي . 

با�ســــــــــــــم : جون�سون اآند جون�سون 

اجلن�سيـــــة : الواليات املتحدة 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : ون جون�سون اآند جون�سون بالزا نيوبرون�سويك نيوجر�سي 08933 الواليات 

املتحدة االمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/07/16 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 69570 

فـي الفئة 05 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

م�ستح�سرات �سيدالنيه ب�سريه لعالج الفـريو�ض امرا�ض املناعه الذاتيه وااللتهابات امرا�ض 

القلب واالوعيه الدمويه امرا�ض اجلهاز الع�سبي املركزي االمل االمرا�ض اجللديه امرا�ض 

االي�سيه  االمرا�ض  بالعدوى  املتعلقه  االمرا�ض  للنزيف  م�ساده  مواد   , واالمعاء  املعده 

االمرا�ض ال�سرطانيه امرا�ض العيون امرا�ض اجلهاز التنف�سي . 

با�ســــــــــــــم : جون�سون اآند جون�سون 

اجلن�سيـــــة : الواليات املتحدة 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : ون جون�سون اآند جون�سون بالزا نيوبرون�سويك نيوجر�سي 08933 الواليات 

املتحدة االمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/08/02 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــــوان:�ض .ب: 2366 ر .ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70087 

فـي الفئة 16 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

اجلرائد )الدوريات( والر�سائل االخباريه والكتب واملطبوعات وال�سور .

با�ســــــــــــــم : انرتا بري�ض 

اجلن�سيـــــة : فرن�سي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 738 ر يو ايف كارمن  ,   92100 بولوغني بيانكور  ,   فرن�سا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/09/05 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70088 

فـي الفئة 38 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

وطرفـيات  الهواتف  عرب  البيانات  و/اأو  واملعلومات  وال�سور  الر�سائل  ار�سال  خدمات 

االلكرتوين وخدمات  الربيد  واملحليه وخدمات  العامليه  االت�سال  �سبكات  الكمبيوتر عرب 

ار�سال املعلومات املخزنه فـي بنك املعلومات وال�سور وخدمات ن�سر املعلومات عرب الو�سائط 

االلكرتونيه وخدمات الوكاالت االخباريه وخدمات االت�ساالت االذاعية والهاتفـيه وخدمات 

بث الربامج التلفزيونيه واالذاعيه والتلفزيونيه والبث عرب الكوابل . 

با�ســــــــــــــم : انرتا بري�ض 

اجلن�سيـــــة : فرن�سي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 738 ر يو ايف كارمن  ,   92100 بولوغني بيانكور  ,   فرن�سا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/09/05 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــــوان: �ض .ب: 2366 ر .ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70089 

فـي الفئة 41 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

واملجالت  واجلرائد  الكتب  ن�سر  خدمات  منها  واملرئيه  ال�سوتيه  الرتفـيهيه  اخلدمات 

الن�سر االلكرتوين للكتب واملحالت  باالأعمال وخدمات  املتعلقة  الن�سو�ض  وخدمات ن�سر 

امل�سابقات  تنظيم  وخدمات  الت�سوير  وخدمات  باالأعمال  املتعلقه  واملراجع  والدوريات 

الريا�سيه وامل�سابقات الرتفـيهيه واملعلومات الريا�سيه . 

با�ســــــــــــــم : انرتا بري�ض 

اجلن�سيـــــة : فرن�سي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 738 ر يو ايف كارمن  ,   92100 بولوغني بيانكور  ,   فرن�سا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/09/05 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70132 

فـي الفئة 11 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

باملياه  والتزويد  والتهوية  والتجفـيف  والتربيد  البخار  وتوليد  والتدفئة  االنارة  اأجهزة 

واالغرا�ض ال�سحية وانظمة االنارة .

با�ســــــــــــــم : �سركة الزهراين التجارية 

اجلن�سيـــــة : �سعودي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض .ب 135  , الدمام 31411  , اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/09/07 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــــوان:�ض .ب: 2366 ر .ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70283 

فـي الفئة 09 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

بطاريات لال�ستخدام مع الهواتف النقالة واحلوا�سيب اللوحية , كامكوردات )اآالت ت�سوير 

وت�سجيل تليفزيونية( , برامج االألعاب فـي احلا�سوب , حماور ومفاتيح و امل�سري ) املوجه( 

ل�سبكة احلا�سوب , برجميات حا�سوب الإر�سال الر�سائل الفوري واإر�سال وا�ستقبال الربيد 

االلكرتوين ومعلومات االت�سال , وم�ساركة اجلدول وخدمة م�ساركة املحتويات , برجميات 

احلا�سوب الإدارة وتنظيم حمتويات القراءة الرقمية املتنوعة , خا�سة , الكتاب االلكرتوين, 

الإدارة  احلا�سوب  برجميات   , االلكرتونية  واملجالت  االأطروحة   , االلكرتونية  ال�سحف 

اإىل  ال�سماع  اأو  ت�سغيل  اأو  حتميل  اأو  ل�سراء  احلا�سوب  برجميات   , ال�سخ�سية  املعلومات 

اإىل  ال�سماع  اأو  ت�سغيل  اأو  اأو حتميل  اال�سرتاك  اأو  ل�سراء  احلا�سوب  , برجميات  املو�سيقى 

حمتويات القراءة الرقمية , خا�سة الكتاب االلكرتوين , ال�سحف االلكرتونية , االأطروحة 

وتناول ومراجعة  واإر�سال  لت�سجيل وتنظيم  , برجميات احلا�سوب  االلكرتونية  واملجالت 

املرئية واالألعاب االلكرتونية فـيما يت�سل  الن�سو�ض والبيانات وامللفات ال�سمعية وامللفات 

بالتلفزيون , احلوا�سيب , وم�سغالت املو�سيقى , م�سغالت الفـيديو , م�سغالت الو�سائط , 

, برجميات احلا�سوب  املحمولة والكفـية  النقالة, االأجهزة االلكرتونية الرقمية  الهواتف 

لال�ستخدام مع اأنظمة املالحة باالأقمار ال�سناعية ونظام حتديد املواقع العاملي للمالحة 

, برجميات احلا�سوب لنظم  االلكرتونية  الرحالت ور�سم اخلرائط  والتوجيه وتخطيط 

املعلومات عن ال�سفر لتوفـري اأو تقدمي امل�سورة حول ال�سفر وتوفـري املعلومات حول الفنادق 

 , والنقل  ال�سفر  ب�ساأن  املعلومات  من  وغريها  واملطاعم  العام  والنقل  واملتاحف  واملعامل 

برجميات   , االلكرتونية  اخلرائط  وحتميل  لعر�ض  ال�ستخدامها  احلا�سوب  برجميات 

عليها فـي الهواتف اخللوية اأو  حا�سوب مدجمة م�ستخدمة كميزة الكرتونية يتم العثور 

الهواتف النقالة التي ت�سمح للم�ستخدمني باللعب وتنزيل االألعاب االلكرتونية , ال�سماع 

برجميات   , واخللفـيات  ال�سا�سة  حافظ  وحتميل  وعر�ض  واملو�سيقى  النغمات  وتنزيل 

احلا�سوب لتمكني التاأليف , الن�سر, حتميل , تنزيل , اإر�سال , ا�ستقبال , حترير , ا�ستخراج ,

ت�سفـري , فك الت�سفـري , اللعب , تخزين , تنظيم , اإظهار , عر�ض , و�سع عالمات , عمل 

مدونة , م�ساركة اأو بخالف ذلك توفـري الو�سائط االلكرتونية اأو املعلومات عرب االنرتنت 

برجمة  من  امل�ستخدمني  لتمكني  احلا�سوب  برجميات   , االت�ساالت  �سبكة  من  غريها  اأو 
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 , املتعددة  الو�سائط  حمتوى  من  وغريها  الن�سو�ض   , املرئي   , ال�سمعي  املحتوى  وتوزيع 

خا�سة , املو�سيقى , احلفالت املو�سيقية , الفـيديو , الراديو , والتلفزيون , االأخبار , االألعاب 

عرب  والتعليمية  بالرتفـيه  املتعلقة  والربامج  الثقافـية  االأحداث   , االألعاب   , الريا�سية 

�سبكة االت�ساالت , احلوا�سيب , كابالت ات�سال البيانات ال�ستخدامها مع الهواتف النقالة , 

اآالت الت�سوير الرقمية , اأجهزة �سندوقية لال�ستقبال الرقمي , ا ل�سور الرقمية القابلة 

 , , نغمات رنني قابلة للتنزيل  الفـيديو  اأو �سور  الفوتوغرافـية  ال�سور  , خا�سة  للتحميل 

 , اللوحية  واحلوا�سيب  النقالة  للهواتف  االأذن  �سماعات   , الرقمية  االأقرا�ض  ت�سغيل  اأجهزة 

 , الفاك�ض  اآالت   , اللوحية  واحلوا�سيب  النقالة  للهواتف  الكهربائية  البطاريات  �سواحن 

م�سغالت القر�ض ال�سلب , األواح املفاتيح الكهربائية ملق�سم الهاتف لربوتوكول االنرتنت , 

هواتف لربوتوكول االنرتنت , وحدات طرفـية للهاتف الرئي�سي , مفاتيح ال�سبكة املحلية ,

�سا�سات   , النقالة  الهواتف   , اللوحي  النقالة واحلا�سوب  الهواتف  ت�سغيل  نظام  برجميات 

ال�سبكة  اإىل  للو�سول  اخلادم  معدات   , ثري  بي  اأم  ت�سغيل  اأجهزة   , احلا�سوب  الأجهزة 

م�سغالت   , املحمولة  احلوا�سيب   , ال�سخ�سية  الرقمية  امل�ساعدات  الت�سغيل  وبرجميات 

 , الذكية   الهواتف   , املو�سالت  اأ�سباه   , للحوا�سيب  طابعات  املحمولة  املتعددة  الو�سائط 

برجميات احلا�سوب لنظام اإدارة ال�سبكة  , موجهات املفاتيح, احلوا�سيب اللوحية , اأجهزة 

الهاتف , اأجهزة اال�ستقبال التلفزيونية , ذاكرة ومي�سية للناقل املت�سل�سل العام ) يو اأ�ض 

بي( , موجهات �سبكات املنطقة وا�سعة النطاق . 

با�ســــــــــــــم : �سام�سوجن اليكرتونيك�ض كو ,  ليمتد 

اجلن�سيـــــة : كوري جنوبي 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة

كوريا   -   , دو  �سي-جييوجني-  �سوون  – غو  يونغتون  دوجن  ميتان-   416  : العنــــــــوان 

اجلنوبية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/09/14 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــــوان:�ض .ب: 2366 ر .ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70339 

فـي الفئة 36 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

ال�سوؤون التمويليه ,  ال�سوؤون املالية , ال�سوؤون العقارية , حتليل )حتليل مايل( , االعمال 

  , االئتمان , اال�ست�سارات املالية , ادارة مالية , خدمات التمويل امل�سرفـيه , خدمات بطاقات 

 , املالية واال�سهم  ال�سم�سرة فـي االوراق   , القرو�ض )متويل(   , بالتمليك  املنتهي  التاأجري 

التقييمات )التقييمات املالية( .

