
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1013(                                                                          ال�سنــــة الثانيــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

قــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــــــــة

                                                           وزارة الإ�سكــان

الالئحـــــة  باإ�ســـــــدار  فــــي 2013/5/14  �ســـــــــــادر  قــــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2013/53 

التنظيميـة ل�سوابـط تخطيـط الأرا�سـي .     

                                                           وزارة ال�سحـــة

�ســادر فـــي 2013/5/14 بتعديـــــل بعـــــ�ض �أحكــــام  قــــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2013/72 

الئحــــــة ر�صـــــوم �خلدمــــات �لعالجيـــة �ل�صـــادرة 

بالقر�ر �لوز�ري رقم 2009/55 .       

اإعــــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميـــــــــة

           وزارة العـــــدل

قر�ر جلنة قبول �ملحامني رقم 2013/2/26 باإعالن حل �صركة مدنية للمحاماة .   

وزارة القــوى العاملــة

�إعـــالنات ب�صـــاأن طلب ت�صجيـــل نقابات عماليـــة و�حتــاد عمايل .

رقم 

ال�سفحة

 �الأحــد 9 رجــــــب 1434هـ                                                            �ملـو�فـــــق 19 مايـــــــــــو 2013م
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الإعالنات اخلا�سة بالن�سر عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية .

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .  

ا�ستــــــــدراك .

جمــل�س املناق�صـــــات
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وزارة الإ�سكــان

قـــرار وزاري 

رقــم 2013/53

باإ�سـدار الالئحـة التنظيميـة ل�سوابـط تخطيـط الأرا�سـي

ا�ستنادا اإىل قانون الأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5 ، 

واإىل نظام ا�ستحقاق الأرا�سي احلكومية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/81 ، 

واإىل نظام ال�سجل العقاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/2 ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/3 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الإ�سكان واعتماد هيكلها 

التنظيمي ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/32 باإ�سناد بع�ض الخت�سا�سات ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يعمل باأحكام الالئحة التنظيمية ل�سوابط تخطيط الأرا�سي املرفقة . 

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة اأو يتعار�ض مع اأحكامها . 

املــادة الثالـثــــة 

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

�سـدر فـي : 4   من رجــــــب 1434هـ 

املـوافــــق : 14 من مايـــــــو 2013م 

   �شيف بن حممد بن �شيف ال�شبيبي

                                                                                 وزيــــــــــــــــــــر الإ�سكــــــــــــــــــان  
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الالئحــة التنظيميــة 

ل�سوابـط تخطيـط الأرا�سـي

املـــادة ) 1 (

يعمل فـي �ساأن تخطيط الأرا�سي التي ل يوجد بها خمططات هيكلية بال�سوابط الآتية :

1 - حتديد اجتاهات النمو العمراين مبا يتوافق مع النمو الطبيعي للولية ويتالفى 

حدوث الع�سوائية . 

2 - حتديــد مواقــع املخططـــات التف�سيليــــة لال�ستعمــــالت املختلفــــة ح�ســــب طبيعة 

ومقومات كل موقع ، ومبا يحقق التنا�سق والن�سجام فـي ا�ستعمالت الأرا�سي . 

مبختلف  طرق  ب�سبكة  ببع�سها  تخطيطيا  التف�سيلية  املخططات  مواقع  ربط   -  3

م�ستوياتهــا فـي كــل موقــع وفقــا للمعــدلت واملعاييــر التخطيطيــة ، وربطهــا مع 

املركز الرئي�سي للولية اأو اقرتاح مركز رئي�سي اآخر بديل . 

لها  ال�سكاين  النمو  واجتاهات  حلركة  وفقا  للولية  العمراين  النطاق  حتديد   -  4

والتو�سعات امل�ستقبلية ، ومبا يتواءم واملحددات الطبيعية والتخطيطية للولية . 

املـــادة ) 2 (

يعمل فـي �ساأن املخططات التف�سيلية لالأرا�سي بال�سوابط الآتية :

1 - حتديد حجم ال�ستيعاب الأمثل لعدد ال�سكان باملوقع للو�سول اإىل كثافة �سكانية 

حمددة وفق املعدلت واملعايري التخطيطية ، وتوازن اخلدمات مع عدد ال�سكان . 

2 - حتديد كافة اخلدمات الالزمة ملتطلبات ال�سكان املتوقع ا�ستيعاب املوقع لهم . 

املنا�سب ل�سهولة الو�سول  املكان  ، وو�سعها فـي  3 - حتديد مواقع اخلدمة املالئمة 

اإليها . 

4 - حتديد �سبكة الطرق باملخطط ح�سب امل�ستويات املتدرجة وفقا للمعدلت واملعايري 

التخطيطية ، وربطها بالتجمعات العمرانية الأخرى القائمة واملقرتحة باملوقع ، 

مـــع حتديـــد احتياجــات ال�سكــان الالزمة للو�سول اإىل اأماكن اخلدمات ، وف�سلها 

عن حركة و�سائل النقل املختلفة . 
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5 - توفري امل�ساحات الالزمة ل�ستيعاب كافة اخلدمات واملرافق العامة وب�سفة خا�سة 

الكهرباء واملياه وال�سرف ال�سحي والهاتف ومواقف ال�سيارات مبا يتنا�سب مع 

للطرق  كافية  اإحرامات  ترك  مع   ، طوابقها  وعدد  لالأر�ض  املحدد  ال�ستعمال 

املحتمل تو�سعتها م�ستقبال . 

6 - حتديد ارتفاعات املباين مبا ين�سجم مع ال�ستعمال ال�سائد ، والرتفاعات القائمة ، 

ويتنا�سب مع �سعة الطرق والفراغات املحيطة بها واملواقف . 

املـــادة ) 3 (

ل يجوز تغيري ا�ستعمال قطعة اأر�ض واحدة اإل اإذا كانت متاأثرة با�ستعمالت القطع املجاورة 

لها . 

املـــادة ) 4 (

يجوز دمج قطع الأرا�سي �سريطة توافر ال�سوابط الآتية :

1 - اأن تكون للقطع املراد دجمها �سندات متلك . 

2 - عند دمج قطع اأرا�ض خمتلفة ال�ستعمال ، يجب ف�سل الأر�ض الناجتة من الدمج 

عن الأر�ض املجاورة لها التي تغايرها فـي ال�ستعمال . 

3 - عند دمــج قطــع اأرا�ض خمتلفـــة ال�ستعمـــال ، يجب التقيــد بال�ستعمــال ال�سائـــد 

فـي املخطط . 

واملمـــرات  والطــرق  باملوقــع  التخطيطـــي  النمط  على  الدمج  عملية  توؤثــــر  األ   -  4

واخلدمات القائمة به . 

الكلية لقطع  امل�ساحة  الدمج على  الناجتة من  الأر�ض  تزيد م�ساحة قطعة  األ   -  5

الأرا�سي املدجمة . 

املـــادة ) 5 (

يجوز تق�سيم الأرا�سي �سريطة توافر ال�سوابط الآتية :

م2(   400( عن  التق�سيم  بعد  الواحدة  ال�سكنية  الأر�ض  قطعة  م�ساحة  تقل  األ   -  1

اأربعمائــــة متـــر مربـــع �سريطـــة توفيـــر احلـــد الأدنـــى للخدمــات وفقـــا للمعدلت 

واملعايري التخطيطية . 
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بعد  الواحدة  التجارية  اأو  التجارية  ال�سكنية  الأر�ض  قطعة  م�ساحة  تقل  األ   -  2

احلد  توفري  �سريطة  مربعا  مرتا  وخم�سني  �سبعمائة  م2(   750( عن  التق�سيم 

الأدنى للخدمات وفقا للمعدلت واملعايري التخطيطية . 

3 - األ يتعار�ض التق�سيم مع النمط التخطيطي للموقع . 

4 - اأن يكون لكل قطعة اأر�ض مدخل مبا�سر من حرم اأحد ال�سوارع اخلا�سة بالتق�سيم 

بعر�ض ل يقل عن )15( خم�سة ع�سر مرتا اأو التي كانت قائمة من قبل . 

امل�ساحة  من   )  %30  ( على  للخدمات  املخ�س�سة  امل�ساحة  خ�سم  ن�سبة  تزيد  األ   -  5

الكلية لقطعة الأر�ض املراد تق�سيمها . 

املـــادة ) 6 (

ل يجوز النظر فـي طلبات التمديد باملخططات التف�سيلية اإل بعد اكتمال تعمريها �سريطة 

اتباع الأ�س�ض التخطيطية الآتية :

واملرافق  اخلدمات  وخطوط  والطرق  واجلبال  الأودية  باإحرامات  امل�سا�ض  عدم   -  1

العامة والفراغات املخ�س�سة للمنفعة العامة . 

2 - اأن يهدف التمديد اإىل حت�سني و�سع القطعة الأ�سلية . 

3 - األ تكون م�ساحة التمديد �ساحلة ل�ستحداث قطعة اأخرى . 

4 - اأن يتعذر النتفاع مب�ساحة التمديد اإل لطالبه ، وفـي حالة ال�سرتاك فـي النتفاع 

تق�سم م�ساحة التمديد بالت�ساوي بينهم . 

5 - األ يكون قد �سدر ب�ساأن م�ساحة التمديد خمالفة من البلدية املخت�سة . 

6 - عدم الإ�سرار بالقطع املجاورة . 

7 - األ تكون امل�ساحة املطلوب متديدها حمال للنزاع . 

8 - األ جتاوز م�ساحة التمديد ن�سف م�ساحة قطعة الأر�ض الأ�سلية . 

املـــادة ) 7 (

مع عدم الإخالل باملادة ال�سابقة ل يجوز التمديد فـي احلالت الآتية :

1 - متديد قطعة الأر�ض الواحدة اأكرث من مرة . 

2 - متديد قطع الأرا�سي املق�سمة التي �سبق متديدها . 
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3 - متديد قطع الأرا�سي الزراعية . 

4 - متديد قطع الأرا�سي الواقعة فـي الأحياء والقرى القدمية . 

املـــادة ) 8 (

يجوز ا�ستحداث قطع اأرا�ض �سريطة توافر ال�سوابط الآتية :

1 - اأن تكون القطعة امل�ستحدثة متوافقة مع طبيعة املوقع . 

مراعاة  �سريطة  لها  املجاورة  القطع  مع  متنا�سبة  امل�ستحدثة  القطعة  تكون  اأن   -  2

املعدلت واملعايري التخطيطية . 

واملرافق  اخلدمات  وخطوط  والطرق  واجلبال  الأودية  باإحرامات  امل�سا�ض  عدم   -  3

الأرا�سي  تلك  خا�سة  وب�سفة   ، العامة  للمنفعة  املخ�س�سة  والفراغات  العامة 

املخ�س�سة للم�ساجد واحلدائق واملتنزهات العامة . 

املـــادة ) 9 (

يجوز تعديل �سكل قطــع الأرا�سـي جلعلهــا منتظمــة اأو اإزاحتهـــا لتفــادي التاأثيــر �سريطـــة 

توافر الآتي :

1- األ يتعار�ض التعديل مع قطع الأرا�سي املجاورة وانتظامها . 

2- األ يوؤثر على اخلدمات واملرافق العامة . 
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وزارة ال�صحــــــة

قــــــرار وزاري 

رقــــم 2013/72

بتعديــل بعــ�ض �أحكــام الئحــة ر�ســوم 

�خلدمات �لعالجية �ل�سادرة بالقر�ر �لوز�ري رقم 2009/55

ا�ستنادا اإىل القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/38 بتحديد اخت�سا�سات وزارة ال�سحة ،

واإىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/118 ،

واإىل الئحة ر�سوم اخلدمات العالجية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2009/55 ،

واإىل موافقة وزارة املالية رقم : مالية  - ت )3403(/ م.ت.د /2013/3/6م بتاريخ 2013/3/27م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

�ملــادة �الأولـــــى

ت�ســاف فقــرة جديــدة تاليـــة للفقـرة االأولــى من املــــادة )32( من الئحــة ر�ســوم اخلدمـــات 

العالجية امل�سار اإليها ، ن�سها االآتي :

الوافدون  العمال  ال�سابقة  الفقرة  فـي  اإليها  امل�سار  الفحو�سات  اإجراء  وي�ستثنى من   "  

العاملون فـي �سناعة النقل البحري باملياه االإقليمية العمانية �سريطة عدم نزولهم 

الياب�سة " . 

�ملــادة �لثانيــــة

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

 �ملــادة �لثالـثــــة 

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

 �سدر فـي :  4 / 7 /1434هـ

�ملـو�فـــــق : 14/ 5 /2013م    

�لدكتور/ �أحمد بن حممد بن عبيد �ل�سعيدي

                                                                وزيــــــــــــــــــــــــــــــــر ال�سحـــــــــــــــــــــــــــــــــة
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وزارة العــــــــدل

قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2013/2/26

باإعـالن حـل �شركـة مدنيـة للمحامـاة 

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

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

املدنية للمحاماة ،

واإىل قرار جلنــة قبول املحامني رقم 9/60 /2009 بتاأ�سي�س �سركة / عمر عيديد وعبداللـه 

العليان للمحامــــاة وال�ست�سارات القانونية ) �سركة مدنية للمحاماة ( ،

واإىل خطاب ال�سركاء املوؤرخ فـي 2013/2/16م املت�سمن حل ال�سركة ، 

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2013/2 بتاريخ 2013/4/1م ، 

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة .

تـقـــرر 

املـــادة الأولـــــى 

حـــــل �سركــــة/عمر عيديد وعبداللـه العليان للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ) �سركة مدنية 

للمحاماة ( من �سجل قيد ال�سركات .

املـــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي : 20/ 5 / 1434هـ 

الموافـــق :  1  / 4 / 2013م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                      وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة 

                                                                                   رئيــــــــ�س جلنــــــــــة قبــــــــــول املحاميــــــــــن
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حم�شر اجتماع جمعية ال�شركاء

اإنــه فـي يـــوم ال�سبــت بتاريــخ 2013/2/16م مت عقــد اجتمـاع جمعية ال�سركــاء ب�سركـــة عمر 

عيديد وعبداللـه العليان للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ، وذلك بح�سور جميع ال�سركاء 

وهم :

1 - عمـــــــــر بـن طاهـــــــر علــــــــوي عيديــــــــد

2 - عبداللـــــه بن علـــــي حممــــد العليــــــان

وبح�سور املحامني :

       1 -  يا�سيـن اإ�سماعيـل اأو�سنجلي

       2 -  �سامــي عبداحلليـــم ح�سنني

للنظر فـي جدول الأعمال املعرو�س واملتمثل فـي مناق�سة مو�سوع حل �سركة عمر عيديد 

وعبداللـه العليان للمحاماة وال�ست�سارات القانونية وتوزيع الأرباح واخل�سائر ونقل اأعمال 

وق�سايا ال�سركة اإىل مكتب اآخر ل�ستكمال ما تبقى فيها من اأعمال .

 القــــــرار

وال�ست�سارات  للمحاماة  العليان  وعبداللـه  عيديد  عمر  �سركة  حل  على  املجتمعون  وافق 

القانونية اعتبـارا من تاريخ 2013/2/16م ، وقد بلغت اأرباح املكتب مبلغ ) 1500 ر.ع ( األف 

 )٪50( بن�سبة  ال�سركاء  بني  منا�سفة  توزيعها  على  التفاق  مت  عماين  ريال  وخم�سمائة 

لكل �سريــــك ، ولـــم ت�سجــــل اأيـــة خ�سائــــر على ال�سركــــة حتى تاريــــخ احلــــل ول توجــــد اأية 

اأعمــــال اأو ق�سايا متبقية عند ال�سركة وقد اأغلق الجتماع عقب موافقة ال�سركاء ومت اإثبات 

ما تقدم فـي تاريخه .

1 - عمـــــــــر بـن طاهـــــــر علــــــــوي عيديــــــــــد                                           التوقيع

2 - عبداللـــــه بن علـــــي حممــــد العليــــــــان                                           التوقيع

       3 - املحامي / يا�سيـن اإ�سماعيـل اأو�سنجلي                                          التوقيع                                      

       4 - املحامي / �سامي عبداحلليــم ح�سنني                                           التوقيع                                   
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وزارة القـوى العاملـة

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلــن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنــادا اإلــى القـــــرار الــــوزاري رقــــــم 2012/570 ب�شــــاأن نظـــــام 

ت�شكيـل وعمل وت�شجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �شلطنة 

عمان اأن عمــال �شركــة الر�شـــن وتوبـــرو لل�شناعات الهند�شية الثقيلة تقدمــوا اإلـى املديريـة 

العامــة للرعايــة العماليــة بالــوزارة بطلــب ت�شجيــل نقابـــة عماليـــة ، ولكــل مت�شـــرر احلـق 

فـي االعتـــرا�ض علـــى هــــذا الطلـب ، على اأن يكون اعرتا�شه م�شببا واأن يتقدم به اإىل جلنة 

بحث االعرتا�شات امل�شكلة بالوزارة لهذا الغر�ض ، وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر 

هذا االإعالن .

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلــن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنــادا اإلــى القـــــرار الــــوزاري رقــــــم 2012/570 ب�شــــاأن نظـــــام 

ت�شكيـل وعمل وت�شجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �شلطنة 

املديريـة  اإلـى  تقدمــوا  التحويلية  االأملنيوم  ل�شناعات  العمانية  ال�شركــة  عمــال  اأن  عمان 

العامــة للرعايــة العماليــة بالــوزارة بطلــب ت�شجيــل نقابـــة عماليـــة ، ولكــل مت�شـــرر احلـق 

فـي االعتـــرا�ض علـــى هــــذا الطلـب ، على اأن يكون اعرتا�شه م�شببا واأن يتقدم به اإىل جلنة 

بحث االعرتا�شات امل�شكلة بالوزارة لهذا الغر�ض ، وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر 

هذا االإعالن .
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اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القوى العاملة ا�شتنادا اإىل القرار الوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيل 

وعمـل وت�شجيـل النقابـات العماليـة واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �شلطنة عمان 

للرعايـة  العامــة  املديريــة  اإلـى  تقدمــوا  والغاز  للنفط  العاملية  اليقني  ركن  �شركة  عمــال  اأن 

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

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

بالوزارة لهذا الغر�ض ، وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل احتاد عمايل

تعلن وزارة القوى العاملـة ا�شتنادا اإلــى القـرار الــوزاري رقــم 2012/570 ب�شــاأن نظـام ت�شكيل 

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

اأن جمموعة من النقابات العمالية فـي قطاع النفط والغاز  تقدمــوا اإلـى املديريـة العامــة 

للرعاية العمالية بالوزارة بطلب ت�شجيل احتاد عمايل لقطاع النفط والغاز ، ولكل مت�شـــرر 

احلـق فـي االعتـــرا�ض علـــى هــــذا الطلــــب ، علــى اأن يكـــون اعرتا�شــه م�شببــا واأن يتقــدم بـــه 

اإىل جلنة بحث االعرتا�شات امل�شكلة بالوزارة لهذا الغر�ض ، وذلك خالل ثالثني يوما من 

تاريخ ن�شر هذا االإعالن .
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وزارة التجــــارة وال�صناعـــة

دائرة امللكية الفكريــة

اإعـــــــالن

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 :  45925 

فـي الفئة 31 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

املنتجات الزراعية ومنتجات ب�ساتني والغابات والغالل والبذور وجميعها واردة بالفئة 31 ، 

احليوانات احلية طيور واأ�سماك ، املواد الغذائية اخلا�سة باحليوانات والطيور والأ�سماك 

ال�سعري،   ، الغذائية  للمواد  كاإ�سافات  ت�ستعمل  والتي   31 بالفئة  الواردة  وامل�ستح�سرات 

، فرا�ش  الأليفة  ال�ساحلة لأكل احليوانات  امل�سغ  والأ�سابع ومواد  العظام   ، عظم احلبار 

للحيوانات ، الفواكه واخل�سروات وم�ستح�سرات لت�سمني احليوانات . 

با�صـــــــــــــــم : مار�ش ، اإنكوربوريتد 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

املتحدة  الوليات   ،  3883-22101 فرجينيا   ، مكلني   ، �سرتيت  امل   ،  6885  : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2007/07/14 

ا�سم الوكيل : �سما�ش للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 47242 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

النب ، ال�ساي ، الكاكاو ، ال�سكر ، الأرز ومنتجات الأرز ، بدائل القهوة ، حبوب وم�ستح�سرات 

م�سنوعة من احلبوب ، خبز، ب�سكويت ، كعك ، فطائر ، معجنات ، كعك حملى ، �سكاكر، 

 ، لل�سرب  ، �سوكولتة  ، �سوكولتة ومنتجات �سوكولتة  اأ�سابع حلوى موزيل   ، �سكاكر  اأ�سابع 

حلويات غري دوائية ، حلويات مثلجة لالأكل ، اآي�ش كرمي وحلوى جممدة ، حلوى ما بعد 

منكهات   ، �سرابات   ،  ) وهالم  خمفوقة  ق�سدة  من  )حلوى  املو�سيه  حلوى   ، مربدة  الأكل 

وجميعها   ، �سل�سات   ، الوجبات  لعمل  ومكونات  ووجبات  خفـيفة  اأطعمة   ، للم�سروبات 

م�سنوعة من منتجات واردة بالفئة 30 .
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با�صـــــــــــــــم : مار�ش ، اإنكوربوريتد 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

املتحدة  الوليات   ،  3883-22101 فرجينيا   ، مكلني   ، �سرتيت  امل   ،  6885  : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2007/10/2 

ا�سم الوكيل : �سما�ش للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  47688 

فـي الفئة 31 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

منتجات زراعية ومنتجات ب�ساتني وغابات وغالل وبذور وجميعها واردة بالفئة 31 ، حيوانات 

وطيور واأ�سماك حية ، مواد غذائية للحيوانات والطيور والأ�سماك ومنتجات واردة بالفئة 

31 ت�ستخدم كاإ�سافات ملثل هذه املواد الغذائية ، �سعريمنبت ، عظم احلبار ، عظام واأ�سابع 

، فواكه وخ�سروات  ، منتجات ملهاد احليوانات  وم�سغات �ساحلة لأكل احليوانات الأليفة 

طازجة وم�ستح�سرات م�سنوعة منها ت�ستخدم كاإ�سافات للمواد الغذائية فئة 31 .

با�صـــــــــــــــم : مار�ش ، اإنكوربوريتد 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

املتحدة  الوليات   ،  3883-22101 فرجينيا   ، مكلني   ، �سرتيت  امل   ،  6885  : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2007/11/6 

ا�سم الوكيل : �سما�ش للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش .ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  47689 

فـي الفئة 31 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

منتجات زراعية ومنتجات ب�ساتني وغابات وغالل وبذور وجميعها واردة بالفئة 31 ، حيوانات 

وطيور واأ�سماك حية ، مواد غذائية للحيوانات والطيور والأ�سماك ومنتجات واردة بالفئة 

31 ت�ستخدم كاإ�سافات ملثل هذه املواد الغذائية ، �سعريمنبت ، عظم احلبار ، عظام واأ�سابع 

، فواكه وخ�سروات  ، منتجات ملهاد احليوانات  وم�سغات �ساحلة لأكل احليوانات الأليفة 

طازجة وم�ستح�سرات م�سنوعة منها ت�ستخدم كاإ�سافات للمواد الغذائية .فئة 31 .

با�صـــــــــــــــم : مار�ش ، اإنكوربوريتد 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

املتحدة  الوليات   ،  3883-22101 فرجينيا   ، مكلني   ، �سرتيت  امل   ،  6885  : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2007/11/6 

ا�سم الوكيل : �سما�ش للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  55087

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الأ�سالك والكابالت لالت�سال والطاقة ، والبناء ، وامل�ستعملة من قبل امل�ستهلك ، والتطبيقات 

متديد  خدمات   ، واملرنة  واملعزولة  العارية  الكهربائية  والكابالت  والأ�سالك   ، الكهربائية 

الأ�سالك الكهربائية وملحقاتها ، وهي ال�سدادة )الفـيوز( الواقي من اندفاع التيار ، كابالت 

الت�سالت  كابالت  واأنابيب  داخلية  باأقفال  املح�سنة  الكهربائية  والكابالت  الت�سالت 

اململوئة  الكهربائية  والكابالت  وامللقاة  املوزعة  الكهربائية  والكابالت  واملدفونة  الهوائية 
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والأ�ســـالك الكهربائــية املحمولة والكابالت املجهزة بالطاقة الكهربائية وكابالت التحكم ،

الإلكرتونيــــة  والكابـــالت  الكهربائيـــة  الكابـــالت  وعلبـــة   ، للطقــــ�ش  املقاومـــــة  والأ�ســــالك 

والت�سالت وكابالت الأملنيوم الكهربائية ، الكابالت ال�ساحنة للبطارية والأ�سالك املجهزة 

وكابالت التنبيه املعلقة والكابل متحد املحور، وكابالت امليكروفون ، والكابالت امل�ستخدمة 

لالإنذار باحلريق ، والهواتف والأ�سالك املرتكزة على الكهرباء ، واأ�سالك التكلم الكهربائية 

 ، والفـيديو  ال�سوت  وكابالت  التلفزيوين  والكابل  والأمن  لل�سوت  الكهربائية  والكابالت 

والكابالت الكهربائية واحلرارية ، والكابالت لنقل الطاقة املنخف�سة واملتو�سطة والعالية 

اجلهد ، واأ�سالك لوح التحكم وكابالت الطاقة الكهربائية املكونة من النحا�ش والألومنيوم 

والكابالت  املحور  ثالثية  الكهربائية  والكابالت  والتحكم  للطاقة  الكهربائية  والكابالت 

بالكهرباء  امل�سحوبة  والكابالت  والقاطرات  لل�سيارات  امل�ستخدمة  الكهربائية  والأ�سالك 

وكابالت الإ�ساءة ، والكابالت املجمعة لغر�ش حماية املركبات ولالأغرا�ش الريا�سية ، الكابالت 

والكابالت   ، ال�ساحل  عن  والبعيدة  البحرية  الكهربائية  والأ�سالك   ، النووية  الكهربائية 

الكهربائية على منت ال�سفن ، ال�سلك الكهربائي الرئي�سي والكابالت الكهربائية لل�سناعة 

والأ�سالك  امل�سخنة  الكهربائية  والأ�سالك  املتخ�س�سة  الكهربائية  والأ�سالك  والتعدين 

الكهربائية امل�سيئة والأ�سالك الثابتة والكابالت املزودة للكهرباء واأ�سالك التو�سيل املعزولة 

الكهربائية  والكابالت  والأملنيوم  بالنحا�ش  املعزولة  البناء  واأ�سالك  والأملنيوم  بالنحا�ش 

الثانوية والأ�سالك الكهربائية للخطوط املغطاة ، والكابالت الكهربائية خلدمة املداخل . 

با�صـــــــــــــــم : جرنال كيبل تكنولوجيز كوربوري�سن 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الوليات   9753-  41076 كينتاكي   ، هيت�ش  هايالند   ، درايف  تي�سنيري  فور   : العنـــــــــوان 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2008/12/15 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش .ب : 2366 ر.ب :112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  56126 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

املحالت وال�سحف واملطبوعات .

با�صـــــــــــــــم : موؤ�س�سة مها اأحمد اجلفايل لت�سويق املواد الغذائية 

اجلن�صيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : جدة طريق املدينة النازل - مركز اأدهم التجاري - اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2009/03/03 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  58922 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

والأمــرا�ش  املعديـــة  الأمــرا�ش  عـــالج  فـي  امل�ستخدمـــة  ال�سيدليـــة  واملــــواد  امل�ستح�ســـرات 

وال�سطرابات الفـريو�سية .

با�صـــــــــــــــم : فـيف هيلثكري يوكي ليمتد 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 980 غريت وي�ست رود ، برينتفورد ، ميدلك�ش ، تي دبليو 8 9 جي اأ�ش ، اجنلرتا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2009/09/07 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش .ب : 2366 ر.ب :112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  66218 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مل�ساحيق  املزيل  الورق   ، ر�سو�ش اجل�سم   ، ، ومادة لفرك اجل�سم  بودرة اجل�سم   ، ال�سابون 

جتميل الوجه ، فوط م�ستح�سرات التجميل ، اأقالم التجميل ، مواد التجميل ، مزيالت 

ال�سعر ، منظفات الوجه ، مواد فرك للوجه ، روائح ، ومواد العناية بال�سعر ، ومواد العناية 

، ومواد  الطبية  بال�سفاه غري  العناية  ، ومواد  الطبية  ، ومواد ال�ستحمام غري  بالأظافر 

العناية بالب�سرة غري الطبية ، ومواد الوقاية من ال�سم�ش غري الطبية ، ومواد احلمام غري 

الطبية ، ومواد اإزالة الروائح ال�سخ�سية ، والر�سو�ش املعطر جلو الغرف ، وم�ستح�سرات 

احلالقة . 