با�ســــــــــــــم : �سركة مرابحات اال�ستثماريه �ض م ع 

اجلن�سيـــــة : كويتي 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة

العنــــــــوان : كويت �سيتي , �سرق اريا بلوك5 , بلدينغ 7 , �ض ب25953 -ال�سفاة 13120 دولة 

الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/09/18 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70364 

فـي الفئة 28 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

زينة  مواد   , الريا�سيه  ولاللعاب  اجلمباز  ريا�سة  مواد   , اللعب  لغايات  وا�سياء  االلعاب 

اأ�سجار اأعياد امليالد , دمى , حوا�سيب دمى , دمى ذكيه , املج�سمات وملحقاتهم , حيوانات 

دمى حم�سوة , طائرات دمى , بالونات , اأدوات اخلبز واأواين الطهي على �سكل دمى , كرات 

الريا�سه , بنوك دمى , األعاب حو�ض اال�ستحمام , كر�سي حم�سو بالكرات  , دمى على كي�ض 

مملوء بحبيات الفا�سوليا ي�ستعمل للجلو�ض , كتل البناء على �سكل دمى لالطفال , ع�سي 

للعب لالطفال , دمى ال�سندوق املو�سيقى , الع�سي وجمموعة من املحاليل لعمل فقاعة , 

ورق اللعب , زخارف ا�سجار اعياد ميالد امل�سيح , تنانري �سجرة عيد امليالد , مواد جتميل 

للعب لالطفال , هدايا حفالت على �سكل رقائق ب�سكويت ومفرقعات , هواتف خلويه دمى, 

�سكل  , هدايا حفالت على  الورق  , دمى من  البور�سالن  , دمى من  للعب  اقرا�ض طائرة 

دمى �سغرية , اأحذية التزلج على اجلليد , احاجي منا�سري قطع النماذج , حبال للقفز , 

ن�سيج البل�ض ,  طائرات ورقيه , دمى مو�سيقيه , برك �سباحه للعلب , دمى م�سنوعه من 

دمى متحركه , دمى للركوب عليها , األعاب األغاز , زالجات ذات عجالت , دمى ر�ض املاء , خيم 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

دمى , بيوت للعب , مركبات دمى ذات التحكم الال�سلكي , دمى للعب فـي الرمل , �سندوق 

الرمل , دمى تتكلم , األغاز مربعه منزلقه , األعاب م�سرب الكره يلعب بها �سخ�ض واحد , 

نظارات لل�سباحه , �سدرات ال�سباحه , دمى , اأدوات اللعب , خا�سه مالب�ض الدمى واثاث 

فـيها ق�سم  للمالب�ض )خزانه  , خزائن خ�سبيه  املالب�ض  , خزانات  اال�سره  خا�سة   , الدمى 

لتعليق املالب�ض وادراج( , حقائب �سغرية مل�ستح�سرات التجميل و�سناديق , علب للدمى , 

مركبات دمى , معدات اللعب فـي الهواء الطلق , األعاب الت�سليه تدار بقطعة نقديه , األعاب 

الكرتونيه , اطواق دمى بال�ستيكيه للعب , دوالب الهواء , ارجوحات , دمى  حتمل باليد 

قابلة للنفخ , البنياتا )دمى احللويات( , كرات ال�سله , البي�سبول , قفازات لعبة البي�سبول, 

كرات القدم , �سبكة البي�سبول , األواح التزحلق على املاء , حيوانات دمى بال�ستيكيه , اأنا�ض 

على �سكل بال�ستيك , قطارات دمى , قوارب دمى , �سنارة �سيد اال�سماك , �سناديق حلفظ 

اال�سماك , ورق للعب , األواح التزلج , اجهزة , تدريب اجل�سم , عوامات لل�سباحة لال�ستحمام, 

م�سارب التن�ض , كرات التن�ض , الكره الطائرة , �سبكة الكرة الطائره , األعاب ال�سطرجن , 

من�سة البهلوان , األعاب الدبابي�ض دمى . 

با�ســــــــــــــم : ماتيل , انك 

اجلن�سيـــــة : الواليات املتحدة 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 333 كونتتنيتال بوليفرد , اإالينوي �سيجوندو , كاليفورنيا90245 , الواليات 

املتحدة االمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/09/21 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70431 

فـي الفئة 32 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

, املياه املعدنية والغازية وامل�سروبات  , البرية غري الكحولية  , البرية  اخلفـيفة  م�سروبات 

االخرى غري الكحولية , �سراب الفواكة وع�سري الفواكه , مركزات الع�سائر وامل�ستح�سرات 

االخرى ل�سنع امل�سروبات .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

با�ســــــــــــــم : ايه �سي ايه فـي ايه ليمتد 

اجلن�سيـــــة : مالطي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 167 مري�سانت �سرتيت , فالليتا ,  فـي األ تي 1174 , مالطا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/09/27 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70485 

فـي الفئة 36 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

خدمات ال�سوؤون املالية وامل�سرفـية  , وال�سوؤون النقدية . 

با�ســــــــــــــم : �سركة كيو .ان .بي للخدمات املالية 

اجلن�سيـــــة : قطري 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : الدوحة  , �ض .ب 1000  , دولة قطر 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/02 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــــوان:�ض .ب: 2366 ر .ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70488 

فـي الفئة 36 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

خدمات ال�سوؤون املالية وامل�سرفـية  , وال�سوؤون النقدية . 

با�ســــــــــــــم : �سركة كيو .ان .بي للخدمات املالية 

اجلن�سيـــــة : قطري 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : الدوحة  , �ض .ب 1000  , دولة قطر 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/02 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70489 

فـي الفئة 36 من اجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات ال�سوؤون املالية وامل�سرفـية  , وال�سوؤون النقدية . 

با�ســــــــــــــم : �سركة كيو .ان .بي للخدمات املالية 

اجلن�سيـــــة : قطري 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : الدوحة  , �ض .ب 1000  , دولة قطر 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/02 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــــوان:�ض .ب: 2366 ر .ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70494 

فـي الفئة 30 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

الكعك )الدونت�ض , على �سكل حلقة( , كرات الكعك )الدونت�ض( , قطع الكعك )الدونت�ض( , 

طبقة علويه جتعل على قر�ض دونت�ض و دونت�ض املح�سوة . 

با�ســــــــــــــم : تيم هورتونز انرتنا�سيونال ا�ض .ايه 

اجلن�سيـــــة : لوك�سمبورج 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنــــــــوان : فـينديل بزين�ض �سنرت  , كومبليك�ض �سي 2  , روت دي اإي تريفـيز  , ال - 2632 

فـينديل  , غراند دو�سي اوف لوك�سمبورغ . 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/02 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70495 

فـي الفئة 43 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

داخلية  )طلبات  املطاعم  خدمات   , كافـيه  خدمات   , �سوب(  )كوفـي  املقهى  حمل  خدمات 

وطلبات خارجيه( . 

با�ســــــــــــــم : تيم هورتونز انرتنا�سيونال ا�ض .ايه 

اجلن�سيـــــة : لوك�سمبورج 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنــــــــوان : فـينديل بزين�ض �سنرت  , كومبليك�ض �سي 2  , روت دي اإي تريفـيز  , ال - 2632 

فـينديل  , غراند دو�سي اوف لوك�سمبورغ . 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/02 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــــوان:�ض .ب: 2366 ر .ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70496 

فـي الفئة 29 من اجل الب�سائع / اخلدمات :  

 , االلبان  ومنتجات  احلليب   , م�سبقا  املح�سرة  واللحوم  اخل�سار  اطباق   , )�سوب(  ح�ساء 

�سلطات , مزيج ي�ساف على �سلطة , فلفل احلار .

با�ســــــــــــــم : تيم هورتونز انرتنا�سيونال ا�ض .ايه 

اجلن�سيـــــة : لوك�سمبورج 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنــــــــوان : فـينديل بزين�ض �سنرت  , كومبليك�ض �سي 2  , روت دي اإي تريفـيز  , ال - 2632 

فـينديل  , غراند دو�سي اوف لوك�سمبورغ . 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/02 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70497 

فـي الفئة 30 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

م�سروبات القهوه , م�سروبات ال�ساي , والقهوة وبدائل ال�ساي , النب املطحون و حبوب النب, 

ا�سا�سها  التي  امل�سروبات   , القهوة  ا�سا�سها  التي  امل�سروبات   , ال�ساخنه  �سوكوالته   , الكاكاو 

, كرات  , الدونت�ض )الكعك على �سكل حلقة(  الكاكاو  ا�سا�سها  التي  امل�سروبات   , ال�سوكوالته 

على  احيانا  مقلية)حتتوي  فطرية  و  حمالة  �سغرية  كعكه   , الدونت�ض  وقطع  الدونت�ض 

 , اخلبز,الب�سكويت   , مدورة(  م�سطحة  رقيقة  موفـني)فطرية   , الفطائر   , الكيك  فاكهة(, 

الفطائر  و  الدونت�ض   , بالفطائر  العلويه اخلا�سة  الطبقات  و  الكيك   , الدونت�ض   , الكوكيز 

املح�سوة , ال�ساندوي�سات املح�سـوة املح�سرة م�سبقـا , املخبـوزات , اخلبـز و اللفـائف , معجنات , 

الكيك, الكوكيز و حم�سرات م�سنوعة من احلبوب والدقيق , الثلج , االآي�ض كرمي واحللــويات 

االخرى , ال�سكر , حم�سرات الطعام امل�سنوعة من احلبوب لال�ستهالك الب�سري , اخلمرية . 

با�ســــــــــــــم : تيم هورتونز انرتنا�سيونال ا�ض .ايه 

اجلن�سيـــــة : لوك�سمبورج 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنــــــــوان : فـينديل بزين�ض �سنرت  , كومبليك�ض �سي 2  , روت دي اإي تريفـيز  , ال - 2632 

فـينديل  , غراند دو�سي اوف لوك�سمبورغ . 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/02 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــــوان:�ض .ب: 2366 ر .ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70498 

فـي الفئة 43 من اجل الب�سائع / اخلدمات :  

داخلية  )طلبات  املطاعم  خدمات   , كافـيه  خدمات   , �سوب(  )كوفـي  املقهى  حمل  خدمات 

وطلبات خارجيه( .

با�ســــــــــــــم : تيم هورتونز انرتنا�سيونال ا�ض .ايه 

اجلن�سيـــــة : لوك�سمبورج 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنــــــــوان : فـينديل بزين�ض �سنرت  , كومبليك�ض �سي 2  , روت دي اإي تريفـيز  , ال - 2632 

فـينديل  , غراند دو�سي اوف لوك�سمبورغ . 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/02 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70499 

فـي الفئة 29 من اجل الب�سائع / اخلدمات : 

 , االلبان  ومنتجات  احلليب   , م�سبقا  املح�سرة  واللحوم  اخل�سار  اطباق   , )�سوب(  ح�ساء 

�سلطات , مزيج ي�ساف على �سلطة , فلفل احلار 

با�ســــــــــــــم : تيم هورتونز انرتنا�سيونال ا�ض .ايه 

اجلن�سيـــــة : لوك�سمبورج 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنــــــــوان : فـينديل بزين�ض �سنرت  , كومبليك�ض �سي 2  , روت دي اإي تريفـيز  , ال - 2632 

فـينديل  , غراند دو�سي اوف لوك�سمبورغ . 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/02 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــــوان:�ض .ب: 2366 ر .ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70500 

فـي الفئة 30 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

م�سروبات القهوه , م�سروبات ال�ساي , والقهوة وبدائل ال�ساي , النب املطحون و حبوب النب, 

ا�سا�سها  التي  امل�سروبات   , القهوة  ا�سا�سها  التي  امل�سروبات   , ال�ساخنه  �سوكوالته   , الكاكاو 

كرات   , �سكل حلقة(  على  الدونت�ض)الكعك   , الكاكاو  ا�سا�سها  التي  امل�سروبات   , ال�سوكوالته 

على  احيانا  مقلية)حتتوي  فطرية  و  حمالة  �سغرية  كعكه   , الدونت�ض  وقطع  الدونت�ض 

 , اخلبز,الب�سكويت   , مدورة(  م�سطحة  رقيقة  موفـني)فطرية   , الفطائر   , الكيك  فاكهة(, 

الفطائر  و  الدونت�ض   , بالفطائر  العلويه اخلا�سة  الطبقات  و  الكيك   , الدونت�ض   , الكوكيز 

املح�سوة , ال�ساندوي�سات املح�سوة املح�سرة م�سبقـا , املخبوزات , اخلبز و اللفائف , معجنات , 

الكيك, الكوكيز و حم�سرات م�سنوعة من احلبوب والدقيق , الثلج , االآي�ض كرمي واحللويات 

االخرى, ال�سكر , حم�سرات الطعام امل�سنوعة من احلبوب لال�ستهالك الب�سري , اخلمرية . 

با�ســــــــــــــم : تيم هورتونز انرتنا�سيونال ا�ض .ايه 

اجلن�سيـــــة : لوك�سمبورج 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنــــــــوان : فـينديل بزين�ض �سنرت  , كومبليك�ض �سي 2  , روت دي اإي تريفـيز  , ال - 2632 

فـينديل  , غراند دو�سي اوف لوك�سمبورغ . 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/02 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70501 

فـي الفئة 43 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

داخلية  )طلبات  املطاعم  خدمات   , كافـيه  خدمات   , �سوب(  )كوفـي  املقهى  حمل  خدمات 

وطلبات خارجيه( . 

با�ســــــــــــــم : تيم هورتونز انرتنا�سيونال ا�ض .ايه 

اجلن�سيـــــة : لوك�سمبورج 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنــــــــوان : فـينديل بزين�ض �سنرت  , كومبليك�ض �سي 2  , روت دي اإي تريفـيز  , ال - 2632 

فـينديل  , غراند دو�سي اوف لوك�سمبورغ . 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/02 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــــوان:�ض .ب: 2366 ر .ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70531 

فـي الفئة 43 من اجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات التزويد بالطعام وال�سراب . 

با�ســــــــــــــم : حلويات فرا�ض 

اجلن�سيـــــة : اماراتي 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة

العنــــــــوان : �ض .ب:23182  , ال�سارقة  , االمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/03 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70678 

فـي الفئة 29 من اجل الب�سائع / اخلدمات :  

م�سحوق احلليب واالجبان .

با�ســــــــــــــم : ما�ستيلون ات�ض ان اأو ا�ض ا�ض ايه 

اجلن�سيـــــة : االرجنتني 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : براون 957 , ) 1748 ( جنريال  رودريغويز  ,  بروفـين�سيا دي  اإي  �سانتا اف 

اإي  , جمهورية االرجنتني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/09 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــــوان: �ض .ب: 2366 ر .ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70709 

فـي الفئة 36 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

وال�سقق  ال�سقق  وت�سغيل  وادارة  وتاأجري  بتطوير  املتعلقة  كاخلدمات  العقارية  اخلدمات 

والوحدات ال�سكنية وخدمات ال�سقق واملرافق واأماكن الراحة املتعلقة بها .

با�ســــــــــــــم : ماريوت وورلدوايد كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــة : الواليات املتحدة 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنــــــــوان : 10400 فـرينوود  ,   رود بي�سدا ماريالند 20817  ,   الواليات املتحدة االمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/16 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70710 

فـي الفئة 43 من اجل الب�سائع / اخلدمات : 

اخلدمات الفندقية , مطاعم , تقدمي الطعام وال�سراب , خدمات البار وال�سالة , خدمات 

االقامة فـي املنتجع , االغرا�ض العامة كتوفـري قاعات لالجتماعات واملوؤمترات واملعار�ض , 

حت�سري ماأدبة وتوفـري اأماكن للمنا�سبات اخلا�سة واالجتماعية , خدمات احلجز امل�سبقة 

لالقامة فـي الفندق .

با�ســــــــــــــم : ماريوت وورلدوايد كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــة : الواليات املتحدة 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنــــــــوان : 10400 فـرينوود  ,   رود بي�سدا ماريالند 20817  ,   الواليات املتحدة االمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/16 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــــوان: �ض .ب: 2366 ر .ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70711 

فـي الفئة 36 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

وال�سقق  ال�سقق  وت�سغيل  وادارة  وتاأجري  بتطوير  املتعلقة  كاخلدمات  العقارية  اخلدمات 

والوحدات ال�سكنية وخدمات ال�سقق واملرافق واأماكن الراحة املتعلقة بها .

با�ســــــــــــــم : ماريوت وورلدوايد كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــة : الواليات املتحدة 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنــــــــوان : 10400 فـرينوود  ,   رود بي�سدا ماريالند 20817  ,   الواليات املتحدة االمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/16 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70712 

فـي الفئة 43 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

 اخلدمات الفندقية , مطاعم , تقدمي الطعام وال�سراب , خدمات البار وال�سالة , خدمات 

االقامة فـي املنتجع , االغرا�ض العامة كتوفـري قاعات لالجتماعات واملوؤمترات واملعار�ض 

, حت�سري ماأدبة وتوفـري اأماكن للمنا�سبات اخلا�سة واالجتماعية , خدمات احلجز امل�سبق 

لالقامة فـي الفندق .

با�ســــــــــــــم : ماريوت وورلدوايد كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــة : الواليات املتحدة 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنــــــــوان : 10400 فـرينوود  ,   رود بي�سدا ماريالند 20817  ,   الواليات املتحدة االمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/16 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــــوان: �ض .ب: 2366 ر .ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70714 

فـي الفئة 41 من اجل الب�سائع / اخلدمات : 

الرتجمة- تنظيم وادارة ور�سات العمل  , التدريب  , تاأجري الربوجكرتات )اآالت العر�ض( 

 , التعليمية   اأو  الثقافية  لالأغرا�ض  املعار�ض  تنظيم   , احل�سانة   مدار�ض   , وملحقاتها  

الت�سوير الفوتوغرافـي  , انتاج برامج الراديو والتلفزيون  , توفـري خدمات قاعات الت�سلية  , 

تنظيم واإدارة املوؤمترات  , تنظيم واإدارة االجتماعات  , تنظيم واإدارة الندوات- تنظيم واإدارة 

ور�سات العمل  , تنظيم واإدارة املوؤمترات , تاأجري معدات ار�سال وا�ستقبال ال�سوت- الرتفـيه  ,

خدمات   , التعليمية   اأو  الثقافـية  للغايات  املعار�ض  تنظيم   - االجتماعات  واإدارة  تنظيم 

وكاالت التذاكر  , ترجمة االأفالم  , تنظيم واإدارة الندوات . 

با�ســــــــــــــم : اأون تامي �سريفـيز األ األ �سي 

اجلن�سيـــــة : اماراتي

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض ب 118200 ,  دبي  ,   االمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/16 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70856 

فـي الفئة 11 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

وتوريد  والتهوية  والتجفـيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  اأجهزة لالنارة 

املياه واالغرا�ض ال�سحية .

با�ســــــــــــــم : يو�سف فتح اهلل لتجارة االلكرتونيات �ض م م 

اجلن�سيـــــة : اماراتي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : مكتب رقم 101 , ملك عبدالرحيم الزرعوين للعقارات , ديرة  ,  �ض ب:57806- 

االمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/23 

ا�سم الوكيل: �سعيد ال�سيابي

العنــــــــــوان: �ض .ب: 961 ر .ب: 117
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70950 

فـي الفئة 34 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

ال�سيجار وال�سجائر التي حتتوي على التبغ والقرنفل .

با�ســــــــــــــم : بي تي ديجاروم 

اجلن�سيـــــة : اندوني�سيا 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : جيه 1 جيند ايه ياين منرب 28  ,   كودو�ض 59317  ,   اندوني�سيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/29 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 71333 

فـي الفئة 05 من اجل الب�سائع / اخلدمات : 

ال�سرطان  مقاومة  وم�ستح�سرات  اجل�سدية  واملوجهات  الب�سري  النمو  هرمون  مركبات 

التهاب  بعالج  اخلا�سة  واللقاحات  الب�سري  لال�ستعمال  املعدة  والهرمونات  والروماتيزم 

بالعالج  اخلا�سة  التح�سرييه  وامل�ساعدات  الكبد  التهاب  ت�سخي�ض  وم�ستح�سرات  الكبد 

 HIV الكيميائي وعمليات زرع االن�سجة وم�ستح�سرات املقاومة للفـريو�ض ادويه معاجلة

وامل�سادات احليويه وم�سادات االلتهابات واحل�سا�سية والقرحة والتوتر الع�سبي . 

با�ســــــــــــــم : ال جي ليف �سين�سيز ليمتد 

اجلن�سيـــــة : كوري

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنــــــــوان : 92 �سينمونو 2- غا جونغنو �سيوؤل جمهورية كوريا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/11/23 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــــوان: �ض .ب: 2366 ر .ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 71438 

فـي الفئة 16 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

املواد  الع�سويه من هذه  واملواد  املقوى  والورق  والورق  والرب�سوارت  واملجالت  املطبوعات 

وغري الواردة فـي فئة اخرى واملواد املطبوعة ومواد جتليد الكتب والت�سوير والقرطا�سيه 

وفر�ض  الفنانني  وادوات  املنزليه  لال�ستعماالت  اأو  بالقرطا�سية  اخلا�سة  الال�سقة  واملواد 

الر�سم الطابعات اخلا�سة باملكاتب )عدا االثاث( ومواد التهذيب والتعليم )عدا االجهزة( 

واملواد البال�ستيكيه اخلا�سة بالتغليف غري الواردة فـي فئة اخرى والطابعات واالتلي�سيهات. 

با�ســــــــــــــم : جمل�ض ابوظبي للتخطيط العمراين

اجلن�سيـــــة : اماراتي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض ب:62221  ,   اأبوظبي  ,   االمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/03 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 71439 

فـي الفئة 35 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

وخدمات  �سلع  لرتخي�ض  التجاريه  االدارة  معاجلة   , احل�سابات  تقارير  اعداد   , حما�سبة 

 , واالعالن  الدعاية  وكاالت   , واعالن  دعاية   , ال�سراء  الأوامر  االداريه  املعاجلة   , الغري 

الدعاية واالعالن بالطلب الربيدي , حتديث مواد الدعاية واالعالن , ن�سر مواد الدعاية 

واالعالن , تاأجري امل�ساحات االعالنيه , معلومات ون�سائح جتاريه للم�ستهلكني)حمل ن�سح 

امل�ستهلك( , حتليل ا�سعار التكلفة , الرد على الهاتف )للم�سرتكني غري املوجودين( , تقييم 

خدمات  فـي  اال�سرتاكات  تنظيم   , لالآخرين  ال�سحف  فـي  اال�سرتاكات  تنظيم   , االعمال 

ادارة عر�ض اعمال فناين التمثيل , امل�ساعدة فـي ادارة االعمال,   , االت�ساالت ل�سالح الغري 

 , , تقييم االعمال  , م�سك دفاتر  , ل�سق االعالنات  تدقيق احل�سابات   , العلني  باملزاد  البيع 
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 , االعمال  ا�ستف�سارات عن   , االعمال  واالخبار عن  املعلومات   , املهنيه  االعمال  ا�ست�سارات 

تق�سي احلقائق فـي االعمال , ادارة اعمال وا�ست�سارات تنظيمية , امل�ساعدة فـي ادارة االعمال, 

ا�ست�سارات  التمثيل,  فناين  اعمال  ادارة   , الفنادق  اعمال  ادارة   , االعمال  ادارة  ا�ست�سارات 

تنظيم االعمال , ابحاث االعمال , خدمات نقل االعمال , االدارة التجاريه لرتخي�ض �سلع 

للم�ستهلكني  ون�سائح  جتاريه  معلومات   , التجاريه  املعلومات  وكاالت   , الغري  وخدمات 

�سلع  عر�ض  ال�سناعيه,  اأو  التجاريه  االعمال  ادارة  فـي  امل�ساعدة   , امل�ستهلك(  ن�سح  )حمل 

على و�سائل االعالم لغايات البيع بالتجزئة , خدمات املقارنة بني اال�سعار , جتميع املعلومات 

بيانات  قواعد  فـي  املعلومات  جتميع   , االح�سائيات  جتميع   , حا�سوب  بيانات  قواعد  فـي 

حا�سوب , تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب , ا�ست�سارات االعمال املهنيه , معلومات 

عن  البحث  التكلفة,  ا�سعار  حتليل   , امل�ستهلك(  ن�سح  للم�ستهلكني)حمل  جتاريه  ون�سائح 

ن�سر   , املبا�سر  , االعالن بالربيد  ال�سلع  , عر�ض  ملفات حا�سوب لالآخرين  املعلومات فـي 

, التنبوؤات االقت�ساديه , اخلرباء  واالعالن , توزيع العينات , ن�سخ الوثائق  مواد الدعاية 

فـي الكفاية , وكاالت التوظيف, تقييم الغابات الدائمة , تفـييم ال�سوف , تنظيم املعار�ض 

لغايات جتاريه اودعائية , ادارة امللفات املربجمه , التنبوؤات االقت�ساديه , ت�سنيف ال�سوف, 

االنباء  , وكاالت  اوال�سناعيه  التجاريه  االعمال  ادارة  فـي  امل�ساعدة   , الفنادق  اعمال  ادارة 

تق�سي حقائق   , االعمال  اال�ستف�سارات عن   , االعمال  واالخبار عن  املعلومات   , التجاريه 

االعمال , خدمات الفوترة , خدمات العرو�ض لغايات الدعاية واالعالن , االدارة التجاريه 

ادارة  فـي  امل�ساعدة   , االعمال  ادارة  فـي  امل�سورة  خدمات   , الغري  وخدمات  �سلع  لرتخي�ض 

املوظفـني,  �سوؤون  ادارة  ا�ست�سارات   , امللفات املربجمة  ادارة   , ال�سناعية  اأو  التجاريه  االعمال 

ترويج  اأو  واالعالن  الدعاية  مناذج  اعداد  خدمات   , الت�سويق  درا�سات   , الت�سويق  ابحاث 

ا�سرتاكات  تنظيم   , ال�سحف  فـي  املهمة  املعلومات  اأو  االخبار  اقتطاع  خدمات   , املبيعات 

املبا�سرة على  والدعاية  , االعالن  املكتبيه  واملعدات  االآالت  تاأجري   , ال�سحف )لالخرين( 

اأو االعالنيه ,  احلا�سوب , ا�ستطالعات الراأي , تنظيم املعار�ض للغايات التجاريه  �سبكات 

 , , الدعاية واالعالن اخلارجي  اأو االعالنيه  املعار�ض التجاريه للغايات التجاريه  تنظيم 

خدمات التجميع)امل�ساعدة فـي االعمال( , اعداد ك�سوف الرواتب , ا�ست�سارات ادارة �سوؤون 