با�صـــــــــــــــم : فـيلو�سوفـي،اإنك 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 3809 اي�ست واتكنز �سرتيت ، فوينك�ش ، اريزونا ، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/01/04 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

 طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  66219 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مل�ساحيق  املزيل  الورق   ، ر�سو�ش اجل�سم   ، ، ومادة لفرك اجل�سم  بودرة اجل�سم   ، ال�سابون 

جتميل الوجه ، فوط م�ستح�سرات التجميل ، اأقالم التجميل ، مواد التجميل ، مزيالت 

ال�سعر ، منظفات الوجه ، مواد فرك للوجه ، روائح ، ومواد العناية بال�سعر ، ومواد العناية 

، ومواد  الطبية  بال�سفاه غري  العناية  ، ومواد  الطبية  ، ومواد ال�ستحمام غري  بالأظافر 

العناية بالب�سرة غري الطبية ، ومواد الوقاية من ال�سم�ش غري الطبية ، ومواد احلمام غري 

الطبية ، ومواد اإزالة الروائح ال�سخ�سية ، والر�سو�ش املعطر جلو الغرف ، وم�ستح�سرات 

احلالقة . 

با�صـــــــــــــــم : فـيلو�سوفـي ، اإنك 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 3809 اي�ست واتكنز �سرتيت ، فوينك�ش ، اريزونا ، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/01/04 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش .ب : 2366 ر.ب :112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  68765 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات التاأمني ، اإبرام �سندات التاأمني �سد احلوادث ، معلومات التاأمني ، �سم�سره التاأمني ، 

ا�ست�سارات التاأمني ، معلومات التاأمني .

با�صـــــــــــــــم : �سركة م�سون خلدمات التاأمني 

اجلن�صيــــــة : قطري

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 666 الدوحة ، دولة قطر 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/06/18 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  68878 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات التاأمني ، ال�سوؤون التمويلية ، ال�سوؤون املالية .

با�صـــــــــــــــم : �سركة جمموعة الربكة امل�سرفـية )�ش.م.ب( 

اجلن�صيــــــة : بحريني 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب :1882 املنامة مملكة البحرين 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/06/22 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش .ب : 2366 ر.ب :112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  69796 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سجائر . 

با�صـــــــــــــــم : دنهيل توباكو اوف لندن ليمتد 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 1 ايه ا�ش تي جيم�سز �سرتيت ، لندن ا�ش دبليو 1 ايه 1 اي اف ، اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/08/15 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  70382 

فـي الفئة 24 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جلود حيوانات ، حقائب النقود ، حقائب مدر�سية ، حقائب �سغرية للوثائق والأوراق ، حقائب 

 ، مظالت  ظهر،  حقائب   ، للريا�سة  حقائب   ، �سفر  حقائب  )لل�سروج(  جلدية  اليد،�سيور 

ع�سي خيزران ، اأمعاء حيوانات لعمل ال�سجق .

با�صـــــــــــــــم : غوانغز هو اأوكينغ ليذر كو.ليمتد 

اجلن�صيــــــة : �سيني 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ، دي�سرتيكت  هووؤود   ، تاون  �سيلينغ   ، رود  يانغفوانغ   ، روود  منرب6زيني   : العنـــــــــوان 

غوانزهو ال�سني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/09/24 

ا�سم الوكيل : �سعيد ال�سيابي

العنـــــــــوان : �ش.ب : 961 ر.ب : 117
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  70450 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

النب ، ال�ساي ، الكاكاو، ال�سكر ، الأرز ومنتجات الأرز ، بدائل القهوة ، التابيوكا ، ال�ساغو ، 

 ، ال�سل�سات  اخلل،   ، اخلردل   ، امللح   ، الأ�سود  الع�سل   ، النحل  ع�سل   ، معكرونة   ، الدقيق 

التوابل ، البهارات ، احلبوب وم�ستح�سرات احلبوب ، اخلبز ، الب�سكويت ، الكعك ، فطائر ،

ال�سوكولتة ومنتجات   ، املو�سلي  األواح  ال�سكاكر،  األواح   ، �سكاكر   ، ، كعك حملى   معجنات 

ال�سوكولتة ، م�سروب ال�سوكولتة ، حلويات غري دوائية ، مثلجات لالأكل ، بوظة )اآي�ش 

كرمي( ، حلوى جممدة ، حلويات وم�سروبات مثلجة ، املو�سية)حلوى من كرمية خمفوقة 

وهالم( ، خليط الكعك ، �سربات ، منكهات للم�سروبات واأطعمة خفـيفة ووجبات ومكونات 

لتح�سري الوجبات ، ال�سل�سات ، جميع ما هو م�سنوع من تلك ال�سلع والوارد فـي الفئة 30 ،

املنتجات املعدة لال�ستهالك والتي تتاألف اأ�سا�سا من املنتجات اآنفة الذكر فئة 30 .

با�صـــــــــــــــم : مار�ش اإنكوربوريتد 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 6885 امل �سرتيت مكلني فرجينيا3883 -22101 الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/09/28 

ا�سم الوكيل : �سما�ش للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  70726 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

التحاليل  خدمات   ، بها  املتعلقة  والت�سميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 

خدمات   ، الآيل  احلا�سب  وبرامج  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم  خدمات  ال�سناعية  والأبحاث 

قانونية .

با�صـــــــــــــــم : �سركة خدمات التخزين واأنظمة املعلومات ال�سعودية املحدودة 

اجلن�صيــــــة : �سعودي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــوان : جــدة حــي الأنـــدلـــــــ�ش ، �ســارع دعــــــاء الميــان 123 ملك ال�سمــــح للتجــــارة ، 

�ش.ب :22010 الرمز الربيدي :  21495 ، اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/10/16 

ا�سم الوكيل : �سعيد ال�سيابي

العنـــــــــوان : �ش.ب : 961 ر.ب : 117
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  72377 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ال�سعر  وراتنجات  وال�سامبو  التنظيف  وكرميات  والعطور  اجللدية  امل�ستحلبات  غ�سول 

وا�سن�ش ال�سعر على �سكل زيوت معطرة وغ�سول الوقاية من ال�سم�ش وم�ستح�سرات �سقل 

التجميلية  بالأغرا�ش  اخلا�سة  والأقنعة  الأظافر  طالء  اإزالة  وم�ستح�سرات  الأظافر 

و�سابون التجميل وكرميات امل�ساج وغ�سول اجل�سم وجل ال�ستحمام وجل الغت�سال بالد�ش 

باملونيكري  اخلا�سة  ال�سقل  وم�ستح�سرات  التجميلية  التغذية  وكرميات  امل�ساج  وزيوت 

وم�ستح�سرات اإزالة طالء الأظافر وبودرة ال�ستحمام التجميلية والبودرة املعطرة وغ�سول 

ال�سعر وكرميات اجل�سم ورغوة تنظيف الب�سرة وغ�سول تنظيف الب�سرة ومنظفات اجل�سم 

وم�ستح�سرات التجميل وم�ستح�سرات تظليل العيون واأحمر ال�سفاه .

با�صـــــــــــــــم : ال جي هاو�ش هولد & هيلث كري ليمتد 

اجلن�صيــــــة : كوريا 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 92 �سينميونو 2 جا جوجننو جيو �سيوول كوريا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/1/24 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  72495 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأوتوماتيكية  موؤ�سرات   ، بطاريات  �سناديق   ، للمركبات  كهربائية  بطاريات   ، اإنذار  اأجهزة 

تبني انخفا�ش �سغط فـي اإطارات املركبات )موازين هواء( ، اأجهزة راديو للمركبات . 

با�صـــــــــــــــم : �سركة �ساكا العاملية ذ م م 

اجلن�صيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 15613 دبي الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/01/30 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش .ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1013(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72670 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

واإدارة  والإعالن  والدعاية  احلا�سوب  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية  الإعالن  خدمات 

الأعمال وخدمات جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات احلا�سوب ، عر�ش ال�سلع واملعار�ش ، 

امل�ساعـــدة فـي اإدارة الأعمــــال التجاريــــة اأو ال�سناعيــــة وخدمـــــات التزويـــــد باملعلومــــات عـــن 

الأعمال ، الدعاية والإعالن عرب التلفزيون . 

با�صـــــــــــــــم : �سركة تو�سيل للتجارة العامة 

اجلن�صيــــــة : كويتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 3722 �سباح ال�سامل 44531 دولة الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/02/11 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  72687 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات التاأمني ، ال�سوؤون التمويلية ، ال�سوؤون املالية ، ال�سوؤون العقارية .

با�صـــــــــــــــم : بي اآي بي كون�سالتنت�ش ليمتد 

اجلن�صيــــــة : جبل طارق

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �سويت 7 هادفـيلد هاو�ش ليربيري �سرتيت جبل طارق 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/02/12 

ا�سم الوكيل : �سعيد ال�سيابي

العنـــــــــوان : �ش.ب : 961 ر.ب : 117

- 27 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1013(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  72884 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اخلبز ، الكيك ، املعجنات ، الب�سكويت ، ال�سوكولته وامل�سروبات التي اأ�سا�سها الكاكاو ، القهوة 

وال�ساي .

با�صـــــــــــــــم : اندلي�ش ان�سبريا�سن ا�ش دي ان بي ات�ش دي 

اجلن�صيــــــة : ماليزيا 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : لوت 159 جالن اند�سرتي 2/2 راوانغ انتيجراتيد اند�سرتيال بارك ، 48000 

راوانغ ، �سيالجنور دارول اح�سان ماليزيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/02/25 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73455 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

وم�ستح�سرات  التنظيف  وم�ستح�سرات  الغ�سيل  فـي  ت�ستعمل  التي  املرطبة  امل�ستح�سرات 

جتفـيف املالب�ش .

با�صـــــــــــــــم : ال جي هاو�ش هولد & هيلث كري ليمتد 

اجلن�صيــــــة : كوريا 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 92 �سينميونو 2 جا جوجننو جيو �سيوول كوريا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/24 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش .ب : 2366 ر.ب :112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1013(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73533 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مما�سح التنظيف اخلا�سة بالأدوات املنزلية واحلمامات والأثاث والنوافذ .

با�صـــــــــــــــم : كيمربيل - كالك ورلدوايد اإنك 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

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

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73731 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

فالتر ورقية للقهوة .

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

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2401 يوتاه اأفنيو �ساوث �سياتل وا�سنطن 98134 الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/08 

ا�سم الوكيل : �سما�ش للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1013(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73736 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات   ، املخاطر  اإدارة  خدمات   ، التاأمني  �سم�سرة  خدمات   ، التاأمني  وكالت  خدمات 

معلومات التاأمني وال�ست�سارات .

با�صـــــــــــــــم : لوكتون ، اإنك 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

مي�سوري64112   ، �سيتي  كان�سا�ش   ،  900 �سويت   ، �سرتيت   47 444وي�ست   : العنـــــــــوان 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/08 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73748 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات �سيدلنية لعالج ال�سطرابات الع�سبية .

با�صـــــــــــــــم : بايوجني ايديك ام ايه اإنك 

اجلن�صيــــــة :الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 14كامربيدج �سنرت ، كامربيدج ، ام ايه 02142 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/08 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش .ب : 2366 ر.ب :112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1013(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73749 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات �سيدلنية لعالج ال�سطرابات الع�سبية .

با�صـــــــــــــــم : بايوجني ايديك ام ايه اإنك . 

اجلن�صيــــــة :الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 14كامربيدج �سنرت ، كامربيدج ، ام ايه 02142 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/08 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73872 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

حمامل )بريينجز( ملحركات املركبات .

با�صـــــــــــــــم : تايهو كوجيو كابو�سيكي كاي�سا )تايهو كوجيو كو ليمتد(

اجلن�صيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 3-65 ميدوريجاوكا طوكيو - �سي اي�سن - كني اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/16 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

- 31 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1013(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74155 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأنظمة احلفر الآلية لال�ستخدام فـي التنقيب عن الغاز والنفط .

با�صـــــــــــــــم : نا�سونال اويلول فاركو ، األ بي 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

، الوليات املتحدة   77036 العنـــــــــوان : 7909 بارك ود �سريكل درايف ، هو�سنت تك�سا�ش 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/07 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74280 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات العناية بالب�سرة الطبية .

با�صـــــــــــــــم : اأو اأم بي ، اإنك 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 90806  ، ، لونغ بي�ش كاليفورنيا   500 ايربورت واي �سويت  العنـــــــــوان : 37600 كيلروي 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/13 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش .ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1013(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74281 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 ، م�ستح�سرات العناية بالب�سرة، حتديدا كرميات الب�سرة ، م�ستح�سرات لن�سارة الب�سرة 

واقي ال�سم�ش ، مرطبات ، كرميات ومرطبات تنظيف الب�سرة ، م�ستح�سرات تفتيح الب�سرة ،

م�ستح�سرات ترطيب وجتديد الب�سرة .

با�صـــــــــــــــم : اأو اأم بي ، اإنك 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 90806  ، ، لونغ بي�ش كاليفورنيا   500 ايربورت واي �سويت  العنـــــــــوان : 37600 كيلروي 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/13 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74566 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

منتجات لالأمــرا�ش الن�سائية .

با�صـــــــــــــــم : لبوراتوير ثريامك�ش ا�ش ايه اأم 

اجلن�صيــــــة : موناكو

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 6 اأفـينيو البريت 98000 موناكو 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/27 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش .ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1013(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74571 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، عر�ش  اأجهزة   ، فـيديو  كامريات   ، حممولة  هواتف  البيانات(  معاجلة  )معدات  قارنات 

مواد امل�سادر الرئي�سية للتيار الكهربائي )اأ�سالك وكابالت( خمف�سات )كهربائية( اأجهزة 

الإنذار �سد الرقة ، اأجهزة �سحن البطاريات الكهربائية ، خاليا غلفانية ، الطابعات .

با�صـــــــــــــــم : �سينزاهني هايل - باور اند�سرتيال كو ، ليمتد 

اجلن�صيــــــة : �سيني

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

نان�سان  تاون  اك�سيلي   ، رود  ار  اي  اند�سرتيال  داكان   11 رقم   ، بلوك  اأف   2  : العنـــــــــوان 

دي�سرتيت ، �سينزاهني �سيتي ، جواجندونغ بروفتين�ش - ال�سني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/27 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74572 

فـي الفئة 06 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأطواق و�سدادات حمكمة معدنية ملنع الت�سرب من الأنابيب ، جتهيزات وتراكيب لالأنابيب 

معدنية  و�سالت   ، لالأنابيب  معدنية  وقيود  مو�سالت   ، املعدن  اأ�سا�سها  والتي  املعزولة 

، فلكات  ، حلقات معدنية  ، موا�سري معدنية  للموا�سري، �سعب معدنية خلطوط الأنابيب 

)حلقات( معدنية . 