املوظفـني , توظيف االفراد , ن�سخ ال�سور , ا�ستطالعات الراأي , عر�ض ال�سلع على و�سائل 

ات�ساالت لغايات البيع بالتجزئة , خدمات مقارنة الثمن , املعاجلة االداريه لطلبات ال�سراء , 
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معاجلة الن�سو�ض , خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين )�سراء �سلع وخدمات العمال اأخرى(, 

االختبارات النف�سية الإختيار املوظفـني , العالقات العامة , ن�سر ن�سو�ض الدعاية واالعالن ,

, تاأجري  , اعداد اعمدة الدعاية واالعالن  , وكاالت الدعاية واالعالن  واالعالن  الدعاية 

 , الن�سو�ض االعالنية  , كتابة  الدعاية واالعالن  ن�سر ن�سو�ض   , الدعاية واالعالن  مواد 

املعاجلة االداريه الوامر ال�سراء ,  االعالن بالراديو , توظيف االفراد, خدمات نقل االعمال , 

تاأجري امل�ساحات االعالنيه , تاأجري وقت للدعاية واالعالن فـي و�سائل االعالم , تاأجري االآت 

الن�سخ بالت�سوير, تاأجري االآت البيع , تاأجري االآالت واملعدات املكتبيه , تاأجري مواد الدعاية 

واالعالن , ن�سخ الوثائق , االبحاث التجاريه , عر�ض ال�سلع على و�سائل االعالم لغايات البيع 

بالتجزئة , ترويج املبيعات لالآخرين , توزيع العينات , خدمات ال�سكرتاريه , خدمات عر�ض 

عامة , االختزال , البحث عن كفالة , اعداد القوائم احل�سابيه , جتميع االح�سائيات , تنظيم 

 , ا�سرتاكات ال�سحف لالآخرين  , تنظيم  اال�سرتاكات فـي خدمات االت�سال ل�سالح الغري 

تنظيم املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب , اعداد ال�سرائب , تنظيم ا�سرتاكات خلدمات 

االت�سال لالآخرين , الرد على هواتف امل�سرتكني غري املوجودين , الدعاية واالعالن عرب 

التلفزيون , االعالنات التجاريه , االختبارات النف�سية الختيار املوظفـني , كتابة ن�سو�ض 

الدعاية واالعالن , تقييم الغابات الدائمة , تنظيم املعار�ض التجاريه لالغرا�ض التجاريه 

اأو الدعائية , الن�سخ , الطباعة , حتديث مواد الدعاية واالعالن , تقييم الغابات الدائمة , 

تاأجري االآت البيع , معاجلة الن�سو�ض , كتابة الن�سو�ض االعالنيه . 

با�ســــــــــــــم : جمل�ض ابوظبي للتخطيط العمراين

اجلن�سيـــــة : اماراتي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض ب:62221  ,   اأبوظبي  ,   االمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/03 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــــوان: �ض .ب: 2366 ر .ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 71444 

فـي الفئة 45 من اجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات املعار�ض املوؤ�س�ساتية وخدمات االفراد واخلدمات املجتمعيه املقدمة من االآخرين 

لتلبية طلبات االفراد وخدمات االمان املجتمعي حلماية املمتلكات واالفراد . 

با�ســــــــــــــم : جمل�ض ابوظبي للتخطيط العمراين

اجلن�سيـــــة : اماراتي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض ب:62221  ,   اأبوظبي  ,   االمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/03 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 71737 

فـي الفئة 28 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

معدات ولواحق لعبة الغولف وامل�ستملة على م�سارب وع�سي وكرات وقفازات لعبة الغولف 

الغولف  لعبة  م�سارب  اغطية  البداية  لعبة  الغرا�ض  الغولف  كرات  تثبيت  وم�سامري 

وحقائب الغولف وق�سبان لعبة الغولف املختلفة االحجام .

با�ســــــــــــــم : تايلور ماد غولف كومباين , اإنك 

اجلن�سيـــــة : الواليات املتحدة 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 5545 فـريمي كورت كارل�سباد  ,   �سي ايه 92008 ,   الواليات املتحدة االمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/17 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــــوان: �ض .ب: 2366 ر .ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 71758 

فـي الفئة 16 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

واجلرائد والربو�سورات اخلا�سة بعر�ض املواد ذات ال�سلة  املطبوعات وخ�سو�سا املجالت 

التجاريه  واالعمال  واملباين  بامل�ساكن  واخلا�سة  واخلا�سة  التجاريه  وامللكيات  بالعقارات 

التعليمي ودفرت  والدليل  التعليميه  الدورات  وخ�سو�سا مواد  املطبوعة  التعليمية  واملواد 

واملفكرات  والكراري�ض  والتقدير  التخمني  واوراق  البيانات  واوراق  والفورمات  العمل 

ومفكرات الكتابة وادوات الكتابة . 

با�ســــــــــــــم : كولري�ض انرتنا�سيونال بروبريتي كون�سولتانتز , اأنك 

اجلن�سيـــــة : الواليات املتحدة 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 1209 اأوراجن �سرتيت  ,  ويلمينجتون  ,  ديالوير 19801 ,  الواليات املتحدة 

االمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/18 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 71787 

فـي الفئة 43 من اجل الب�سائع / اخلدمات : 

وحجز  ال�سفر  وكاالت  وخدمات  املوؤقته  وامل�ساكن  وامل�ساكن  واملنتجعات  الفنادق  خدمات 

الفنادق وخدمات حجز الفنادق للزبائن الدائمني وخدمات اال�سرتاحات والبارات و�ساالت 

االجتماعيه  للمنا�سبات  الوالئم  عمل  وخدمات  اخلفـيفه  الوجبات  وخدمات  الكوكتيل 

وخدمات التزويد بالطعام وال�سراب وخدمات املوؤمترات واملعر�ض واالجتماعات وخدمات 

تاأجري غرف االجتماعات . 

با�ســــــــــــــم : حياة انرتنا�سيونال كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــة : الواليات املتحدة 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 71 �ساوث واكر درايف  , فورتينث فلور , �سيكاغو  ,   الينوي 60606  ,   الواليات 

املتحدة االمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/19 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــــوان:�ض .ب: 2366 ر .ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 71967 

فـي الفئة 30 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

االرز . 

با�ســــــــــــــم : ال�سركة العمانية الغذائية الدولية �ض م ع ع 

اجلن�سيـــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض ب:137 ر .ب:124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 71983 

فـي الفئة 41 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

انتاج االأفالم وتوزيعها  .

با�ســــــــــــــم : احلركة لالنتاج الفني �ض م م 

اجلن�سيـــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض ب:275 ر .ب:611 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 71984 

فـي الفئة 42 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

اأن�سطة الت�سميم على ال�سا�سات .

با�ســــــــــــــم : الهوية االوىل للتجارة �ض م م 

اجلن�سيـــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض ب:275 ر .ب:611 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72619 

فـي الفئة 43 من اجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات توفـري االطعمه وامل�سروبات واالقامة املوؤقته .

با�ســــــــــــــم : �سيلك�ض للكهربائيات �ض ذ م م 

اجلن�سيـــــة : اماراتي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض ب:56874  ,  دبي  ,  دولة االمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/02/08 

ا�سم الوكيل: علي بن خمي�ض العلوي

العنــــــــــوان: �ض .ب: 3746 الرمز الربيدي 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73323 

فـي الفئة 43 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

خدمات املطاعم , اخلدمه الفندقيه وخدمات توفـري االطعمه وامل�سروبات .

با�ســــــــــــــم : ال�سركه الكويتيه لالأغذيه )االأمريكانا ( �ض .م .ك 

اجلن�سيـــــة : كويتي 

املهنـــــــــــــة : خدمات

 ,  5087 .ب:  198�ض  ق�سيمة   -  71 �ض   -  1 ق   - الثالثه  ال�سناعيه  ال�سويخ   : العنــــــــوان 

ر.ب:13051 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/17 

ا�سم الوكيل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية

العنــــــــــوان:�ض .ب: 3629 ر .ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73387 

فـي الفئة 35 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

الدعاية واالعالن واإدارة وتوجيه االعمال واالن�سطة املكتبية .

با�ســــــــــــــم : اأم بي اأم جي دياموند بريفت ليمتد 

اجلن�سيـــــة :هندي  

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 1491/17 - دي  , الدور الثالث  , ماليار جات  , رام موهان روود  , كاليكات  , 

673004 , كريال  , الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/21 

ا�سم الوكيل: علي بن خمي�ض العلوي

العنــــــــــوان:�ض .ب: 3746 ر .ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73637 

فـي الفئة 30 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

االأرز .

با�ســــــــــــــم : ال�سركة العمانية الغذائية الدولية �ض م ع ع 

اجلن�سيـــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض ب:137 ر .ب:124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/4/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73638 

فـي الفئة 30 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

االأرز .

با�ســــــــــــــم : ال�سركة العمانية الغذائية الدولية �ض م ع ع 

اجلن�سيـــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض ب:137 ر .ب:124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/4/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73639 

فـي الفئة 30 من اجل الب�سائع / اخلدمات : 

االأرز .

با�ســــــــــــــم : ال�سركة العمانية الغذائية الدولية �ض م ع ع 

اجلن�سيـــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض ب:137 ر .ب:124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/4/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73750 

فـي الفئة 11 من اجل الب�سائع / اخلدمات :  

جتهيزات االنارة , مراوح ال�سفط , مراوح ال�سقف

با�ســــــــــــــم : �سركة كيمجي رامدا�ض �ض م م 

اجلن�سيـــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض ب 19 الرمز الربيدي 100 م�سقط 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/08 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73914 

فـي الفئة 29 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

اللحوم واال�سماك والطيور الداجنة  , وحيوانات وطيور ال�سيد  , م�ستخرجات اللحوم  , 

واملجففة واملطهية والهالم )اجللي( . املربات باأنواعها .  الفواكة واخل�سروات املحفوظة 

البي�ض . اللنب وغرية من منتجات االلبان  , والزيوت وال�سحوم املعدة للتغذية  , االغذية 

املحفوظة واملخالالت . 

با�ســــــــــــــم : ال�سركة الكويتية لالأغذية ) االأمريكانا ( �ض . م . ك 

اجلن�سيـــــة : كويتي

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ,  5087 .ب:  198�ض  ق�سيمة   -  71 �ض   -  1 ق   - الثالثه  ال�سناعيه  ال�سويخ   : العنــــــــوان 

ر.ب:13051 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/18 

ا�سم الوكيل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية

العنــــــــــوان:�ض .ب: 3629 ر .ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 69381 

فـي الفئة 05 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

وااللتهابات  الذاتيه  املناعه  امرا�ض  الفـريو�ض  لعالج  ب�سريه  �سيدالنيه  م�ستح�سرات 

امرا�ض القلب واالوعيه الدمويه امرا�ض اجلهاز الع�سبي املركزي االمل االمرا�ض اجللديه 

االمرا�ض  بالعدوى  املتعلقه  االمرا�ض  للنزيف  م�ساده  مواد   , واالمعاء  املعده  امرا�ض 

االي�سيه االمرا�ض ال�سرطانيه امرا�ض العيون امرا�ض اجلهاز التنف�سي . 

با�ســــــــــــــم : جون�سون اآند جون�سون 

اجلن�سيـــــة : الواليات املتحدة 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : ون جون�سون اآند جون�سون بالزا نيوبرون�سويك نيوجر�سي 08933 الواليات 

املتحدة االمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/07/18 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــــوان:�ض .ب: 2366 ر .ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 69571 

فـي الفئة 05 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

وااللتهابات  الذاتيه  املناعه  امرا�ض  الفـريو�ض  لعالج  ب�سريه  �سيدالنيه  م�ستح�سرات 

امرا�ض القلب واالوعيه الدمويه امرا�ض اجلهاز الع�سبي املركزي االمل االمرا�ض اجللديه 

االمرا�ض  بالعدوى  املتعلقه  االمرا�ض  للنزيف  م�ساده  مواد  واالمعاء  املعده  امرا�ض 

االي�سيه االمرا�ض ال�سرطانيه امرا�ض العيون امرا�ض اجلهاز التنف�سي . 

با�ســــــــــــــم : جون�سون اآند جون�سون 

اجلن�سيـــــة : الواليات املتحدة 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : ون جون�سون اآند جون�سون بالزا نيوبرون�سويك نيوجر�سي 08933 الواليات 

املتحدة االمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/08/02 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 69597 

فـي الفئة 43 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

مطعم ومقهى .

با�ســــــــــــــم : ا�سراقة ريام للتجارة واخلدمات 

اجلن�سيـــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض ب:139 ر .ب:130 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/08/07
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 69598 

فـي الفئة 43 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

مطعم ومقهى .

با�ســــــــــــــم : ا�سراقة ريام للتجارة واخلدمات 

اجلن�سيـــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض ب:139 ر .ب:130 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/08/07

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 70085 

فـي الفئة 30 من اجل الب�سائع / اخلدمات :

�سندوي�سات دجاج .

با�ســــــــــــــم : كنتاكي فرايد ت�سيكن انرتنا�سيونال هولدينغز  , انك 

اجلن�سيـــــة : الواليات املتحدة 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الواليات   ,   75254 تك�سا�ض  داال�ض   , واي   بارك  داال�ض  ان   14841  : العنــــــــوان 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/09/05 

ا�سم الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــــوان:�ض .ب: 2366 ر .ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73984 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مطعم 

با�ســـــــــــــــم : �سركة م�سك الدولية �ش . م . م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش . ب : 3 الرمز الربيدي : 103 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/24 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74066 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات ت�فري االطعمة وامل�سروبات واالقامة امل�ؤقته

با�ســـــــــــــــم : �سركة الغزاوي للتنمية املحدودة 

اجلن�سيــــــة : �سعودى 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : الدمام - ال�سارع الدول بناية مركز االأعمال العربية الدور ال�سابع 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/02 

ا�سم الوكيل : علي بن خمي�ش العل�ي

العنـــــــــوان : �ش . ب : 3746 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74209 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، اللح�م  م�ستخرجات   ، ال�سيد  وطي�ر  وحي�انات   ، الداجنة  والطي�ر  واال�سماك  اللح�م 

الف�اكة واخل�سروات املحف�ظة واملجففة واملطهية والهالم )اجللي( . املربات باأن�اعها . 

البي�ش . اللنب وغرية من منتجات االلبان ، والزي�ت وال�سح�م املعدة للتغذية ، االغذية 

املحف�ظة واملخالالت . 

با�ســـــــــــــــم : ال�سركة الك�يتية لالأغذية ) اأمريكانا ( �ش . م . ك 

اجلن�سيــــــة : ك�يتي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ال�س�يخ ال�سناعية الثالثة ق 1 �ش 71 ق�سيمه 198 �ش . ب : 5087 - الرمز 

الربيدي : 13051 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/09 

ا�سم الوكيل : �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية

العنـــــــــوان : �ش . ب : 3629 ر . ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74210 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، اللح�م  م�ستخرجات   ، ال�سيد  وطي�ر  وحي�انات   ، الداجنة  والطي�ر  واال�سماك  اللح�م 

الف�اكة واخل�سروات املحف�ظة واملجففة واملطهية والهالم )اجللي( . املربات باأن�اعها . 

البي�ش . اللنب وغرية من منتجات االلبان ، والزي�ت وال�سح�م املعدة للتغذية ، االغذية 

املحف�ظة واملخالالت . 

با�ســـــــــــــــم : ال�سركة الك�يتية لالأغذية ) اأمريكانا ( �ش . م . ك 

اجلن�سيــــــة : ك�يتي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ال�س�يخ ال�سناعية الثالثة ق 1 �ش 71 ق�سيمه 198 �ش . ب : 5087 - الرمز 

الربيدي : 13051 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/09 

ا�سم الوكيل : �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية

العنـــــــــوان : �ش . ب : 3629 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74211 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات املطاعم ، اخلدمة الفندقية وخدمات ت�فري االأطعمه وامل�سروبات 

با�ســـــــــــــــم : ال�سركة الك�يتية لالأغذية ) اأمريكانا ( �ش . م . ك 

اجلن�سيــــــة : ك�يتي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ال�س�يخ ال�سناعية الثالثة ق 1 �ش 71 ق�سيمه 198 �ش . ب : 5087 - الرمز 

الربيدي : 13051 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/09 

ا�سم الوكيل : �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية

العنـــــــــوان : �ش . ب : 3629 ر . ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74212 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات املطاعم ، اخلدمة الفندقية وخدمات ت�فري االطعمه وامل�سروبات 

با�ســـــــــــــــم : ال�سركة الك�يتية لالأغذية ) اأمريكانا ( �ش . م . ك 

اجلن�سيــــــة : ك�يتي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ال�س�يخ ال�سناعية الثالثة ق 1 �ش 71 ق�سيمه 198 �ش . ب : 5087 - الرمز 

الربيدي : 13051 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/09 

ا�سم الوكيل : �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية

العنـــــــــوان : �ش . ب : 3629 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74213 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات املطاعم ، اخلدمة الفندقية وخدمات ت�فري االطعمه وامل�سروبات 

با�ســـــــــــــــم : ال�سركة الك�يتية لالأغذية ) اأمريكانا ( �ش . م . ك 

اجلن�سيــــــة : ك�يتي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ال�س�يخ ال�سناعية الثالثة ق 1 �ش 71 ق�سيمه 198 �ش . ب : 5087 - الرمز 

الربيدي : 13051 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/09 

ا�سم الوكيل : �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية

العنـــــــــوان : �ش . ب : 3629 ر . ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74214 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات املطاعم اخلدمة الفندقية وخدمات ت�فري االطعمه وامل�سروبات 

با�ســـــــــــــــم : ال�سركة الك�يتية لالأغذية ) اأمريكانا ( �ش . م . ك 

اجلن�سيــــــة : ك�يتي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ال�س�يخ ال�سناعية الثالثة ق 1 �ش 71 ق�سيمه 198 �ش . ب : 5087 - الرمز 

الربيدي : 13051 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/09 

ا�سم الوكيل : �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية

العنـــــــــوان : �ش . ب : 3629 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74310 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

تقدمي امل�سروبات ال�ساخنه 

با�ســـــــــــــــم : �سفاف الكامل �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش ب : 132 الرمز الربيدي : 116 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/15 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74393 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�ش واألب�سة القدم واأغطية الراأ�ش 

با�ســـــــــــــــم : الل�ش اأنرتنا�سي�نال )بي فـي اإي( اأنك 

اجلن�سيــــــة : جزر العذراء الربيطانية 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �سي ميدوا هاو�ش ، بالكبرينا هاي�اي ، �ش ب . 116 ، روود ت�ن ، ت�رت�ال ، 

جزر العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/20 

ا�سم الوكيل : علي بن خمي�ش العل�ي

العنـــــــــوان : �ش . ب : 3746 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74395 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مطعم 

با�ســـــــــــــــم : �سركة االثنني �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش ب : 694 الرمز الربيدي : 111 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/20 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74604 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

�سناعة االثاث اخل�سبي

با�ســـــــــــــــم : �سق�ر امليحة للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش ب : 199 الرمز الربيدي : 124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/30 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74657 

فـي الفئة 14 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املعادن النفي�سة و�سبائكها وال�سلع امل�سن�عة من معادن نفي�سة اأومطلية بها وغري امل�سم�لة 

قيا�ش  واأدوات  ال�ساعات  �سناعة  اأدوات   ، الكرمية  واالحجار  املج�هرات   ، اأخرى  فئات  فـي 

الزمن 

با�ســـــــــــــــم : ماالبار ج�لد بريفيت ليمتد 

اجلن�سيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : 2299/41 ، الدور الثالث ، ماالبار جيت ، رام م�هان روود ، كاليك�ت ، 673004 

، كرياال ، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/04 

ا�سم الوكيل : علي بن خمي�ش العل�ي

العنـــــــــوان : �ش . ب : 3746 ر . ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74695 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

االندية الريا�سية وكمال االج�سام 

با�ســـــــــــــــم : م�ساريع البالتني ال�طنية �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش ب : 130 الرمز الربيدي : 130 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/09 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75049 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ت�س�ير ف�ت�غرافـي مرحلة مابعد االنتاج الطباعة 

با�ســـــــــــــــم : م�ساريع �سعيد احلارثي ال�سامله 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش ب : 1456 الرمز الربيدي : 130 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/26 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75165 

فـي الفئة 31 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 م�اد غذائية للحي�انات . 

با�ســـــــــــــــم : �سركة املطاحن العمانية �ش م ع ع 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش ب : 566 الرمز الربيدي : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/01 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75177 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتارة اله�اتف النقالة ، التلفاز الرادي� ، احلا�سب االيل 

با�ســـــــــــــــم : م�ساريع العا�سمي الذهبية �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : جتارة 

العنـــــــــوان : �ش ب 290 الرمز الربيدي 133 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/03 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75305 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتارة احلقائب وال�سلع اجللدية وت�ابع ال�سفر

با�ســـــــــــــــم : م�ساريع بالتني العا�سمة 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش ب : 50 الرمز الربيدي : 114 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/10 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75307 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الق�اطع ، والكابالت الكهربائية ، �سناديق ت�زيع الكهرباء ، املفاتيح الكهربائية ، اأجهزة 

كهربائية ، ل�حات )الكهرباء( 

با�ســـــــــــــــم : �سيلك�ش للكهربائيات �ش ذ م م 

اجلن�سيــــــة : اماراتى 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش ب : 56874 ، دبي ، االمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/10 

ا�سم الوكيل : علي بن خمي�ش العل�ي

العنـــــــــوان : �ش . ب : 3746 ر . ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75414 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، اللح�م  ، م�ستخرجات  ، وحي�انات وطي�ر ال�سيد   اللح�م واال�سماك والطي�ر الداجنة 

الف�اكة واخل�سروات املحف�ظة واملجففة واملطهية والهالم )اجللي( . املربات باأن�اعها . 

البي�ش . اللنب وغريه من منتجات االلبان ، والزي�ت وال�سح�م املعدة للتغذية ، االغذية 

املحف�ظة واملخالالت . 

با�ســـــــــــــــم : ال�سركة الك�يتية لالأغذية ) اأمريكانا ( �ش . م . ك 

اجلن�سيــــــة : ك�يتي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ال�س�يــــــخ ال�سناعيــــة الثالثـــــة ق 1 �ش 71 ق�سيمــــه 198 

                       �ش . ب : 5087 - الرمز الربيدي : 13051 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/16 

ا�سم الوكيل : �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية

العنـــــــــوان : �ش . ب : 3629 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75512 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

�سناعة اخلبز ومنتجاته 

با�ســـــــــــــــم : ب�سمة الغاوي للتجارة 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش ب : 231 الرمز الربيدي : 614 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/28 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75698 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مقاوالت البناء والت�سييد

با�ســـــــــــــــم : املتحرك للبنية التحتية والتجارة ال�ساملة �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش . ب : 60 الرمز الربيدي 103 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/07 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75699 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي ) التخ�سي�ش والطالء والتزيني ( 

با�ســـــــــــــــم : ال�سركة الذهبية للمفرو�سات العاملية 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش . ب 230 الرمز الربيدي 115 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/07 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76042 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مطعم 

با�ســـــــــــــــم : �سركة قطن واحلارثي للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش ب / 285 الرمز الربيدي / 211 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/01 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76052 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سندويت�سات 

با�ســـــــــــــــم : غ��ش انرتبريزيز ، انك 

اجلن�سيــــــة : ال�اليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الواليات   ، اأوهي�43235   ، ك�ل�مبز   ،  140 �س�يت   ، درايف  فارمريز   2500  : العنـــــــــوان 

املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/03 

ا�سم الوكيل : اأب� غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76062 

فـي الفئة 21 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 فر�ساة اأ�سنان 

با�ســـــــــــــــم : �سركة الفليج ل�سناعة الفر�ش 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش ب 2266 الرمز الربيدي 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/04 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76098 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأدوات مكتبيه وقرطا�سية 

با�سم : م�ؤ�س�سة اله��سان للتجارة 

اجلن�سية : عماين 

املهنة : ال�سناعة والتجارة 

العن�ان : �ش ب:1056 الرمز الربيدي:131 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/08 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76099 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأدوات مكتبيه وقرطا�سية 

با�ســـــــــــــــم : م�ؤ�س�سة اله��سان للتجارة 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش ب : 1056 الرمز الربيدي : 131 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/08 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76100 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأدوات مكتبيه وقرطا�سية 

با�ســـــــــــــــم : م�ؤ�س�سة اله��سان للتجارة 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش ب : 1056 الرمز الربيدي : 131 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/08 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76348 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

االدوات واالواين املنزلية املتن�عة 

با�ســـــــــــــــم : �سركة مهنالل ارجن ب�انى و�سركاه 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش ب 139 الرمز الربيدي 100 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/18 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76419 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

�سراء وبيع االرا�سي والعقارات وتق�سيمها 

با�ســـــــــــــــم : دومن �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش ب 1730 الرمز الربيدي 111 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/25 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76587 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اال�ست�سارات الهند�سية 

با�ســـــــــــــــم : �سركة ورىل بار�س� نز عمان للهند�سة �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش . ب : 795 الرمز الربيدي 133 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/01 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76589 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

وكاالت االعمال التجارية 

با�ســـــــــــــــم : اطياب لتكن�ل�جيا االأغذية واخلدمات التجارية 

اجلن�سيــــــة : عماين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش . ب : 566 الرمز الربيدي 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/01 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76815 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مقاوالت البناء والت�سييد 

با�ســـــــــــــــم : النافذة للتجارة 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش ب 2711 الرمز الربيدي 111 ال�سيب 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/16 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77197 

فـي الفئة 44 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خياطة وت�سميم االزياء 

با�ســـــــــــــــم : طرفة عني للتجارة 

اجلن�سيــــــة : عماين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش ب 767 الرمز الربيدي 130 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/07 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77198 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

بيع ال�س�ك�الته 

با�ســـــــــــــــم : طرفة عني للتجارة 

اجلن�سيــــــة : عماين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش ب 767 الرمز الربيدي 130 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/07 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

�إعـــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 

باملر�سوم  ال�سادر  ال�سناعية  امللكية  قانون حقوق  املادة )7/94( من  لأحكام  وفقا  ملكيتها 

ال�سلطاين رقم 2008/67.