با�صـــــــــــــــم : جارلوك بايبالين تكنولوجيز ، اإنك 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   -  80033 كولوراو   ، ريدج  وايت   ، �سرتيت  اي�ش  اير   4990: العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/27 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش .ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74573 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مل�سلحة  اجللب  وخدمات  الأعمال  وتوجيه  اإدارة  وخدمات  والإعالن  الدعايه  خدمات 

الآخرين للب�سائع على خمتلف اأنواعها لتمكني امل�ستهلكني من معاينة و�سراء هذه الب�سائع 

من ال�سوبر ماركت ، ال�سيدليات ، حمالت البيع بالتجزئة ، حمالت البيع باجلملة ، دليل 

 ، الت�سال  و�سائل  من  اأي  وعرب  الإلكرتونية  الت�سال  مواقع  عرب  )كاتالوج(  الب�سائع 

الإنرتنت  و�سبكات  الإلكرتونية  الت�سالت  الربيدية عرب مواقع  الطلبات  تلبية  خدمات 

وعرب اأي من و�سائل الت�سالت .

با�صـــــــــــــــم : وال- مارت �ستورز ، اإنك 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 702 ا�ش دبليو 8 �سرتيت بينتونفـيللي ، اركان�سا�ش 72716 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/27 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74585 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات تقدمي الأطعمة وامل�سروبات ، خدمات املطاعم ، خدمات املقاهي )كوفـي �سوب( .

با�صـــــــــــــــم : �سركة الهدى للفنادق وال�سياحة �ش م ك 

اجلن�صيــــــة : كويتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �سارع 103، بلوك 6 ، �ش.ب :18544 فاروانية-81006 - الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش .ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74587 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات تقدمي الأطعمة وامل�سروبات ، خدمات املطاعم ، خدمات املقاهي )كوفـي �سوب( .

با�صـــــــــــــــم : �سركة الهدى للفنادق وال�سياحة �ش م ك 

اجلن�صيــــــة : كويتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �سارع 103 ، بلوك 6 ، �ش.ب :18544 فاروانية -81006 - الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74951 

فـي الفئة 04 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مزلقات وزيوت نافذة .

با�صـــــــــــــــم : دبليو دي - 40 مانيوفاكت�سرنغ كومباين 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان :1061 كوداهـــي بليــــ�ش ، �ســـان ديغــــو ، كاليفورنيــــا92110 ، الوليـــات املتحــــدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/20 

ا�سم الوكيل : �سما�ش للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74952 

فـي الفئة 04 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مزلقات وزيوت نافذة .

با�صـــــــــــــــم : دبليو دي - 40 مانيوفاكت�سرنغ كومباين 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان :1061 كوداهـــي بليــــ�ش ، �ســـان ديغــــو ، كاليفورنيــــا92110 ، الوليـــات املتحــــدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/20 

ا�سم الوكيل : �سما�ش للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74953 

فـي الفئة 02 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

م�ستح�سرات فقدان اللمعان و�سداأ الأ�سطح املعدنية .

با�صـــــــــــــــم : دبليو دي - 40 مانيوفاكت�سرنغ كومباين 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان :1061 كوداهـــي بليــــ�ش ، �ســـان ديغــــو ، كاليفورنيــــا92110 ، الوليـــات املتحــــدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/20 

ا�سم الوكيل : �سما�ش للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74954 

فـي الفئة 02 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

م�ستح�سرات فقدان اللمعان و�سداأ الأ�سطح املعدنية .

با�صـــــــــــــــم : دبليو دي - 40 مانيوفاكت�سرنغ كومباين 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ،92110 كاليفورنيا   ، ديغو  �سان   ، بلي�ش  كوداهي   1061  : العنـــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/20 

ا�سم الوكيل : �سما�ش للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75018 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية ، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية ، مواد حمية معدة 

لال�ستعمال الطبي واأغذية للر�سع والأطفال ، ل�سقات ومواد �سماد ، مواد ح�سو الأ�سنان 

و�سمع طب الأ�سنان ، مطهرات ، م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة ، مبيدات 

فطريات ومبيدات اأع�ساب .

با�صـــــــــــــــم : ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الدوائية 

                       وامل�ستلزمات الطبية )�سيبماكو الدوائية( 

اجلن�صيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب 20001 ، الريا�ش 11455 ، اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/26 

ا�سم الوكيل : �سما�ش للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75020 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

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

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

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

با�صـــــــــــــــم : ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الدوائية 

                      وامل�ستلزمات الطبية )�سيبماكو الدوائية( 

اجلن�صيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب 20001 ، الريا�ش 11455 ، اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/26 

ا�سم الوكيل : �سما�ش للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75021 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

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

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

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

با�صـــــــــــــــم : ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الدوائية 

                      وامل�ستلزمات الطبية )�سيبماكو الدوائية( 

اجلن�صيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب 20001 ، الريا�ش 11455 ، اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/26 

ا�سم الوكيل : �سما�ش للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76967 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

والنظارات وملحقات  الوقت  باملالب�ش وقيا�ش  والتجزئة اخلا�سة  البيع باجلملة  خدمات 

املنزلية  الأثاث  واأقم�سة  اجللدية  واملنتجات  والعطور  باجل�سم  العناية  ومنتجات  الأزياء 

واحلقائب والأدوات الريا�سية ومنتجات التبغ وخدمات الت�سويق وعمل البحوث والتحاليل 

ال�سوقية وخدمات الإعالن وتاأجري امل�ساحات الإعالنية وخدمات توزيع الب�سائع والن�سرات 

الدعائيـــة لالأغــــرا�ش الدعائيــــة وامل�ستملــــة علــــى الإعالنـــــات الإلكرتونيــــة مـــــــن خـــــالل 

الب�سائع وعلى وجه اخل�سو�ش من خالل املحالت وواجهات  الإنرتنت . خدمات عر�ش 

املحالت وخدمات تنظيم املعار�ش لالأغرا�ش القت�سادية والإعالنية وخدمات ال�ست�سارات 

اإدارة  وخدمات  وامل�ستهلك  والقت�ساد  والأعمال  ال�ست�سارات  تنظيم  وخدمات  والإدارة 

الأعمال وخدمات الرتويج لالأعمال عرب تزويد املعلومات ذات ال�سلة .

با�صـــــــــــــــم : هوجو بو�ش تريد مارك ماجنمنت جي اأم ب اأت�ش اند كو كيه جي 

اجلن�صيــــــة : اأملاين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : دي�سيل�سرتا�ش 12 - 72555 ميرتينغني ، اأملانيا 

تاريخ تقدمي الطلب :2012/10/24 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75306 

فـي الفئة 33 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

براندي ، رم ، وي�سكي ، فودكا ، جني ، تكيال، نبيذ وبرية .

با�صـــــــــــــــم : نا�سونال اند�سرتيال كوربوري�سن 

اجلن�صيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ايه270ديفـين�ش كولوين ، نيودلهي-110024، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/10 

ا�سم الوكيل : �سما�ش للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75407 

فـي الفئة 07 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مطاحن قهوة كهربائية لال�ستعمال املنزيل اأو التجاري ، اآالت كهربائية خلفق احلليب .

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

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

، الواليات   98134 ، وا�سنطن  ، �سياتل   800 اأفنيو �ساوث �سويت  2401 يوتاه  العنـــــــــوان : 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/16 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75408 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأجهزة كهربائية وخا�سة اآالت حت�سري قهوة االأ�سربي�سو واآالت حت�سري القهوة لال�ستعمال 

املنزلـــي و/اأو التجـــاري ، مر�سحـــات ميـــاه ، وحـــدات تر�سيـــح وتنقيـــة امليــاه وعبوات بديلة 

ومر�سحات خا�سة بها .

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

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

، الواليات   98134 ، وا�سنطن  ، �سياتل   800 اأفنيو �ساوث �سويت  2401 يوتاه  العنـــــــــوان : 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/16 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 3806 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75411 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

بودرة حليب جمفف ، بودرة احلليب ، حليب ، حليب منكه ، خمفوق احلليب وم�سروبات 

اأ�سا�سها احلليب ، �سل�سات فواكه فئة 29 .

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

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

، الواليات   98134 ، وا�سنطن  ، �سياتل   800 اأفنيو �ساوث �سويت  2401 يوتاه  العنـــــــــوان : 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/16 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75412 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

قهوة ، حبوب بن كامل ومطحون ، كاكاو ، �ساي و�ساي االأع�ساب ، وم�سروبات النب وال�ساي 

والكاكاو واالأ�سربي�سو ، وامل�سروبات التي اأ�سا�سها القهوة ، امل�سروبات التي اأ�سا�سها االأ�سربي�سو ، 

امل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�ساي ، بودرة ال�سوكوالتة والفانيال ، ال�سل�سات التي ت�ساف اإىل 

التوت  با�ستثناء  الفواكه  �سل�سة   ، ال�سوكوالتة  �سل�سة   ، ال�سوكوالتة  �سراب   ، امل�سروبات 

الربي املطبوخ و�سل�سة التفاح ، القهوة اجلاهزة وال�ساي اجلاهز فئة 30 .

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

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

، الواليات   98134 ، وا�سنطن  ، �سياتل   800 اأفنيو �ساوث �سويت  2401 يوتاه  العنـــــــــوان : 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/16 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 3806 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75436 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جــوارب وك�ســاء لل�ســاق )بنطلــون( ومالبــ�س خارجيــة و�سراويــل داخليــة ومالبــ�س جاهــزة 

وقم�سان وقم�سان اأكمام ق�سرية وتنورات و�سكورت وقم�سان ق�سرية االأكمام )تي �سريت( 

وبنطلونات واأزياء موحدة .

با�ســـــــــــــــم : كلوذين كالت�سر ليمتد 

اجلن�سيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : تي كاي تي هاو�س ، �سي/14 ، ترايد وورلد ، كاماال ميلز كمباوند ، �سيناباتي 

بابات مارغ ، لووز باريل ، مومباي 400013 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/21 

ا�سم الوكيل : �سعيد ال�سيابي

العنـــــــــوان : �س . ب : 961 ر . ب : 117

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75528 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س .

با�ســـــــــــــــم : برميا للتجارة العامة �س . ذ . م . م

اجلن�سيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س . ب 181783 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/28 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 3806 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75529 

فـي الفئة 31 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

منتجـــات احلبـــوب واحليوانـــات احليـــة ، الفواكـــه واخل�ســـروات الطازجــة ، البذور ، علف 

احليوانات وال�سعري ، بي�س التفقي�س ، االأ�سمدة ، واالأ�سماك احلية ، القمح .

با�ســـــــــــــــم : �سركة املراعي للتجارة 

اجلن�سيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س . ب : 8524 ، الريا�س 11492 ، اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75530 

فـي الفئة 31 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

منتجـــات احلبـــوب واحليوانـــات احليـــة ، الفواكـــه واخل�ســـروات الطازجـــة ، البذور ، علف 

احليوانات وال�سعري ، بي�س التفقي�س ، االأ�سمدة ، االأ�سماك احلية ، القمح .

با�ســـــــــــــــم : �سركة املراعي للتجارة 

اجلن�سيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س . ب : 8524 ، الريا�س 11492 ، اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75675 

فـي الفئة 31 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

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

باحليوانات  اخلا�سة  الغذائية  املواد   ، واالأ�سماك  والطيور  احلية  احليوانات   ،  31 الفئة 

لتلك  كاإ�سافات  ت�ستخدم  التي   31 الفئة  فـي  الواردة  وامل�ستح�سرات  واالأ�سماك  والطيور 

املواد الغذائية ، ال�سعري املنبت ، عظم �سمك احلبار ، عظام قابلة لالأكل وع�سي وم�سغات 

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

لها لال�ستخدام كاإ�سافات للمواد الغذائية .

با�ســـــــــــــــم : مار�س ، اأنكوربوريتد 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 6885 ، اأمل �سرتيت ، مكلني ، فرجينيا 22101 - 3883 ، اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/05 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75828 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سلكية  ات�ساالت  ا�ستقبال  وحدات   ، �سرتيو  �سوت  مكربات  من  تتكون  �سمعية  اأجهزة 

، وحدات قراءة كتب  اأي   ، اإلكرتونية حممولة  اأجهزة  مدجمة وحمطات لال�ستخدام مع 

اإلكرتونيــــة ، اأجهـــزة كمبيوتـــر لوحيـــة ، وم�سغـــالت اأم بي 3 ، و اأم بي 4 ، هواتــف حممولـــة ، 

لغر�س  املحمولة  االإلكرتونية  لالأجهزة  كمبيوترية  تطبيقات  برجميات   ، ذكية  هواتف 

التثبيت والتحكم باالأجهزة ال�سمعية املذكورة اآنفا ، م�سغالت ذاكرة فال�س الناقل الت�سل�سلي 

العاملي فارغة ، كامريات فيديو ، برجميات األعاب كمبيوترية ، حماور �سبكة كمبيوترية ، 

حموالت و موجهات برجميات كمبيوتر ت�ستخدم فـي الر�سائل الفورية ، واإر�سال وا�ستقبال 

الزمنية  ، وخدمات م�ساركة االت�سال واجلداول  االإلكرتوين ومعلومات االت�سال  الربيد 
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لالت�سال ، برجميات كمبيوتر ت�ستخدم الإدارة وتنظيم حمتوى قراءة رقمية خمتلفة ، اأي ، 

كتب اإلكرتونية ، �سحف اإلكرتونية ، اأطروحات وجمالت اإلكرتونية ، برجميات كمبيوترية 

ت�ستخدم الإدارة معلومات �سخ�سية ، برجميات كمبيوتر ت�ستخدم ل�سراء وتنزيل وت�سغيل 

واال�ستماع اإىل املو�سيقى ، برجميات كمبيوترية ت�ستخدم ل�سراء واال�سرتاك وتنزيل وت�سغيل 

اأطروحات   ، اإلكرتونية  ، �سحف  اإلكرتونية  ، كتب  اأي   ، اأو اال�ستماع ملحتوى قراءة رقمية 

وجمالت واألعاب اإلكرتونية ، برجميات كمبيوترية ت�ستخدم فـي ت�سجيل وتنظيم وحتويل 

ومونتاج ومراجعة ن�سو�س وبيانات وملفات �سمعية وملفات فيديو و األعاب اإلكرتونية فـي 

وم�سغالت  الفيديو  وم�سغالت  املو�سيقى  وم�سغالت  والكمبيوترات  التلفزيون  مع  ات�سال 

التعرف على  فـي  ت�ستخدم  ، برجميات تطبيقات كمبيوترية  املتنقلة  والهواتف  الو�سائط 

ال�سوت ، برجميات كمبيوترية ت�ستخدم فـي نظم حتديد املواقع باالأقمار ال�سناعية )جي 

بي اأ�س( ونظم املالحة التي ت�ستخدم فـي االإبحار ، وتخطيط للم�سارات والرحالت ، وفـي 

لتوفري  ال�سفر  نظم معلومات  فـي  ت�ستخدم  كمبيوترية  ، برجميات  االإلكرتونية  اخلرائط 