رقـــم �لعالمــــة : 5908

�لفئـــــــــــــــــــــــة : 03

تاريخ الت�سجيل : 2000/5/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 662 فـي 2000/1/1م

ا�ســـم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق: هيلني كورتي�س ، انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : كونوبكو ، انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - �سناعة و جتارة 

كليف�س  اجنلوود   ، اأفنيو  �سلفـني   700  ، اأمريكية  �سركة  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

نيوجر�سي 07632 ، الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ انتقــال امللكيــــــــــــــة : 2005/5/7م

تاريخ التاأ�ســري بال�سجـــــــل : 15/ 1 /2013م

رقـــم �لعالمــــة : 5908

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03 

تاريخ الت�سجيل : 2000/5/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 662 فـي 2000/1/1م

ا�ســـم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق: كونوبكو ، انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : كروفت ماركتنغ )انرتنا�سيونال( ليميتد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة و التجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سركة بريطانية ، �سويت 7 ميانر هاو�س ، ميلرن واي ، او�سات 

و�ست يورك�ساير دبليو اف 5 9 جي اإي ، اململكة املتحدة

جهة م�سروع اال�ستغــــــــالل : اململكة املتحدة

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2012/6/26م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجـــــــل : 15 / 1 /2013م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

رقـــم �لعالمــــة : 5908

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03

تاريخ الت�سجيل : 2000/5/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 662 فـي 2000/1/1م

ا�ســـم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق: كروفت ماركتنغ )انرتنا�سيونال( ليميتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : كيالين براند�س ليميتد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة و التجارة

بلفور   ، �سنرتال هاو�س   ، الثاين  الطابق   ، �سركة بريطانية   : �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

بلوك ، بلفور رود ، هاون�سلو ، ميدل�سك�س تي دبليو 3 1 ات�س 

واي ، اململكة املتحدة

جهــة م�سروع اال�ستغــــــالل : اململكة املتحدة

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2012/8/21م

تاريـخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 15 / 1 /2013م

رقـــم �لعالمــــة : 6489

�لفئــــــــــــــــــــــة : 34

تاريخ الت�سجيل : 2001/4/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 679 فـي 2000/9/16 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : تيودور�س نيمري بي / فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : تورماك توباكو كومباين بي فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - ال�سناعة و التجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :هاندل�سويغ 53 اأ ، ام�ستلفـني 1181 زد اأ - هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل :هولندا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2012/5/17م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

رقـــم �لعالمــــة : 8799

�لفئــــــــــــــــــــــة : 25

تاريخ الت�سجيل : 2002/3/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 74 فـي 2001/10/1 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : فـيفات هولدجنز ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : دو�سرينو ترادينغ ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : قرب�س - ال�سناعة و التجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :ليمي�سو ، 11 ، جالتاريوتيز بلدينغ ، 2 فلور ، بي �سي 2112 ، 

نيكو�سيا ، قرب�س

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : قرب�س

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2012/1/26م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م

رقـــم �لعالمــــة : 11124

�لفئــــــــــــــــــــــة : 09 

تاريخ الت�سجيل : 2002/1/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 702 فـي 2002/9/1 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : موتورول ، انك 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : موتورول تراد مارك هولدينغز ، األ األ �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : لوك�سمبورج - ال�سناعة و التجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :1 بي ، هينهاف األ - 1736 �سينينجريبريج ، لوك�سمبورج

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : لوك�سمبورج

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2010/7/30م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

رقـــم �لعالمــــة : 12078

�لفئــــــــــــــــــــــة : 05 

تاريخ الت�سجيل : 2003/2/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 723 فـي 2002/7/15 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : كونرتولد ثريابيوتك�س ) �سكوتالند ( ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فـريينغ بي فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - ال�سناعة و التجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بولريز افـينيو 144 ، 2132 جيه اك�س هوفدورب ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2012/3/22م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 2013/1م

رقـــم �لعالمــــة : 14411

�لفئــــــــــــــــــــــة : 34

تاريخ الت�سجيل : 2002/5/27م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 713 فـي 2002/2/16 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : ثيودور�س نيمري بي فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : تورماك توباكو كومباين بي فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - ال�سناعة و التجارة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : هاندل�سويغ 53 اأ ، ام�ستلفـني 1181 زد اأ - هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2012/5/17م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

رقـــم �لعالمــــة : 16155

�لفئــــــــــــــــــــــة : 05 

تاريخ الت�سجيل : 2002/10/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 721 فـي 2002/6/15 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : براكو انرتنا�سيونال بي . فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : براكو �سوي�س ا�س.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرا- ال�سناعة و التجارة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا كانتونال ، جالرييا 2 ، �سي ات�س - 6928 مانو ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2010/10/3م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م

رقـــم �لعالمــــة : 16156

�لفئــــــــــــــــــــــة : 05 

تاريخ الت�سجيل : 2002/10/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 721 فـي 2002/6/15 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : براكو انرتنا�سيونال بي . فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : براكو �سوي�س ا�س.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرا- ال�سناعة و التجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا كانتونال ، جالرييا 2 ، �سي ات�س - 6928 مانو ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2010/10/3م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

رقـــم �لعالمــــة : 16185

�لفئــــــــــــــــــــــة : 05 

تاريخ الت�سجيل : 2003/1/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 723 فـي 2002/7/15 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : براكو انرتنا�سيونال بي . فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : براكو �سوي�س ا�س.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرا- ال�سناعة و التجارة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا كانتونال ، جالرييا 2 ، �سي ات�س - 6928 مانو ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2010/10/3م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م

رقـــم �لعالمــــة : 17151

�لفئــــــــــــــــــــــة : 05 

تاريخ الت�سجيل : 2003/2/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 728 فـي 2002/10/1 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : براكو انرتنا�سيونال بي . فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : براكو �سوي�س ا�س.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرا- ال�سناعة و التجارة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا كانتونال ، جالرييا 2 ، �سي ات�س - 6928 مانو ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2010/10/3م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

رقـــم �لعالمــــة : 18308

�لفئــــــــــــــــــــــة : 24

تاريخ الت�سجيل : 2004/1/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 739 فـي 2003/3/15 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : وود �ستوك اند غرين كوربوري�سن

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بي تي.بورينو�سا اكابري�سادا

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اندوني�سية - ال�سناعة و التجارة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بالزا بي اي اي ، 7 فلور جيه 1.ام.ات�س.تامرين 51 ، جاكرتا 

بو�سات 10350 ، اندوني�سيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اندوني�سيا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2008/11/13م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م

رقـــم �لعالمــــة : 19630

�لفئــــــــــــــــــــــة : 05 

تاريخ الت�سجيل : 2003/10/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 746 فـي 2003/7/1 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : براكو انرتنا�سيونال بي . فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : براكو �سوي�س ا�س.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرا- ال�سناعة و التجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا كانتونال ، جالرييا 2 ، �سي ات�س - 6928 مانو ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2010/10/3م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 13 / 10 /2010م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

رقـــم �لعالمــــة : 25407

�لفئــــــــــــــــــــــة : 06 

تاريخ الت�سجيل : 2004/12/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 773 فـي 2004/8/15 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : كوفلك�سيب

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : تيكنيب اوف�سور انرتنا�سيونال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - ال�سناعة و التجارة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 8 - 6 ايل دي اإي ال ار�س ، فاوبورغ دي اإي ال ار�س ، زذ ايه �سي 

دانتون 92400 كوربيفوري ، فرن�سا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2003/7/3م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م

رقـــم �لعالمــــة : 25407

�لفئــــــــــــــــــــــة : 06 

تاريخ الت�سجيل : 2004/12/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 773 فـي 2004/8/15 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : تيكنيب اوف�سور انرتنا�سيونال

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : تيكنيب فران�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - ال�سناعة و التجارة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 8 - 6 ايل دي اإي ال ار�س ، فاوبورغ دي اإي ال ار�س ، زذ ايه �سي 

دانتون 92400 كوربيفوري ، فرن�سا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2003/7/3م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

رقـــم �لعالمــــة : 25408

�لفئــــــــــــــــــــــة : 17

تاريخ الت�سجيل : 2005/1/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 775 فـي 2004/9/15 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : كوفلك�سيب

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : تيكنيب اوف�سور انرتنا�سيونال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - ال�سناعة و التجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 8 - 6 ايل دي اإي ال ار�س ، فاوبورغ دي اإي ال ار�س ، زذ ايه �سي 

دانتون 92400 كوربيفوري ، فرن�سا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2003/7/3م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م

رقـــم �لعالمــــة : 25408

�لفئــــــــــــــــــــــة : 17

تاريخ الت�سجيل : 2005/1/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 775 فـي 2004/9/15 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : تيكنيب اوف�سور انرتنا�سيونال

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : تيكنيب فران�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - ال�سناعة و التجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 8 - 6 ايل دي اإي ال ار�س ، فاوبورغ دي اإي ال ار�س ، زذ ايه �سي 

دانتون 92400 كوربيفوري ، فرن�سا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2003/7/3م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

رقـــم �لعالمــــة : 26127

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03

تاريخ الت�سجيل : 2005/1/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 776 فـي 2004/10/2 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : ايف �سان لوران بيوتي)واي اأ�س األ بيوتي(

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اأو�سكار دي لرينتا ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة و التجارة

الوليات   ،  10018 واي  اأن  نيويورك   ، اأفـينيو  �سيفنث   550: �لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2010/11/17م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م

رقـــم �لعالمــــة : 27854

�لفئــــــــــــــــــــــة : 05 

تاريخ الت�سجيل : 2005/1/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 776 فـي 2004/10/2 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : بي�سين�س مانيفاكت�سرينغ بلجيوم

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بي�سين�س هيلثكري لوك�سمبورغ اأ�س.اأيه.اآر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : لوك�سمبورغ - ال�سناعة و التجارة

دو�سي�س   - جراند  بوليفارد   67  ، لوك�سمبورغ  من  �سركة  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

�سارلوت ، األ - 1331 ، لوك�سمبورغ

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : لوك�سمبورغ

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2011/12/13م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

رقـــم �لعالمــــة : 27855

�لفئــــــــــــــــــــــة : 05 

تاريخ الت�سجيل : 2005/1/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 776 فـي 2004/10/2 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : بي�سين�س مانيفاكت�سرينغ بلجيوم

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بي�سين�س هيلثكري لوك�سمبورغ اأ�س.اأيه.اآر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : لوك�سمبورغ - ال�سناعة و التجارة

دو�سي�س   - جراند  بوليفارد   67  ، لوك�سمبورغ  من  �سركة  �لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

�سارلوت ، األ - 1331 ، لوك�سمبورغ

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : لوك�سمبورغ

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2011/12/13م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م

رقـــم �لعالمــــة : 27856

�لفئــــــــــــــــــــــة : 05 

تاريخ الت�سجيل : 2005/1/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 776 فـي 2004/10/2 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : بي�سين�س مانيفاكت�سرينغ بلجيوم

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بي�سين�س هيلثكري لوك�سمبورغ اأ�س.اأيه.اآر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : لوك�سمبورغ - �سناعة و جتارة

دو�سي�س   - جراند  بوليفارد   67  ، لوك�سمبورغ  من  �سركة  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

�سارلوت ، األ - 1331 ، لوك�سمبورغ

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : لوك�سمبورغ

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2011/12/13م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

رقـــم �لعالمــــة : 31346

�لفئــــــــــــــــــــــة : 01

تاريخ الت�سجيل : 2006/4/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 795 فـي 2005/7/16 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : لبوراتوريز بيزن�س انرتنا�سيونال

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بي�سين�س هيلثكري لوك�سمبورغ اأ�س.اأيه.اآر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : لوك�سمبورغ - ال�سناعة و التجارة

دو�سي�س   - جراند  بوليفارد   67  ، لوك�سمبورغ  من  �سركة  �لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

�سارلوت ، األ - 1331 ، لوك�سمبورغ

 جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : لوك�سمبورغ

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2011/11/2م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م

رقـــم �لعالمــــة : 31592

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03

تاريخ الت�سجيل : 2006/4/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 793 فـي 2005/6/15 م 

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : لوندا جي ام بي ات�س

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ويال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانيا - ال�سناعة و التجارة

 - تانيو�س  ام  اأ  �ست�سبات�سر   65824  ،  40 �سرتيت  :�سولزبات�سر  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2012/3/19م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

رقـــم �لعالمــــة : 32457

�لفئــــــــــــــــــــــة : 30

تاريخ الت�سجيل : 2006/6/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 793 فـي 2005/6/15 م 

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : لوندا جي ام بي ات�س

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ويال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانيا - ال�سناعة و التجارة

 - تانيو�س  ام  اأ  �ست�سبات�سر   65824  ،  40 �سرتيت  :�سولزبات�سر  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2012/3/19م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م

رقـــم �لعالمــــة : 32458

�لفئــــــــــــــــــــــة : 30

تاريخ الت�سجيل : 2006/6/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 793 فـي 2005/6/15 م 

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : لوندا جي ام بي ات�س

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ويال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانيا - ال�سناعة و التجارة

 - تانيو�س  ام  اأ  �ست�سبات�سر   65824  ،  40 �سرتيت  :�سولزبات�سر  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2012/3/19م 

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

رقـــم �لعالمــــة : 33319

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03

تاريخ الت�سجيل : 2006/5/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 797 فـي 2005/8/15 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : ايف �سان لوران بيوتي)واي اأ�س األ بيوتي(

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اأو�سكار دي لرينتا ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة و التجارة

الوليات   ،  10018 واي  اأن  نيويورك   ، اأفـينيو  �سيفنث   550  : �لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2010/11/17م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م

رقـــم �لعالمــــة : 38685

�لفئــــــــــــــــــــــة : 01

تاريخ الت�سجيل : 2008/2/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 846 فـي 2007/9/1 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : لتيك انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جنريد انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة و التجارة

اململكة   ، ات�س  اإي   5 ان   2 �سي  دبليو  لندن   ، ا�سرتاند   1  -  3  : �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2009/3/9م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

رقـــم �لعالمــــة : 38686

�لفئــــــــــــــــــــــة : 04 

تاريخ الت�سجيل : 2008/2/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 846 فـي 2007/9/1 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : لتيك انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جنريد انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة و التجارة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 3-1 ا�سرتاند ، لندن دبليو �سي 2 ان 5 اإي ات�س ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2009/3/9م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م

رقـــم �لعالمــــة : 38687

�لفئــــــــــــــــــــــة : 06 

تاريخ الت�سجيل : 2008/2/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 846 فـي 2007/9/1 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : لتيك انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جنريد انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة و التجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 3 - 1 ا�سرتاند ، لندن دبليو �سي 2 ان 5 اإي ات�س ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2009/3/9م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

رقـــم �لعالمــــة : 38688

�لفئــــــــــــــــــــــة : 07 

تاريخ الت�سجيل : 2008/2/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 846 فـي 2007/9/1 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : لتيك انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جنريد انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة و التجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :3 - 1 ا�سرتاند ، لندن دبليو �سي 2 ان 5 اإي ات�س ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2009/3/9م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م

رقـــم �لعالمــــة : 38689

�لفئــــــــــــــــــــــة :  08 

تاريخ الت�سجيل : 2008/2/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 846 فـي 2007/9/1 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : لتيك انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جنريد انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة و التجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 3 - 1 ا�سرتاند ، لندن دبليو �سي 2 ان 5 اإي ات�س ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2009/3/9م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

رقـــم �لعالمــــة : 38690

�لفئــــــــــــــــــــــة : 09 

تاريخ الت�سجيل : 2008/2/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 846 فـي 2007/9/1 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : لتيك انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جنريد انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة و التجارة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 3-1 ا�سرتاند ، لندن دبليو �سي 2 ان 5 اإي ات�س ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2009/3/9م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م

رقـــم �لعالمــــة : 38691

�لفئــــــــــــــــــــــة : 16

تاريخ الت�سجيل : 2008/2/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 846 فـي 2007/9/1 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : لتيك انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جنريد انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة و التجارة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 3-1 ا�سرتاند ، لندن دبليو �سي 2 ان 5 اإي ات�س ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2009/3/9م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

رقـــم �لعالمــــة : 38692

�لفئــــــــــــــــــــــة : 17

تاريخ الت�سجيل : 2008/2/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 846 فـي 2007/9/1 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : لتيك انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جنريد انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة و التجارة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 3-1 ا�سرتاند ، لندن دبليو �سي 2 ان 5 اإي ات�س ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2009/3/9م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م

رقـــم �لعالمــــة : 38693

�لفئــــــــــــــــــــــة : 35

تاريخ الت�سجيل : 2008/2/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 846 فـي 2007/9/1 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : لتيك انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جنريد انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة و التجارة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 3-1 ا�سرتاند ، لندن دبليو �سي 2 ان 5 اإي ات�س ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2009/3/9م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

رقـــم �لعالمــــة : 38694

�لفئــــــــــــــــــــــة : 36

تاريخ الت�سجيل : 2008/2/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 846 فـي 2007/9/1 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : لتيك انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جنريد انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة و التجارة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 3-1 ا�سرتاند ، لندن دبليو �سي 2 ان 5 اإي ات�س ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2009/3/9م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م

رقـــم �لعالمــــة : 38695

�لفئــــــــــــــــــــــة : 37

تاريخ الت�سجيل : 2008/2/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 846 فـي 2007/9/1 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : لتيك انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جنريد انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة و التجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :3-1 ا�سرتاند ، لندن دبليو �سي 2 ان 5 اإي ات�س ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2009/3/9م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

رقـــم �لعالمــــة : 38697

�لفئــــــــــــــــــــــة : 39

تاريخ الت�سجيل : 2010/12/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 909 فـي 2010/4/17 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : لتيك انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جنريد انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة و التجارة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 3-1 ا�سرتاند ، لندن دبليو �سي 2 ان 5 اإي ات�س ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2009/3/9م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م

رقـــم �لعالمــــة : 38698

�لفئــــــــــــــــــــــة : 40

تاريخ الت�سجيل : 2008/2/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 846 فـي 2007/9/1 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : لتيك انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جنريد انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة و التجارة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 3-1 ا�سرتاند ، لندن دبليو �سي 2 ان 5 اإي ات�س ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2009/3/9م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

رقـــم �لعالمــــة : 38699

�لفئــــــــــــــــــــــة : 42

تاريخ الت�سجيل : 2008/2/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 846 فـي 2007/9/1 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : لتيك انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جنريد انتليكت�سوال بروبرتي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة و التجارة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 3-1 ا�سرتاند ، لندن دبليو �سي 2 ان 5 اإي ات�س ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2009/3/9م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م

رقـــم �لعالمــــة : 38748

�لفئــــــــــــــــــــــة : 11

تاريخ الت�سجيل : 2009/10/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 887 فـي 2009/5/16 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : فـي�ستيجارد ا�س اأ

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فـي�ستيجارد فراند�سني ا�س اأ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - ال�سناعة و التجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ت�سيماين مي�سايدور 5-7 1006 ليو�ساين ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2012/3/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

رقـــم �لعالمــــة : 38749

�لفئــــــــــــــــــــــة : 20

تاريخ الت�سجيل : 2009/10/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 887 فـي 2009/5/16 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : فـي�ستيجارد ا�س اأ

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فـي�ستيجارد فراند�سني ا�س اأ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - ال�سناعة و التجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ت�سيماين مي�سايدور 5-7 1006 ليو�ساين ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2012/3/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م

رقـــم �لعالمــــة : 40764

�لفئــــــــــــــــــــــة : 10

تاريخ الت�سجيل : 2007/11/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 836 فـي 2007/4/1 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : نيوفارما ايه بي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سولفاي فارما ايه بي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سويدية - ال�سناعة و التجارة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سييجو كوليغاتا 8 ، 421 32 فا�سرتا فرولوندا ، ال�سويد

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : ال�سويد

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2010/9/1م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م

-107-



اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

رقـــم �لعالمــــة : 40765

�لفئــــــــــــــــــــــة : 05 

تاريخ الت�سجيل : 2007/11/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 836 فـي 2007/4/1 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : نيوفارما ايه بي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سولفاي فارما ايه بي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سويدية - ال�سناعة و التجارة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سييجو كوليغاتا 8 ، 421 32 فا�سرتا فرولوندا ، ال�سويد

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : ال�سويد

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2010/9/1م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م

رقـــم �لعالمــــة : 40038

�لفئــــــــــــــــــــــة : 14

تاريخ الت�سجيل : 2006/12/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 823 فـي 2006/9/16م

كـــونــكـــورديتــو  ان  ليكـــــويــدازويــن  ان  ا�س.ار.ال  انطــــونينــــي   : ال�سابـــــــق  املــالــــــك  ا�ســم 

بريفـينتـايفــو

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ميالنو 1919 ا�س ار ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : ايطالية - ال�سناعة و التجارة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بيتزا بورومو 10 ، 20123 ميالنو - ايطاليا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : ايطاليا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2012/12/16م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م
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رقـــم �لعالمــــة : 54037

�لفئــــــــــــــــــــــة : 19

تاريخ الت�سجيل : 2009/8/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 884 فـي 2009/4/1 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابــــــــــق : اون�س كورنينج انتيليك�سيوال كابيتال ، ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بورال �ستون برودكرت األ األ �سي اف/كيه/ايه اأوينز كورنينغ 

ما�سونري

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة و التجارة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 200 مان�سيل كورت اإي�ست ، ا�س تي اإي. 310 ، رو�سويل ، جي 

ايه 30076 ، الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2010/12/31م

تاريـــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م

رقـــم �لعالمــــة : 57921

�لفئــــــــــــــــــــــة : 29

تاريخ الت�سجيل : 2010/12/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 899 فـي 2009/11/15 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابــــــــــق : �سيك �ساك انرتبر اي�س�س ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكيـة : ا�س ا�س ايه ، اي بي ، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة و التجارة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : نيويورك - نيويورك - الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ انتقــــــــال امللكيـــــــــة : 2009/11/1م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجـــــل : 15 / 1 /2013م
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رقـــم �لعالمــــة : 57922

�لفئــــــــــــــــــــــة : 43

تاريخ الت�سجيل : 2010/12/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 899 فـي 2009/11/15 م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : �سيك �ساك انرتبر اي�س�س ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ا�س ا�س ايه ، اي بي ، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة و التجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : نيويورك - نيويورك - الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2009/11/1م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15 / 1 /2013م
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�ضركة الكهرباء القاب�ضة )�ش م ع م(

اإعـــالن مناق�ضــــة 

 Blue Print( اخلدمات اال�ست�سارية للتطبيق التجريبي لدعم خدمات العمالء ح�سب معيار

. )Design
 

اخر موعد 

لتقدمي 

العطاءات

اخر موعد 

لتوزيع 

امل�ضتندات

ر�ضوم 

امل�ضتندات

ال�ضركات 

التي يحق لها 

اال�ضرتاك

ا�ضم املناق�ضـــــــــة
رقم 

املناق�ضه

2013/3/16 2013/2/9

25 ر.ع )خم�سة 

وع�سرون رياال 

عمانيا(

جميع ال�سركات 

اال�ست�سارية 

العاملة فـي 

ال�سلطنة 

اخلدمات اال�ست�سارية مل�سروع 

الت�سميم املوحد الإدارة خدمات 

امل�سرتكني

2013/3

ميكن احل�سول على م�ستندات ال�سروط واملوا�سفات من مبنى )اإرن�ست اأند يوجن( فـي القرم 

الطابق االأول : �سركه الكهرباء القاب�سة اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن وحتى التاريخ 

املذكور باجلدول اأعاله .