العام  النقل  امل�سورة لل�سفر و معلومات متعلقة بالفنادق واملعامل واملتاحف وو�سائل  ونقل 

القرتاح  كمبيوترية  برامج   ، والنقل  بال�سفر  املتعلقة  املعلومات  من  وغريها  واملطاعم 

التطبيقات االأكرث مالئمة ملدخالت الكتابة الأجهزة الهاتف املتنقل ، برجميات كمبيوترية 

ت�ستخدم فـي م�ساهدة وتنزيل اخلرائط االإلكرتونية ، برجميات كمبيوتر كجزء ال يتجزاأ 

وتنزيل  بت�سغيل  للم�ستخدم  ت�سمح  حممولة  كمبيوتر  اأجهزة  و/اأو  حممولة  هواتف  من 

وتنزيل  وم�ساهدة   ، واملو�سيقى  املو�سيقية  النغمات  وتنزيل  واال�ستماع   ، اإلكرتونية  األعاب 

�سا�سات التوقف واخللفيات برجميات كمبيوترية ت�ستخدم فـي حترير الن�ساطات اليومية ، 

اأجهزة  فـي  املخزنة  املتعددة  الو�سائط  وحمتويات  واملذكرات  والتقاومي  العناوين  دفاتر 

تاأليف ون�سر وحتميل وتنزيل وحتويل  ، برجميات كمبيوترية الإتاحة  الهواتف املحمولة 

وا�ستالم وتعديل وا�ستخراج وترميز وفك ترميز وت�سغيل وتخزين وتنظيم وتوفري و�سائط 

اإلكرتونية اأو معلومات على �سبكة االإنرتنت اأو غريها من �سبكات االت�ساالت ، برجميات 

والن�سو�س  والب�سريات  ال�سمعيات  وتوزيع  برجمة  من  امل�ستخدمني  لتمكني  كمبيوترية 

واأ�سرطة  املو�سيقية  واحلفالت  املو�سيقى   ، اأي   ، املتعددة  الو�سائط  حمتوى  من  وغريها 

الفيديو والراديو والتلفزيون واالأخبار والريا�سة واالألعاب واالأحداث الثقافية والربامج 

الرتفيهية والتعليمية عرب �سبكة االإنرتنت ، برجميات كمبيوترية ال�ستقبال ونقل وترميز 

، ومونتاج  واإر�سال غري متعدد   ، واإر�سال متعدد  ونقل  ت�سفري  وت�سفري وفك  ترميز  وفك 
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من  وغريها  التلفزيوين  البث  لتو�سيل  رقمي  �سكل  فـي  البيانات  من  وغريها  الفيديو 

التلفزيون مل�ساهدة جمموعات  برجمة الفيديو الأجهزة الفيديو املالئمة لتوزيع برجمة 

تلفزيونات ، اأجهزة كمبيوتر ، األبومات رقمية على �سكل وحدات عر�س �سور رقمية كامريات 

رقميــة اإطــارات �سور رقميــة طقم �سناديق رقمية علوية �سور رقمية قابلة للتحميل ، اأي ، 

للتحميل  مو�سيقية  نغمات   ، والرتفيه  التعليم  جمال  فـي  فيديو  اأو  فوتوغرافية  �سور 

م�سغالت اأقرا�س رقمية متعددة اال�ستخدامات ، األواح للكتابة االإلكرتونية اأجهزة فاك�س 

ب�سبكة  للتو�سيل  ت�ستخدم  الداخلي  لالت�سال  رئي�سية  حمطات  �سلبة  اأقرا�س  م�سغالت 

هواتف بروتوكول اإنرتنت ، لوحات حتميل فرعية خا�سة لربوتوكول االإنرتنت ، برجميات 

حملية  ات�سال  �سبكة  حموالت  رئي�سي  هاتف  حتويل  لوحات  رئي�سي  هاتف  ت�سغيل  نظام 

اإك�س�سوارات اأجهزة هواتف متنقلة وكمبيوترات لوحية ، اأي ، بطاريات ، �سواحن بطاريات ، 

 ، اأذن  �سماعات   ، ال�سلكية  �سماعات  طقم   ، �سلكية  �سماعات  طقم   ، بيانات  تو�سيل  كوابل 

�سواحن �سيارة ، حقائب جلدية ت�ستخدم حلفظ الهواتف املحمولة والكمبيوترات اللوحية 

لليدين  ا�ستخدام  بدون  اأذن  �سماعات  جمموعة   ، ال�سغرية  املحمول  الكمبيوتر  واأجهزة 

املحمولة  والكمبيوترات  اللوحية  والكمبيوترات  املحمولة  الهاتف  اأجهزة  مع  ت�ستخدم 

مع  لت�ستخدم  تكييفها  مت  لليدين  ا�ستخدامك  بدون  اأذن  �سماعات  جمموعة   ، ال�سغرية 

واأ�سرطة واقية   ، الهواتف  ، وحامالت  املحمولة و كمبيوترات لوحية واملرقمات  الهواتف 

مكيفة  ال�سيلكون  اأو  البال�ستيك  من  م�سنوعة  وجه  لوحات   ، للهاتف  واأحزمة   ، لل�سا�سة 

الكمبيوتر  واأجهزة  النقالة  للهواتف  م�ستبدلة  اأمامية  لوحات  تغليف  فـي  لال�ستخدام 

اللوحية حمطات �سمعية معدلة لال�ستخدام مع الهواتف النقالة والكمبيوترات اللوحية 

هواتف  ت�سغيل  نظام  برجميات  املحمولة  الهاتف  اأجهزة  مع  ت�ستخدم  مكيفة  حامالت 

اأجهزة   3 بي  اأم  م�سغالت  كمبيوتر(  )اأجهزة  كمبيوتر  �سا�سات  حممولة  هواتف  حممولة 

خادمة للدخول لل�سبكة ، برجميات ت�سغيل خوادم للدخول لل�سبكة ، اأجهزة امل�ساعد الرقمي 

ال�سخ�سي اأجهزة كمبيوتر حممولة م�سغالت حممولة للو�سائط املتعدد طابعات ت�ستخدم 

مع اأجهزة الكمبيوتر اأ�سباه مو�سالت )رقائق( هواتف ذكية ، برجميات لنظم اإدارة ال�سبكة 

كمبيوترات  ت�سغيل  نظام  برجميات   ، حممولة  اإلكرتونية  اأجهزة  مع  ت�ستخدم  مرقمات 

لوحية ، كمبيوترات لوحية ، هواتف هواتف ت�ستخدم كاأجهزة طرفية لتبادل فرعية خا�سة 

الثالثية  باالأبعاد  امل�ساهدة  تتيح  تلفزيوين نظارات  االإنرتنت م�ستقبالت بث  لربوتوكول 

اأجهزة توجيه �سبكة وا�سعة النطاق .
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با�ســـــــــــــــم : �سام�سوجن اليكرتونيك�س كو ، ليمتد 

اجلن�سيــــــة : كوري جنوبي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 129 �سام�سوجن - رو ، يوجنتوجن - جو ، �سوون - �سي - جييوجني - دو ، - 

جمهورية كوريا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/14 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75841 

فـي الفئة 07 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد   

املياه واالأغرا�س ال�سحية .

با�ســـــــــــــــم : هنان زنفـي الكرتيك كو ، ليمتد 

اجلن�سيــــــة : �سيني 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

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

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/15 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 3806 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75844 

فـي الفئة 20 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�سنوعة من  اأخرى(  فئات  فـي  الواردة  املنتجات )غري   ، ال�سور  واإطارات  واملرايا  االأثاث 

اخل�سب اأو الفلني اأو الق�سب اأو اخليزران اأو ال�سف�ساف اأو ال�سندان اأو العظام اأو العاج اأو 

عظم فك احلوت اأو ال�سدف اأو الكهرمان اأو املحار اأو املر�سوم واملواد البديلة لكل هذه املواد 

اأو من املواد البال�ستيكية .

با�ســـــــــــــــم : جا�ست كيدنغ للتجارة 

اجلن�سيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س . ب : 183827 ، دبي االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/15 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75885 

فـي الفئة 33 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الوي�سكي .

با�ســـــــــــــــم : فور رو�سي�س دي�ستيلريي ال ال �سي 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 1224 بوندز ميل رود ، الورين�سيبورغ ، كينتاكي 40342 - الواليات املتحدة 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/25 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75886 

فـي الفئة 33 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الوي�سكي .

با�ســـــــــــــــم : فور رو�سي�س دي�ستيلريي ال ال �سي 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 1224 بوندز ميل رود ، الورين�سيبورغ ، كينتاكي 40342 - الواليات املتحدة 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/25 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76065 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 امل�سروبات غري الكحولية .

با�ســـــــــــــــم : مون�سرت انريجي كومباين 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 550 مونيكا �سريكل �سويت 201 كورونا كاليفورنيا 92880 ، الواليات املتحدة 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/04 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76072 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

وخ�سروات  فواكه   ، اللحوم  خال�سات   ، وال�سيد  الدواجن  وحلوم  واالأ�سماك  اللحوم 

 ، بال�سكر  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالميات   ، ومطهوة  وجمففة  حمفوظة 

البي�س واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل فئة 29 .

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

اجلن�سيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س . ب : 2512 جدة 21461 1 ، اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/05 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76073 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الدقيق   ، اال�سطناعي  والنب  وال�ساغو  والتابيوكا  واالأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  النب   

وامل�ستح�ســـرات امل�سنوعـــة من احلبـــوب واخلبـــز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة ، 

واخلردل  امللح   ، اخلبيز  وم�سحوق  اخلمرية   ، االأ�سود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، كرمي  اآي�س 

واخلل وال�سل�سة ، التوابل ، البهارات ، الثلج ، فئة 30 .

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

اجلن�سيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س . ب : 2512 جده 21461 1 ، اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/05 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 3806 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76383 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

العلكة اخلالية من ال�سكر .

با�ســـــــــــــــم : موؤ�س�سة مها اأحمد اجلفايل لت�سويق املواد الغذائية 

اجلن�سيــــــة : �سعودي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س . ب : 13416 جدة 21493 ، طريق املدينة النازل - مركز اأدهم التجاري - 

اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/23 

ا�سم الوكيل : �سعيد ال�سيابي

العنـــــــــوان : �س . ب : 961 ر . ب : 117

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76387 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات املطاعم واملقاهي والكافترييات ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ، خدمات بيوت 

خدمات  ومطاعم  اجلاهزة  اخلارجية  الطلبات  مطاعم  خدمات   ، القهوة  وحانات  القهوة 

خدمات   ، الطعام  عقود  خدمات   ، للمكاتب  القهوة  تزويد  خدمات   ، )التموين(  االإعا�سة 

حت�سري الطعام اخلارجي ، خدمات حت�سري وبيع االأطعمة وامل�سروبات اجلاهزة .

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

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2401 يوتـــاه اأفنيـــو �ســـاوث ، �سياتـــل ، وا�سنطــــن 98134 ، الواليـــات املتحــــدة 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/23 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 3806 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76389 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه وم�سروبات خفيفة حتوي ع�سائر فواكه ، ع�سائر فواكه ، 

م�سروبـــات فوارة اأ�سا�سهــا فواكــه وع�سائـــر وم�سروبـــات ال�ســـودا ، م�سروبـات فواكه جممدة 

اأ�سربة   ، بودرة  �سكل  �سائلة وعلى  ، خليط م�سروبات  الفواكه  اأ�سا�سها  وم�سروبات جممدة 

منكهة لتح�سري امل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�ساي و�ساي االأع�ساب .

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

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2401 يوتـــاه اأفنيـــو �ســـاوث ، �سياتـــل ، وا�سنطــــن 98134 ، الواليـــات املتحــــدة 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/23 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76390 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 �ساي و�ساي االأع�ساب ، م�سروبات ومركزات بنكهة الفاكهة اأ�سا�سها ال�ساي و�ساي االأع�ساب ، 

حلويات جممدة بنكهة ال�ساي و �ساي االأع�ساب و/اأو الفواكه .

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

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2401 يوتـــاه اأفنيـــو �ســـاوث ، �سياتـــل ، وا�سنطــــن 98134 ، الواليـــات املتحــــدة 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/23 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 3806 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76392 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

�ساي و�ساي االأع�ساب ، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي و�ساي االأع�ساب ومواد مركزة اأ�سا�سها ال�ساي 

والفواكه  االأع�ساب  و�ساي  ال�ساي  بنكهة  جممدة  حلويات   ، الفواكه  بنكهة  االأع�ساب  و�ساي 

اأفران ال�سهر وعمليات اللحام .

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

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2401 يوتـــاه اأفنيـــو �ســـاوث ، �سياتـــل ، وا�سنطــــن 98134 ، الواليـــات املتحــــدة 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/23 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76393 

فـي الفئة 21 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مطاحن وجمار�س قهوة يدوية ، اأكواب معزولة للقهوة وامل�سروبات ، اأكواب ورقية ، مر�سحات 

حافظة  اأوعية   ، ورقية  غري  واقية  �سحون   ، ثانية  ا�ستعمالها  ميكن  ورقية  غري  للقهوة 

معزولة ، اأكواب للقهوة ، اأكواب واأقداح لل�ساي ، اأواين زجاجية ، �سحون واأطباق وزبديات ، 

 ، بالتنقيط  كهربائية  غري  للقهوة  حم�سرات   ، تخزين  علب   ، القوائم  ثالثية  حوامل 

 ، الطعام  واأوعية زخرفية لتخزين   ، حم�سرات للقهوة غري كهربائية على �سكل كبا�سات 

غاليات غري كهربائية لل�ساي ، اأوعية لنقع ال�ساي ، اأباريق �ساي ، م�سافـي لل�ساي ، حامالت 

�سمع )لي�ست من معادن نفي�سة( ، �سمعدانات لي�ست من معادن نفي�سة ، متاثيل خزفية ، 

متاثيل بور�سالنية .

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

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2401 يوتـــاه اأفنيـــو �ســـاوث ، �سياتـــل ، وا�سنطــــن 98134 ، الواليـــات املتحــــدة 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/23 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 3806 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76399 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

توفري  خدمات  وخا�سة  التجارية  االمتيازات  خدمات   ، االأعمال  وتوجيه  اإدارة  خدمات 

امل�ساعدة الفنية فـي جمال تاأ�سي�س و/اأو ت�سغيل املطاعم واملقاهي وبيوت القهوة ومطاعم 

والكاكاو  وال�ساي  القهوة  جمال  فـي  بالتجزئة  البيع  خدمات   ، اخلفيفة  الوجبات  تقدمي 

واالأطعمة املغلفة واجلاهزة واالأجهزة الكهربائية وغري الكهربائية واالأواين املنزلية واأواين 

واملجوهرات  التوقيت  و�ساعات  املطبخ  وموقتات  اليد  و�ساعات  احلائط  و�ساعات  املطبخ 

واحلقائب  واملحافظ وحمافظ اجليب  الفاأرات  وم�ساند  املو�سيقية  واالأ�سطوانات  والكتب 

الكبيــــرة واجلزاديــــن وحمافــــظ االأوراق واحلقائــــب املدر�سيــــة وحقائــــب ال�سفــــر واملظالت 

امل�سنوعــــة جميعهــــا من القمــــا�س اأو البال�ستيــــك اأو اجللــــد ، وميداليــــات املفاتيح امل�سنوعة 

من اجللد واملالب�س والقبعات والطواقي واالألعاب مبا فيها دمى الدببة والدمى املح�سوة 

والدمى امل�سنوعة من ن�سيج البل�س املخملي واللعب وملحقاتها وزينة عيد امليالد ، خدمات 

موزعي اجلملة ومتاجر البيع باجلملة وخدمات طلبات البيع باجلملة وجميعها فـي جمال 

القهوة وال�ساي والكاكاو واالأطعمة املغلفة واجلاهزة واالأجهزة الكهربائية وغري الكهربائية 

واالأواين املنزلية واأواين املطبخ و�ساعات احلائط و�ساعات اليد وموقتات املطبخ و�ساعات 

التوقيت واملجوهرات والكتب واالأ�سطوانات املو�سيقية وم�ساند الفاأرات واملحافظ وحمافظ 

وحقائب  املدر�سية  واحلقائب  االأوراق  وحمافظ  واجلزادين  الكبرية  واحلقائب  اجليب 

ال�سفر واملظالت امل�سنوعة جميعها من القما�س اأو البال�ستيك اأو اجللد وميداليات املفاتيح 

امل�سنوعة من اجللد واملالب�س والقبعات والطواقي واالألعاب مبا فيها دمى الدببة والدمى 

املح�سوة والدمى امل�سنوعة من ن�سيج البل�س املخملي واللعب وملحقاتها ، وزينة عيد امليالد ، 

خدمات الطلب الربيدي وخدمات كتالوجات الطلب الربيدي ، خدمات الطلب بوا�سطة 

 ، االإنرتنت  الكمبيوتر عرب  بوا�سطة  بالتجزئة  البيع  ، خدمات  االإنرتنت  الكمبيوتر عرب 

خدمات الطلب عرب االإنرتنت وخدمات البيع بالتجزئة عرب االإنرتنت التي تكون جميعها 

فـي جمال القهوة وال�ساي والكاكاو واالأطعمة املغلفة واجلاهزة واالأجهزة الكهربائية وغري 

الكهربائية واالأواين املنزلية واأواين املطبخ و�ساعات احلائط و�ساعات اليد وموقتات املطبخ 

و�ساعات التوقيت واملجوهرات والكتب واالأ�سطوانات املو�سيقية وم�ساند الفاأرات واملحافظ 

املدر�سية  واحلقائب  االأوراق  وحمافظ  واجلزادين  الكبرية  واحلقائب  اجليب  وحمافظ 

وحقائب ال�سفر واملظالت امل�سنوعة جميعها من القما�س اأو البال�ستيك اأو اجللد وميداليات 

املفاتيح امل�سنوعة من اجللد واملالب�س والقبعات والطواقي واالألعاب مبا فيها دمى الدببة 

والدمى املح�سوة والدمى امل�سنوعة من ن�سيج البل�س املخملي واللعب وملحقاتها ، وزينة 

عيد امليالد ، خدمات طلب وت�سجيل الهدايا بوا�سطة الكمبيوتر عرب االإنرتنت فئة 35 .
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با�ســـــــــــــــم : �ستاربك�س كوربوري�سن ) �ستاربك�س كوفـي كمبني( 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2401 يوتـــاه اأفنيـــو �ســـاوث ، �سياتـــل ، وا�سنطــــن 98134 ، الواليـــات املتحــــدة 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/23 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76400 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

توفري  خدمات  وخا�سة  التجارية  االمتيازات  خدمات   ، االأعمال  وتوجيه  اإدارة  خدمات   

امل�ساعدة الفنية فـي جمال تاأ�سي�س و/اأو ت�سغيل املطاعم واملقاهي وبيوت القهوة ومطاعم 

والكاكاو  وال�ساي  القهوة  جمال  فـي  بالتجزئة  البيع  خدمات   ، اخلفيفة  الوجبات  تقدمي 

واالأطعمة املغلفة واجلاهزة واالأجهزة الكهربائية وغري الكهربائية واالأواين املنزلية واأواين 

املطبــــخ و�ساعــــات احلائـــــط و�ساعات اليد وموقتـــات املطبخ و�ساعات التوقيت واملجوهرات 

واحلقائب  واملحافظ وحمافظ اجليب  الفاأرات  وم�ساند  املو�سيقية  واال�سطوانات  والكتب 

واملظالت  ال�سفر  وحقائب  املدر�سية  واحلقائـــب  االأوراق  وحمافــــظ  واجلزاديــــن  الكبيــــرة 

امل�سنوعة  املفاتيح  وميداليات   ، اجللد  اأو  البال�ستيك  اأو  القما�س  من  جميعها  امل�سنوعة 

من اجللد واملالب�س والقبعات والطواقي واالألعاب مبا فيها دمى الدببة والدمى املح�سوة 

والدمى امل�سنوعة من ن�سيج البل�س املخملي واللعب وملحقاتها وزينة عيد امليالد ، خدمات 

موزعي اجلملة ومتاجر البيع باجلملة وخدمات طلبات البيع باجلملة وجميعها فـي جمال 

القهوة وال�ساي والكاكاو واالأطعمة املغلفة واجلاهزة واالأجهزة الكهربائية وغري الكهربائية 

واالأواين املنزلية واأواين املطبخ و�ساعات احلائط و�ساعات اليد وموقتات املطبخ و�ساعات 
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التوقيت واملجوهرات والكتب واال�سطوانات املو�سيقية وم�ساند الفاأرات واملحافظ وحمافظ 

اجليــب واحلقائــب الكبيــرة واجلزاديــن وحمافــظ االأوراق واحلقائــب املدر�سيــة وحقائــب 

ال�سفر واملظالت امل�سنوعة جميعها من القما�س اأو البال�ستيك اأو اجللد وميداليات املفاتيح 

امل�سنوعة من اجللد واملالب�س والقبعات والطواقي واالألعاب مبا فيها دمى الدببة والدمى 

املح�سوة والدمى امل�سنوعة من ن�سيج البل�س املخملي واللعب وملحقاتها ، وزينة عيد امليالد ، 

خدمات الطلب الربيدي وخدمات كتالوجات الطلب الربيدي ، خدمات الطلب بوا�سطة 

 ، االإنرتنت  الكمبيوتر عرب  بوا�سطة  بالتجزئة  البيع  ، خدمات  االإنرتنت  الكمبيوتر عرب 

خدمات الطلب عرب االإنرتنت وخدمات البيع بالتجزئة عرب االإنرتنت التي تكون جميعها 

فـي جمال القهوة وال�ساي والكاكاو واالأطعمة املغلفة واجلاهزة واالأجهزة الكهربائية وغري 

الكهربائية واالأواين املنزلية واأواين املطبخ و�ساعات احلائط و�ساعات اليد وموقتات املطبخ 

و�ساعات التوقيت واملجوهرات والكتب واال�سطوانات املو�سيقية وم�ساند الفاأرات واملحافظ 

املدر�سية  واحلقائب  االأوراق  وحمافظ  واجلزادين  الكبرية  واحلقائب  اجليب  وحمافظ 

وحقائب ال�سفر واملظالت امل�سنوعة جميعها من القما�س اأو البال�ستيك اأو اجللد وميداليات 

املفاتيح امل�سنوعة من اجللد واملالب�س والقبعات والطواقي واالألعاب مبا فيها دمى الدببة 

والدمى املح�سوة والدمى امل�سنوعة من ن�سيج البل�س املخملي واللعب وملحقاتها ، وزينة 

عيد امليالد ، خدمات طلب وت�سجيل الهدايا بوا�سطة الكمبيوتر عرب االإنرتنت فئة 35 .

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

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2401 يوتـــاه اأفنيـــو �ســـاوث ، �سياتـــل ، وا�سنطــــن 98134 ، الواليـــات املتحــــدة 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/23 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 3806 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76404 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه وم�سروبات خفيفة حتوي ع�سائر فواكه ، ع�سائر فواكه ، 

م�سروبــات فــوارة اأ�سا�سهــا فواكــه وع�سائــر وم�سروبــات ال�ســودا ، م�سروبــات فواكـه جممدة 

اأ�سربة   ، بودرة  �سكل  �سائلة وعلى  ، خليط م�سروبات  الفواكه  اأ�سا�سها  وم�سروبات جممدة 

منكهة لتح�سري امل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�ساي و�ساي االأع�ساب .

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

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2401 يوتـــاه اأفنيـــو �ســـاوث ، �سياتـــل ، وا�سنطــــن 98134 ، الواليـــات املتحــــدة 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/23 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76415 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�س واألب�سة القدم واأغطية الراأ�س للرجال والن�ساء واالأطفال ، األب�سة القدم الريا�سية ، 

املناديـــل للراأ�س ، اأرواب احلمـــام ، مالبــ�س ال�ساطــئ ، اأحذيـــة ال�ساطــئ ، االأحزمــة ، القبعــات 

املالب�س   ، )البلوزات(  الكنزات   ، الريا�سية  ال�سرتات   ، امل�سطحة(  القمة  ذات  )امل�ستديرة 

العلوية اخلا�سة بالن�ساء والتي تغطي من الرقبة اإىل اخل�سر ، االأطقم للج�سم ، االأحذية 

الن�سائية  القم�سان   ، ال�سدر  حماالت   ، للريا�سة  ال�ساق  عالية  االأحذية   ، ال�ساق  عالية 

ال�سرتات   ، )القبعات(  الراأ�س  اأغطية   ، للقبعات  االأمامية  ، احلافة  اأكمام  الق�سرية بدون 

ذات االأزرار اأو ال�سحاب ، ال�سروايل الف�سفا�سة الطويلة والق�سرية )ال�سراويل الق�سرية 

والطويلـــة مع جيـــوب اأماميـــة و/اأو خلفيـــة و/اأو جانبيـــة ظاهـــرة( ، القم�ســان التحتانيــة ، 

املالب�س امل�سنوعة من اجللود ال�سناعية ، املالب�س اجللدية ، املعاطف ، الكوفرول )نوع من 

املالب�س مكون من قطعة واحدة تغطي اجلزئني العلوي وال�سفلي من اجل�سم ذات كمني 

، االأحذية  ال�سهرة  ، ف�ساتني )عباءات(  ، الف�ساتني  ال�سراويل على �سكل تنورة   ، طويلني( 
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وال�سنادل امل�سنوعة من الق�س ، االأقم�سة املتينة )الثوب املخيط من الغربدين( ، الكلو�سات 

)حذاء فوقي مطاطي( ، اأربطة )اأحزمة( اجلوارب ، القفازات ، قم�سان الغولف ، واملالب�س 

اخلا�سة بقاعة الريا�سة ، االأحذية اخلا�سة مبمار�سة ريا�سة اجلمباز ، االأحذية ن�سفية 

ال�ساق ، القم�سان الن�سائية بحمالة عنق ، القبعات ، ع�سابات الراأ�س ، اأغطية الراأ�س القابلة 

لالرتداء ، الكعوب لالأحذية ، اجلوارب واملالب�س الداخلية املحبوكة ، ال�سرتات )اجلاكيتات( ، 

اجلينزات ، اجلري�سيات )ال�سرتات املحبوكة( ، البذالت ذات القطعة الواحدة مع االأكمام 

واالأرجل ، اأثواب ن�سائية بال ياقة )اجلوبية( ، البلوفرات )الكنزات التي تلب�س عــن طريــق 

الـراأ�س( ، املالبــ�س املحاكــة بال�سنارة )الرتيكو( ، االأربطة لالأحذية عالية ال�ساق ، املالب�س 

واالإبهام  معا  االأربع  االأ�سابع  تك�سو  التي  القما�سية  اليد  قفازات   ، الكتان  من  امل�سنوعة 

منفردا ، االأحزمة ذات احلقائب حلفظ املال ، املوفة )غطاء مك�سو بالفراء لدفء االأذنني 

، االأوفرول )نوع من  ، املالب�س اخلارجية  ، املناديل للرقبة ، ربطات العنق  و/اأو اليدين( 

املالب�س مكون من قطعة واحدة تغطي اجلزئني العلوي وال�سفلي من اجل�سم ويكون عادة 

 ، الفرو  من  معاطف   ، االأو�سحة   ، الفرائية  ال�سرت   ، ال�سراويل   ، املعاطف   ، اأكمام(  بدون 

على  تو�سع  خارجية  اأثواب   ، البولو  قم�سان   ، الركبة(  حتى  )ت�سل  الق�سرية  الف�ساتني 

تلب�س  التي  )الكنزات  البلوفرات   ، واليدين  اجل�سم  العلوي من  الن�سف  وتغطي  االأكتاف 

عن طريق الراأ�س( ، البيجامات ، معاطف املطر ، املالب�س اجلاهزة ، ال�سنادل ، �ساريات ، 

ال�سارونغ ، الزنانري القابلة لالرتداء ، االأو�سحة ، ال�ساالت ، القم�سان ، االأحذية ، ال�سراويل 

الق�سرية ، القم�سان ذات االأكمام الق�سرية ، اللفاعات للكتفني ، التنانري ، ال�سكورت )�سورت 

ن�سائــي على �سكــل تنــورة( ، القبعات ال�سيقة ، األب�سة النوم ، اخلفاف ، القم�ســان الداخليــة ، 

اأغطية خارجية تو�سع على اجل�سم حلماية املالب�س ، اجلوارب الق�سرية ، �سبانات النعاالت 

الألب�سة القدم ، اجلري�سيات )القم�سان ال�سوفية( للريا�سة ، االأحذية للريا�سة ، اجلوارب ، 

ال�سرتات ال�سوفية ، البدالت ، الواقيات من ال�سم�س ، اجلاكيتات املعرقة ، ال�سراويل املعرقة ، 

ال�ستــرات املعرقــة ، القم�ســان املعرقة ذات االأكمام الطولية ، ال�سراويل الق�سرية لل�سباحة ، 

بدالت ال�سباحة ، القم�سان ذات االأكمام الق�سرية ، قطع املالب�س العلوية بدون االأكمام ، 

قم�سان )مالب�س( النوم الن�سائية الق�سرية وبال اأكمام )التيدي( ، التي�سريتات ، ربطات 

العنق ، القبعات الر�سمية ، معاطف خفيفة ، البناطيل ، البلوزات ذات العنق ، مالب�س اأ�سفل 

املالب�س اخلارجية ، املالب�س الداخلية ، ال�سراويل الداخلية ، القم�سان الداخلية العلوية ، 

املالب�س )االأثواب( التحتية ، املالب�س النظامية )الزي الر�سمي( ، ال�سدارات الواقية )ثوب 

 ، للم�سي  ال�سراويل   ، ال�سدريات   ، للوجه  و/اأو  للراأ�س  الواقية  االأقنعة   ، ال�سدر(  يغطي 

بدالت االإحماء ، املالب�س امل�سادة للماء ، االأحذية اخل�سبية ، االأغطية )ال�ساالت( بت�ساميم 

مميزة ، ع�سابات املع�سم الفئة 25 .