على جميع ال�سركات اأن ترفق مع عطاءاتها تاأمينا موؤقتا فـي �سورة �سمان م�سرفـي اأو �سيك 

م�سدق عليه من اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة ال يقل عن )1%( من قيمة العطاء معنونا 

با�سم �سركة الكهرباء القاب�سة و�ساري املفعول ملدة 90 يوما من تاريخ تقدمي العطاءات وكل 

عطاء ال ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب �سوف لن ينظر فيه . 

تقدم العطاءات فـي مظاريف خمتومة بال�سمع االأحمر معنونة با�سم رئي�س جلنة املناق�سات 

الداخلية ب�سركة الكهرباء القاب�سة من ال�ساعة الثامنة �سباحا وحتى الثانية ظهرا و�سوف لن 

يتم قبول اأي عطاء يرد اإىل �سركة الكهرباء القاب�سة بعد التاريخ املحدد اأعاله .

�ضركة الكهرباء القاب�ضة )�ش م ع م(

بناية اإرن�ضت اأند يوجن بالقرب من جممع القرم التجاري

الطابق االأول - القرم

�ش.ب : 850 ميناء الفحل الرمز الربيدي : 116

هاتف: 24559285/24559260 فاك�ش: 24559289
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اإعـــالن مناق�ضــــة 

التاأمني على اأ�سول قطاع الكهرباء �سد املخاطر ال�سناعية لعام 2013 جلميع ال�سركات التابعة 

ل�سركة الكهرباء القاب�سة �س م ع م .
 

اخر موعد 

تقدمي 

العطاءات

اخر موعد 

لتوزيع 

امل�ضتندات

ر�ضوم 

امل�ضتندات

ال�ضركات 

التي يحق لها 

اال�ضرتاك

ا�ضم املناق�ضـــــــــة
رقم 

املناق�ضه

2013/2/25 2013/2/10

25 ر.ع )خم�سة 

وع�سرون رياال 

عمانيا(

جميع �سركات 

التاأمني العاملة 

فـي ال�سلطنة 

التاأمني على اأ�سول قطاع 

الكهرباء �سد املخاطر 

ال�سناعية لعام 2013 جلميع 

ال�سركات التابعة ل�سركة 

الكهرباء القاب�سة �س م ع م

2013/4

ميكن احل�سول على م�ستندات ال�سروط واملوا�سفات من مبنى )اإرن�ست اأند يوجن( فـي القرم 

الطابق االأول : �سركه الكهرباء القاب�سة اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن وحتى التاريخ 

املذكور باجلدول اأعاله .

على جميع ال�سركات اأن ترفق مع عطاءاتها تاأمينا موؤقتا فـي �سورة �سمان م�سرفـي اأو �سيك 

م�سدق عليه من اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة ال يقل عن )1%( من قيمة العطاء معنونا 

با�سم �سركة الكهرباء القاب�سة و�ساري املفعول ملدة 90 يوما من تاريخ تقدمي العطاءات وكل 

عطاء ال ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب �سوف لن ينظر فيه . 

تقدم العطاءات فـي مظاريف خمتومة بال�سمع االأحمر معنونة با�سم رئي�س جلنة املناق�سات 

الداخلية ب�سركة الكهرباء القاب�سة من ال�ساعة الثامنة �سباحا وحتى الثانية ظهرا و�سوف لن 

يتم قبول اأي عطاء يرد اإىل �سركة الكهرباء القاب�سة بعد التاريخ املحدد اأعاله .

�ضركة الكهرباء القاب�ضة )�ش م ع م(

بناية اإرن�ضت اأند يوجن بالقرب من جممع القرم التجاري

الطابق االأول - القرم

�ش.ب : 850 ميناء الفحل الرمز الربيدي : 116

هاتف: 24559285/24559260 فاك�ش: 24559289
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م�سطفى الطيب حممد ال�سعيد

مدير تفلي�سة �سركة البوارج الوطنية �ش.م.م )الك�سفة �سابقا(

�إعـــــــــالن

ملخ�ش احلكم ودعوة الدائنني

 ، املنعقـــدة مبقــر املحكمــة االبتدائيـــة مب�سقط  العلنيــة  2012/12/15م وباجلل�سة  بتاريــخ 

اأ�سدرت الدائرة التجارية حكمها باإ�سهار اإفال�ش �سركة البوارج الوطنية �ش.م.م )الك�سفة 

�سابقا( �سجل جتارى رقم : 1096176 فـي الدعوى التجارية رقم 2012/83م واأمرت بو�سع 

االأختام على جميع دفاترها واأوراقها و�سجالتها . 

لذا يعلن م�سطفى الطيب حممد ال�سعيد ب�سفته مدير التفلي�سة مبوجب كتاب التعيني 

ال�سادر له بتاريخ 2013/1/27م اأن له وحده حق متثيل املحكوم عليها اأمام الغري ، وعلى 

اجلميع مراجعته فـي كافة االأمور املتعلقة باأعمال املحكوم عليها على العنوان التايل :

القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق الأول 

 مكتب رقم )28( - �ش.ب :428  ر.ب :131

هاتف : 24665355 - فاك�ش : 24665350 - نقال : 99461960 

كما يدعو مدير التفلي�سة مبوجب هـذا االإعالن دائني املحكوم عليها للتقدم بادعاءاتهم �سد 

املذكورة مدعمة بامل�ستندات الثبوتية على العنوان امل�سار اإليه اأعاله خالل مدة اأق�ساها ع�سرة 

اأيـــام للدائنني داخـــل ال�سلطنـة و�سهــر واحــد للدائنني املقيمني خارج ال�سلطنة اعتبارا من 

تاريخ ن�سر هذا االإعالن مقابل ح�سولهم على ما يفيد قيد الدين وعلـى كــل مـن علـيه حقـوق 

للمحكـــوم عليهـا تاأديتهــا مبا�ســرة ملديـر التفلي�سـة وحل�سابهـــا . 

مدير التفلي�سة
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مكتب هــوروث مــاك والغزالـــي 

�إعــــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�سفـية للموؤ�س�سة الوطنية للتنقيب )اينافور( �ش.م.م

املوؤ�س�سة  بت�سفـية  يقوم  اأنه   - قانونيون  والغزايل - حما�سبون  يعلن مكتب هوروث ماك 

بالرقم  التجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م  )اينافــور(  للتنقيب  الوطنية 

1800744 وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2012/11/12م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركة 

فـي الت�سفـية اأمام الغري وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمال 

ال�سركة على العنوان التايل :

روي - احلي التجاري - مقابل جريدة ال�سبيبة - برج التجارة 

 مبنى رقم : 12 - الطابق الثامن -  �ش.ب : 971 ، ر .ب : 131

هاتف رقم :24813987/24813989 فاك�ش رقم : 24813915

ال�سركة  �سد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�سركة  دائني  االإعالن  هذا  امل�سفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�ستندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سر 

هذا االإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�سركة اأن يوؤديها للم�سفـي على العنوان امل�سار 

اإليه .

امل�سفــــــــــي
مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابات

�إعــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة امل�ساريع اخلليجية للهند�سة والتجارة �ش.م.م

يعلن مكتب احلمداين لتدقيـــــق احل�سابــــات اأنـــه يقـوم بت�سفيــة �سركـــة امل�ساريع اخلليجية 

للهند�سة والتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانــة ال�سجــل التجـــاري بالرقم 1080183 وفقا 

لقرار ال�سركاء فـي اجتماعهم املوؤرخ 2012/11/25م ، وللم�سفـي وحده حــق متثيل ال�سركة 

تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميع  وعلى   ، الغري  اأمام  الت�سفية  فـي 

باأعمال ال�سركة على العنوان التايل :

�ش.ب :575 ر.ب : 130 العذيبة

اأو ت�سليمها للمكتب الكائن فـي �سكة رقم 4327 ، اخلوير 

عمارة برج املدينة رقم 2835 ، الطابق الثالث ، �سقة رقم 310

هاتف / فاك�ش رقم : 24475420 

ال�سركة  �سد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�سركة  دائني  االإعالن  هذا  امل�سفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�ستندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر مــن تاريــخ 

ن�ســر هــذا االإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي على العنوان 

امل�سار اإليه .
امل�سفــــــــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

مكتب نا�سر الربيكي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

�إعــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�سفية

 ل�سركة اأحمد بن مرهون بن علي املعمري للتجارة واملقاولت �ش.م.م

اأنـــه يقـوم بت�سفيــة �سركـــة  يعلن مكتب نا�سر الربيكي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

اأحمد بن مرهون بن علي املعمري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانــة ال�سجــل 

 ، 2013/1/19م  املوؤرخ  اجتماعهم  فـي  ال�سركاء  التفاق  وفقا   3300951 بالرقم  التجـــاري 

وعلى اجلميع مراجعة   ، الغري  اأمام  الت�سفية  فـي  ال�سركة  حــق متثيل  وللم�سفـي وحده 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركة على العنوان التايل :

اخلوير - بناية برج املدينة - خلف املحكمة - �سكة رقم : 337 

 مبنى رقم : 2835 - الطابق الرابع - مكتب رقم : 402

�ش.ب : 4009 ر.ب :112 روي 

هاتف رقم : 24482825  فاك�ش رقم : 24482820

ال�سركة  �سد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�سركة  دائني  االإعالن  هذا  امل�سفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�ستندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر مــن تاريــخ 

ن�ســر هــذا االإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي على العنوان 

امل�سار اإليه .
امل�سفــــــــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

ح�سني بن عبداللـه اأحمد احلداد

�إعــــــالن 

عن انتهاء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة الروؤية اخلليجية للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلـن ح�سني بن عبداللـه اأحمــد احلــداد ب�سفتـه امل�سفي ل�سركـــة الروؤيــة اخلليجية للتجــارة 

واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجــل التجــاري بالرقــم 2198738 عــن انتهــاء 

اأعمال الت�سفيــة وزوال الكيان القانونـي لل�سركة وفقا الأحكام املادة )27( من قانون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــــــــــي

�إعــــــالن 

عن انتهاء اأعمال الت�سفية 

مل�سنع الأ�سالة للمنتجات اجللدية �ش.م.م

يعلـن ح�سني بن عبداللـه اأحمــد احلــداد ب�سفتـه امل�سفي مل�سنع االأ�سالة للمنتجات اجللدية 

اأعمال  انتهــاء  عــن   2175452 بالرقــم  التجــاري  ال�سجــل  اأمانة  لدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م 

ال�سركات  قانون  من   )27( املادة  الأحكام  وفقا  لل�سركة  القانونـي  الكيان  وزوال  الت�سفيــة 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــــــــــي

�إعــــــالن 

عن انتهاء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة هرمز ال�ساملة للتجارة واملقاولت  �ش.م.م

ال�ساملة للتجارة  امل�سفي ل�سركة هرمز  اأحمــد احلــداد ب�سفتـه  يعلـن ح�سني بن عبداللـه 

واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجــل التجــاري بالرقــم 2198894 عــن انتهــاء 

اأعمال الت�سفيــة وزوال الكيان القانونـي لل�سركة وفقا الأحكام املادة )27( من قانون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــــــــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1000(

مكتب البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم 

�إعــــــالن 

عن انتهاء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة كوفـي بروجيكت عمان �ش.م.م

يعلن مكتب البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم ب�سفتـه امل�سفي ل�سركة كوفـي بروجيكت 

عمان �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجــل التجــاري بالرقــم 1091848 عــن انتهــاء اأعمال 

ال�سركات  قانون  من   )27( املادة  الأحكام  وفقا  لل�سركة  القانونـي  الكيان  وزوال  الت�سفيــة 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــــــــــي

�إعــــــالن 

عن انتهاء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة طاوؤو�ش ودي�سكون الهند�سية �ش.م.م

ل�سركة طاوؤو�ش  امل�سفي  البو�سعيـــدي ومن�سور جمـــال و�سركاوؤهــم ب�سفتـه  يعلـــن مكتـــب 

 1587927 بالرقــم  التجــاري  ال�سجــل  اأمانة  لدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  الهند�سية  ودي�سكون 

عــن انتهــاء اأعمال الت�سفيــة وزوال الكيان القانونـي لل�سركة وفقا الأحكام املادة )27( من 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــــــــــي

مكتب رجب الكثريي ومعاونوه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

�إعــــــالن 

عن انتهاء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة املوقع لال�ستثمار العقاري �ش.م.م

يعلـن مكتب رجــب الكثيــري ومعاونـــوه للمحامــــاة واال�ست�ســـارات القانونيـة ب�سفتــــه امل�سفــي 

ل�سركـة املوقع لال�ستثمار العقاري �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل التجاري بالرقم 

1037238 عــن انتهــاء اأعمال الت�سفيــة وزوال الكيان القانونـي لل�سركة وفقا الأحكام املادة 

)27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــــــــــي
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