- 59 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1013(

با�ســـــــــــــــم : �سويت بيبول اباريل ، اإنك 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

، الواليات   90058 ، كاليفورنيا  ، لو�س اجنلو�س  ، االآميدا �سرتيت  4715�س  العنـــــــــوان : 

املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/24 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76625 

فـي الفئة 04 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الزيــــوت وال�سحــــوم ال�سناعيــــة وخ�سو�ســــا مواد التزليــــق ، وال�سابــــون املعدنـــي والدهون 

ال�سناعية االأخرى والزيوت ال�سناعية امل�ستخدمة فـي معاجلة املعادن ، مواد التزليق وزيوت 

و�سحوم التزليق ، الوقود ، وامل�سافات غري الكيماوية اخلا�سة بالوقود ، وزيوت و�سحوم ، 

ومواد امت�سا�س الغبار ومركبات الرتطيب والتغليف ومواد االإنارة وزيوت اجلري وزيوت 

والزيت  والطحن  والقطع  اجللخ  وزيوت   ، املباين(  العفن)  طرد  وزيوت  النقي  التجليخ 

االأبي�س وزيوت اال�ستحالب .

با�ســـــــــــــــم : كا�سرتول ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : واكفيلد هاو�س ، بيربز واي ، �سويندون ، ويلت�ساير ، ا�س ان 3 1 ار اي ، اململكة 

املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/06 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76759 

فـي الفئة 44 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات املنتجعات وخ�سو�سا خدمات م�ساج الوجه وال�سعـــر ومعاجلــــة اجل�ســــم والب�ســـرة 

وخدمات املانيكري والباديكري وخدمات امل�ساج وخدمات �سالونات التجميل وال�سمع للج�سم .

با�ســـــــــــــــم : ماريوت وورلدوايد كوربوري�سن 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 10400 فرينوود رود ، بثي�سدا مريالند 20817 ، الواليات املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/14 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76812 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املركبات والقطع الهيكلية بها .

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

اجلن�سيــــــة : ياباين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 1تويوتا - �سو ، تويوتا - �سي اي�سي كني اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/15 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76915 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

االأجهزة واملعدات اخلا�سة باإدارة وت�سغيل وحتويل وتكثيف وتنظيم �سبط الكهرباء والقطع 

واللواحق اخلا�سة بها وامل�ستملة وال تنح�سرعلى حموالت الرتدد الكهربائية وخالطات 

التـــردد واملحــــوالت الكهربائيــــة واملعــــدات الكهربائيـــة املتحركــــة التي تعمل على التزويد 

بالطاقة .

با�ســـــــــــــــم : جون بني تكنلوجيز كوربوري�سن 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ،  60602 ايللينوي  �سيكاغو   ،  4400 �سويت   ، �سرتيت  مادي�سون  وي�ست   70  : العنـــــــــوان 

الواليات املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/21 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76945 

فـي الفئة 02 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

طالء حماية ملنع ال�سداأ والتاآكل .

با�ســـــــــــــــم : دبليو دي - 40 مانيو فاكت�سرنغ كومباين 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الواليات   ،  92110 كاليفورنيا   ، ديغو  �سان   ، بلي�س  كوداهي   1061  : العنـــــــــوان 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/23 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 3806 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76946 

فـي الفئة 04 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

زيوت اخرتاق وت�سحيم جلميع االأغرا�س .

با�ســـــــــــــــم : دبليو دي - 40 مانيو فاكت�سرنغ كومباين 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الواليات   ،  92110 كاليفورنيا   ، ديغو  �سان   ، بلي�س  كوداهي   1061  : العنـــــــــوان 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/23 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76954 

فـي الفئة 02 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

طالءات حماية ملنع ال�سداأ والتاآكل .

با�ســـــــــــــــم : دبليو دي - 40 مانيو فاكت�سرنغ كومباين 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الواليات   ،  92110 كاليفورنيا   ، ديغو  �سان   ، بلي�س  كوداهي   1061  : العنـــــــــوان 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/23 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 3806 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76955 

فـي الفئة 04 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

زيوت اخرتاق وت�سحيم جلميع االأغرا�س .

با�ســـــــــــــــم : دبليو دي - 40 مانيو فاكت�سرنغ كومباين 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الواليات   ،  92110 كاليفورنيا   ، ديغو  �سان   ، بلي�س  كوداهي   1061  : العنـــــــــوان 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/23 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76958 

فـي الفئة 04 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

زيوت اخرتاق وت�سحيم جلميع االأغرا�س .

با�ســـــــــــــــم : دبليو دي - 40 مانيو فاكت�سرنغ كومباين 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الواليات   ،  92110 كاليفورنيا   ، ديغو  �سان   ، بلي�س  كوداهي   1061  : العنـــــــــوان 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/23 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 3806 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76959 

فـي الفئة 04 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

زيوت اخرتاق وت�سحيم جلميع االأغرا�س .

با�ســـــــــــــــم : دبليو دي - 40 مانيو فاكت�سرنغ كومباين 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الواليات   ،  92110 كاليفورنيا   ، ديغو  �سان   ، بلي�س  كوداهي   1061  : العنـــــــــوان 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/23 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76961 

فـي الفئة 02 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

طالءات حماية ملنع ال�سداأ والتاآكل .

با�ســـــــــــــــم : دبليو دي - 40 مانيو فاكت�سرنغ كومباين 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الواليات   ،  92110 كاليفورنيا   ، ديغو  �سان   ، بلي�س  كوداهي   1061  : العنـــــــــوان 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/23 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 3806 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76968 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�سروبات الريا�سية وخ�سو�سا م�سروبات الطاقة .

با�ســـــــــــــــم : �سبيد انريجي درين كال ال �سي 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الواليات   ،  28269 ن�سي  ا   ، �سارلوت  باركواي  ليك�س  توين   10615  : العنـــــــــوان 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/24 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76971 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اجللود و اجللود املقلدة و ال�سلع امل�سنوعة من املواد املذكورة و غري م�سنفة بفئات اأخرى ، 

جلود احليوانات ، اجللود املدبوغة ، احلقائب ، حقائب النقود ، املحافظ ، حقائب اليد ، 

�سناديق لل�سفر و االأمتعة ، ال�سما�سي ، املظالت و ع�سي للم�سي .

با�ســـــــــــــــم : بوي تريدينغ كومباين ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : يونيت�س 1 - 7 ذا يورو�سينرت 116 - 118 بيوري نيو رود مان�سي�سرت ام 8 8 اي 

بي اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/24 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77026 

فـي الفئة 45 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اخلدمات القانونية خدمات �سخ�سية واجتماعية يقدمها اآخرون لتلبية حاجات االأفراد .

با�ســـــــــــــــم : غرفة البحرين لت�سوية املنازعات 

اجلن�سيــــــة : بحريني

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

، املنطقــــة   1704 247 ، طريــــق  بـــالزا ، مبنــــى  ، بنايــــة البــــارك   401 جنــــاح  العنـــــــــوان : 

الدبلوما�سية ، مملكة البحرين 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/04 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77027 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات التعليم والتدريب .

با�ســـــــــــــــم : غرفة البحرين لت�سوية املنازعات 

اجلن�سيــــــة : بحريني

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

، املنطقــــة   1704 247 ، طريــــق  بـــالزا ، مبنــــى  ، بنايــــة البــــارك   401 جنــــاح  العنـــــــــوان : 

الدبلوما�سية ، مملكة البحرين 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/04 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77149 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات التعليم والتدريب .

با�ســـــــــــــــم : غرفة البحرين لت�سوية املنازعات 

اجلن�سيــــــة : بحريني

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

، املنطقــــة   1704 247 ، طريــــق  بـــالزا ، مبنــــى  ، بنايــــة البــــارك   401 جنــــاح  العنـــــــــوان : 

الدبلوما�سية ، مملكة البحرين 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/05 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77150 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املركبات والقطع الهيكلية بها .

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

اجلن�سيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 1تويوتا - �سو ، تويوتا - �سي اي�سي كني اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/05 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77151 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املركبات والقطع الهيكلية بها .

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

اجلن�سيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 1تويوتا - �سو ، تويوتا - �سي اي�سي كني اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/05 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77157 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

االأحذية واالأبواط وال�سنادل وال�سبا�سب والقم�سان والقم�سان الق�سرية االأكمام والبناطيل

الق�سرية واجلاكيتات والقم�سان والبناطيل والتنانري وال�سويرت وال�سداري واجلاكيتات 

املقاومة للريح واجلراب واالأحزمة وربطات العنق والفاح والقبعات واالأقنعة .

با�ســـــــــــــــم : كيه - �سوي�س اإنك 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 31248 اأواك كري�ست درايف ، وي�ستل الك فيلج كاليفورنيا الواليات املتحدة 

االأمريكية 4643 - 91361

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/06 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77190 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

طفايات احلريق .

با�ســـــــــــــــم : ماكوين ، اإنك 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

35203 ، الواليات املتحدة  األ  اإ  300 برمنغهام  280 ، �سويت  2900 هاي واي  العنـــــــــوان : 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/07 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75325 

فـي الفئة 25 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

جاهزة  ومالب�س  داخلية  و�سراويل  خارجية  ومالب�س  )بنطلونات(  لل�ساق  وك�ساء  جوارب 

وقم�ســــان وقم�ســــان ذات اأكمــــام ق�سيــــرة وتنــــورات و�سكـــورت وقم�ســـان ق�سيـــرة االأكمـــام 

)تي �سريت( وبنطلونات واأزياء موحدة .

با�ســـــــــــــــم : كلوذين كالت�سر ليمتد 

اجلن�سيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : تي كاي تي هاو�س، �سي/14 ، ترايد وورلد ، كاماال ميلز كمباوند ، �سيناباتي 

بابات مارغ ، لووز باريل ، مومباي 400013 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/14 

ا�سم الوكيل : �سعيد ال�سيابي

العنـــــــــوان : �س . ب : 961 ر . ب : 117
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�إعـــــــالن

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

ملكيتهــا وفقــا لأحكـــام املـــادة )7/94( من قـــانـــون حقـــوق امللكيـــة ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2008/67.

رقـــم �لعالمــــة : 2964

�لفئــــــــــــــــــــــة : 04

تاريخ الت�سجيل : 1995/01/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 538 فـي 1994/11/01م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : اأي تي دبليو ي �سي اأي بي هولدجنز ال ال �سي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اإلينوي تول ورك�س اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

 ،  60026 اإلينوي   ، جلينفـيو   ، اأفـينيو  ليك  وي�ست   ،  3600 �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2011/12/19م 

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/04/14م

رقـــم �لعالمــــة : 5090

�لفئــــــــــــــــــــــة : 25

تاريخ الت�سجيل : 1999/02/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 633 فـي 1998/10/17م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : رو�سيل كوربوري�سن من الباما

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : رو�سيل كوربوري�سن من ديالوير

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون فروت اوف لمي لو درايف ، باولنغ جرين ، كنتاكي 42103، 

اأمريكا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2010/10/28م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/15م

- 71 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1013(

رقـــم �لعالمــــة : 5091

�لفئــــــــــــــــــــــة : 25

تاريخ الت�سجيل : 1999/02/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 633 فـي 1998/10/17م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : رو�سيل كوربوري�سن من الباما

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : رو�سيل كوربوري�سن من ديالوير

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــة :اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون فروت اوف لمي لو درايف ، باولنغ جرين ، كنتاكي 42103، 

اأمريكا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2010/10/28م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجـــــــل : 2013/04/15م

رقـــم �لعالمــــة : 7728

�لفئــــــــــــــــــــــة : 34

تاريخ الت�سجيل : 2001/04/07م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 681 فـي 2000/10/15م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : بولور

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بولوريه انف�ستي�سمنت

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سركة فرن�سية ، اأودية 29500 اأر غ - غابريك )فرن�سا(

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2006/01/01م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/14م
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رقـــم �لعالمــــة : 7729

�لفئــــــــــــــــــــــة : 34

تاريخ الت�سجيل : 2001/04/07م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 681 فـي 2000/10/15م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : بولور

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بولوريه انف�ستي�سمنت

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سركة فرن�سية ، اأودية 29500 اأر غ - غابريك )فرن�سا(

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2006/01/01م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/14م

رقـــم �لعالمــــة : 8292

�لفئــــــــــــــــــــــة : 01

تاريخ الت�سجيل : 2002/10/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 720 فـي 2002/06/01م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : اأي تي دبليو ي �سي اأي بي هولدجنز ال ال �سي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اإلينوي تول ورك�س اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

 ،  60026 اإلينوي   ، جلينفـيو   ، اأفـينيو  ليك  وي�ست   ،  3600  : �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2011/12/19م 

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/14م
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رقـــم �لعالمــــة : 8799

�لفئــــــــــــــــــــــة : 25

تاريخ الت�سجيل : 2002/03/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 704 فـي 2001/10/01م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : دو�سرينو ترادينغ ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريد داميوند هولينغز ا�س ايه ار األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : لوك�سمبورج - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 بي ، هينهاف األ - 1736 �سينينجريبريج ، لوك�سمبورج

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : لوك�سمبورج

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2011/04/01م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/14م

رقـــم �لعالمــــة : 9252

�لفئــــــــــــــــــــــة : 29

تاريخ الت�سجيل : 2001/07/02م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 687 فـي 2001/01/15م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : غوان �سينغ يوان )غروب( كو.ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سانغهاي غوان �سينغ يوان فود ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سينية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : منرب 220 كاو باو روود ، �سانغهاي ، ال�سني

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : ال�سني

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2012/03/18م 

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/14م
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رقـــم �لعالمــــة : 9253

�لفئــــــــــــــــــــــة : 30

تاريخ الت�سجيل : 2001/08/01م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 690 فـي 2001/03/10م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : غوان �سينغ يوان )غروب( كو.ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سانغهاي غوان �سينغ يوان فود ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سينية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : منرب 220 كاو باو روود ، �سانغهاي ، ال�سني

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : ال�سني

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2012/03/18م 

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجـــــــل : 2013/04/14م

رقـــم �لعالمــــة : 9254

�لفئــــــــــــــــــــــة : 32

تاريخ الت�سجيل : 2001/07/02م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 687 فـي 2001/01/15م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : غوان �سينغ يوان )غروب( كو.ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سانغهاي غوان �سينغ يوان فود ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سينية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : منرب 220 كاو باو روود ، �سانغهاي ، ال�سني

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : ال�سني

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2012/03/18م 

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجـــــــل : 2013/04/14م
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رقـــم �لعالمــــة : 9255

�لفئــــــــــــــــــــــة : 29

تاريخ الت�سجيل : 2001/07/02م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 687 فـي 2001/01/15م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : غوان �سينغ يوان )غروب( كو.ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سانغهاي غوان �سينغ يوان فود ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سينية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : منرب 220 كاو باو روود ، �سانغهاي ، ال�سني

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : ال�سني

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2012/03/18م 

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/14م

رقـــم �لعالمــــة : 9256

�لفئــــــــــــــــــــــة : 30

تاريخ الت�سجيل : 2001/07/02م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 687 فـي 2001/01/15م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : غوان �سينغ يوان )غروب( كو.ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سانغهاي غوان �سينغ يوان فود ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سينية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : منرب 220 كاو باو روود ، �سانغهاي ، ال�سني

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : ال�سني

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2012/03/18م 

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/14م
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رقـــم �لعالمــــة : 15954

�لفئــــــــــــــــــــــة : 25

تاريخ الت�سجيل : 2004/08/02م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 759 فـي 2004/01/17م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : وير هاو�س فـي�سون ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : دبليو فا�سنز اأوبكو ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ذا تريانفل ، �ستانتون هاركورت اند�سرتيال ا�ستيت ، �ستانتون 

هاركورت ، وتيني ، اك�سفورد �ساير او اك�س 29 5 يو تي

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2009/08/12م 

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/14م

رقـــم �لعالمــــة : 23056

�لفئــــــــــــــــــــــة : 09

تاريخ الت�سجيل : 2004/09/08م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 769 فـي 2004/06/15م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : جون�سون اند جون�سون 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اإي�سيلور انرتنا�سيونال )كومباين جينريال دوبتيكيو(

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 147 ريو دي باري�س 94220 �سرينتون يل بونت ، فرن�سا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2006/05/25م 

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/14م
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رقـــم �لعالمــــة : 28024

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03

تاريخ الت�سجيل : 2005/05/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 781 فـي 2004/12/15م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : ماركيتنغ بروجيكت�س ا�س.ار.ال 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : مادينا ا�س.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطاليا - ال�سناعة والتجارة

 ، 24100 بريجامو  1/دي - اأي  فيا جورجيو غويدو باغيليا  �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

اإيطاليا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2012/04/09م 

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/14م

رقـــم �لعالمــــة : 29772

�لفئــــــــــــــــــــــة : 14

تاريخ الت�سجيل : 2008/05/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 839 فـي 2007/05/15م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : فـيليب رميوند ا�س ايه

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فـي�ستينا لوت�س اأ�س اأيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأ�سبانية - ال�سناعة والتجارة

 ، ، مدريد   28013 5 ، رقم   || اإيزابيل  ، بالزا  اأ�سبانية  �سركة   : �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

اأ�سبانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأ�سبانيا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2013/01/31م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/14م

- 78 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1013(

رقـــم �لعالمــــة : 31169

�لفئــــــــــــــــــــــة : 05 

تاريخ الت�سجيل : 2006/04/03م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 799 فـي 2005/09/17م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : جون�سون اند جون�سون

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جوجو اإند�سرتيز

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 جوجو بالزا ، �سويت 500 اأكرون ، اأهايو 44311 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2011/02/04م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/14م

رقـــم �لعالمــــة : 31170

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03 

تاريخ الت�سجيل : 2005/07/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 788 فـي 2005/04/02م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : وارنر - لمربت كمبني ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

 ، بــرون�ســويك  نيــو   ، بــالزا  انــد جــون�ســون  واحــد جــون�ســون  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

نيوجري�سي 8933 ، الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2011/06/27م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/14م
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رقـــم �لعالمــــة : 31170

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03 

تاريخ الت�سجيل : 2005/07/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 788 فـي 2005/04/02م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : جون�سون اند جون�سون

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جوجو اإند�سرتيز

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 جوجو بالزا ، �سويت 500 اأكرون ، اأهايو 44311 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2011/02/04م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/14م

رقـــم �لعالمــــة : 35377

�لفئــــــــــــــــــــــة : 29

تاريخ الت�سجيل : 2006/05/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 801 فـي 2005/10/15م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : فري�سالند براندز بي . فـي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بابل �سايت كفت

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هنغارية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 20 كو�سوث اإل.يو.اإت�س - 7940 كا�سوتا ، هنغاريا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هنغاريا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2011/12/15م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/16م
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رقـــم �لعالمــــة : 37036

�لفئــــــــــــــــــــــة : 35 

تاريخ الت�سجيل : 2008/11/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 840 فـي 2007/06/02م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : كوريون ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : مييبورن هوتيل�س ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سركة بريطانية ، 30 اأولد بريلنغتون �سرتيت ، لندن دبليو 1 

اأ�س 3 اأيه اآر ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2013/01/14م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/14م

رقـــم �لعالمــــة : 37037

�لفئــــــــــــــــــــــة : 43

تاريخ الت�سجيل : 2008/11/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 840 فـي 2007/06/02م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : كوريون ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : مييبورن هوتيل�س ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سركة بريطانية ، 30 اأولد بريلنغتون �سرتيت ، لندن دبليو 1 

اأ�س 3 اأيه اآر ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2013/01/14م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/14م
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رقـــم �لعالمــــة : 51567

�لفئــــــــــــــــــــــة : 01

تاريخ الت�سجيل : 2009/03/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 875 فـي 2008/11/15م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : نيو 3 اإن . فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : يارا نذرلند بي . فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اندي�سرتيو وينج 10 4541 ات�س جي �سلو�سكل ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2012/10/31م

تاريـخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/14م

رقـــم �لعالمــــة : 51568

�لفئــــــــــــــــــــــة : 01

تاريخ الت�سجيل : 2009/03/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 875 فـي 2008/11/15م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : نيو 3 اإن . فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : يارا نذرلند بي . فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اندي�سرتيو وينج 10 4541 ات�س جي �سلو�سكل ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2012/10/31م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/14م
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رقـــم �لعالمــــة : 51569

�لفئــــــــــــــــــــــة : 01

تاريخ الت�سجيل : 2009/03/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 875 فـي 2008/11/15م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : نيو 3 اإن . فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : يارا نذرلند بي . فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اندي�سرتيو وينج 10 4541 ات�س جي �سلو�سكل ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2012/10/31م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/14م

رقـــم �لعالمــــة : 3553

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03

تاريخ الت�سجيل : 1997/03/02م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 586 فـي 1996/11/02م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــق : زيرتا بي.فـي. 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وكالة زعني التجارية

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــة : لبنانية - ال�سناعة والتجارة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 197 ، طرابل�س ، لبنان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : لبنان

تاريخ انتقــال امللكيــــــــــــــة : 2008/12/02م

تاريخ التاأ�ســري بال�سجـــــــل : 2013/04/29م
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رقـــم �لعالمــــة : 3555

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03

تاريخ الت�سجيل : 1997/03/02م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 586 فـي 1996/11/02م

ا�ســم املــالـــــك ال�سابـــــــــق : زيرتا بي.فـي.

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وكالة زعني التجارية

اجلن�سيــــــة واملهنـــــــــــــــــة : لبنانية - ال�سناعة والتجارة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 197 ، طرابل�س ، لبنان

جهة م�سروع اال�ستغــــــالل : لبنان

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2008/12/02م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/29م

رقـــم �لعالمــــة : 4272

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03

تاريخ الت�سجيل : 1999/10/02م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 647 فـي 1999/05/15م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــق : زيرتا بي.فـي.

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وكالة زعني التجارية

اجلن�سيــــــة واملهنـــــــــــــــــة : لبنانية - ال�سناعة والتجارة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 197 ، طرابل�س ، لبنان

جهة م�سروع اال�ستغــــــالل : لبنان

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2008/12/02م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/29م
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رقـــم �لعالمــــة : 4273

�لفئــــــــــــــــــــــة : 05

تاريخ الت�سجيل : 1997/07/09م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 598 فـي 1997/05/03م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابــــــــق : زيرتا بي.فـي.

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وكالة زعني التجارية

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : لبنانية - ال�سناعة والتجارة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 197 ، طرابل�س ، لبنان

جهة م�سروع اال�ستغـــــــالل : لبنان

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2008/12/02م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/29م

رقـــم �لعالمــــة : 5382

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03

تاريخ الت�سجيل : 2009/08/04م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 881 فـي 2009/02/15م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابــــــــق : زيرتا بي.فـي.

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وكالة زعني التجارية

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : لبنانية - ال�سناعة والتجارة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 197 ، طرابل�س ، لبنان

جهة م�سروع اال�ستغــــــالل : لبنان

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2008/12/02م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/29م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1013(

رقـــم �لعالمــــة : 5383

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03

تاريخ الت�سجيل : 2009/08/04م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 881 فـي 2009/02/15م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابــــــــق : زيرتا بي.فـي.

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وكالة زعني التجارية

اجلن�سيــــــة واملهنـــــــــــــــــة : لبنانية - ال�سناعة والتجارة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 197 ، طرابل�س ، لبنان

جهة م�سروع اال�ستغــــــالل : لبنان

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2008/12/02م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/29م

رقـــم �لعالمــــة : 7237

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03

تاريخ الت�سجيل : 2000/08/01م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 677 فـي 2000/08/15م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابــــــــق : زيرتا بي.فـي.

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وكالة زعني التجارية

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : لبنانية - ال�سناعة والتجارة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 197 ، طرابل�س ، لبنان

جهة م�سروع اال�ستغـــــــالل : لبنان

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2008/12/02م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/29م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1013(

رقـــم �لعالمــــة : 7238

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03

تاريخ الت�سجيل : 2000/08/01م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 677 فـي 2000/08/15م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابــــــــق : زيرتا بي.فـي.

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وكالة زعني التجارية

اجلن�سيــــــة واملهنـــــــــــــــــة : لبنانية - ال�سناعة والتجارة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 197 ، طرابل�س ، لبنان

جهة م�سروع اال�ستغـــــــالل : لبنان

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2008/12/02م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/29م

رقـــم �لعالمــــة : 7239

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03

تاريخ الت�سجيل : 2004/10/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 770 فـي 2004/07/03م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابــــــــق : زيرتا بي.فـي.

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وكالة زعني التجارية

اجلن�سيــــــة واملهنـــــــــــــــــة : لبنانية - ال�سناعة والتجارة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 197 ، طرابل�س ، لبنان

جهة م�سروع اال�ستغـــــــالل : لبنان

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2008/12/02م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/29م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1013(

رقـــم �لعالمــــة : 7638

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03

تاريخ الت�سجيل : 2002/01/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 706 فـي 2001/11/03م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــق : زيرتا بي.فـي.

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وكالة زعني التجارية

اجلن�سيــــــة واملهنـــــــــــــــــة : لبنانية - ال�سناعة والتجارة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 197 ، طرابل�س ، لبنان

جهة م�سروع اال�ستغــــــالل : لبنان

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2008/12/02م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/29م

رقـــم �لعالمــــة : 10485

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03

تاريخ الت�سجيل : 2004/01/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 732 فـي 2002/12/01م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــق : زيرتا بي.فـي.

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وكالة زعني التجارية

اجلن�سيــــــة واملهنـــــــــــــــــة : لبنانية - ال�سناعة والتجارة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 197 ، طرابل�س ، لبنان

جهة م�سروع اال�ستغــــــالل : لبنان

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2008/12/02م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/29م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1013(

رقـــم �لعالمــــة : 10486

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03

تاريخ الت�سجيل : 2004/01/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 732 فـي 2002/12/01م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابــــــــق : زيرتا بي.فـي.

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وكالة زعني التجارية

اجلن�سيــــــة واملهنـــــــــــــــــة : لبنانية - ال�سناعة والتجارة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوـان : �س.ب : 197 ، طرابل�س ، لبنان

جهة م�سروع اال�ستغـــــــالل : لبنان

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2008/12/02م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجـــــــل : 2013/04/29م

رقـــم �لعالمــــة : 10499

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03

تاريخ الت�سجيل : 2003/03/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 725 فـي 2002/08/17م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابــــــــق : زيرتا بي.فـي.

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وكالة زعني التجارية

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : لبنانية - ال�سناعة والتجارة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 197 ، طرابل�س ، لبنان

جهة م�سروع اال�ستغــــــالل : لبنان

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2008/12/02م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجـــــــل : 2013/04/29م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1013(

رقـــم �لعالمــــة : 11377

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03

تاريخ الت�سجيل : 2001/09/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 696 فـي 2001/06/02م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابــــــــق : زيرتا بي.فـي.

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وكالة زعني التجارية

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : لبنانية - ال�سناعة والتجارة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 197 ، طرابل�س ، لبنان

جهة م�سروع اال�ستغـــــــالل : لبنان

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2008/12/02م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/29م

رقـــم �لعالمــــة : 11158

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03

تاريخ الت�سجيل : 2001/09/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 696 فـي 2001/06/02م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــق : زيرتا بي.فـي.

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وكالة زعني التجارية

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : لبنانية - ال�سناعة والتجارة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 197 ، طرابل�س ، لبنان

جهة م�سروع اال�ستغـــــــالل : لبنان

تاريخ انتقــــــــال امللكيـــــــــة : 2008/12/02م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجـــــــل : 2013/04/29م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1013(

رقـــم �لعالمــــة : 27004

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03

تاريخ الت�سجيل : 2004/12/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 776 فـي 2004/10/02م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابــــــــق : زيرتا بي.فـي.

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وكالة زعني التجارية

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : لبنانية - ال�سناعة والتجارة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 197 ، طرابل�س ، لبنان

جهة م�سروع اال�ستغـــــــالل : لبنان

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2008/12/02م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجـــــــل : 2013/04/29م

رقـــم �لعالمــــة : 27005

�لفئــــــــــــــــــــــة : 05

تاريخ الت�سجيل : 2004/12/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 776 فـي 2004/10/02م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــق : زيرتا بي.فـي.

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وكالة زعني التجارية

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : لبنانية - ال�سناعة والتجارة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 197 ، طرابل�س ، لبنان

جهة م�سروع اال�ستغـــــــالل : لبنان

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2008/12/02م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجـــــــل : 2013/04/29م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1013(

رقـــم �لعالمــــة : 27006

�لفئــــــــــــــــــــــة : 11

تاريخ الت�سجيل : 2004/12/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 776 فـي 2004/10/02م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابــــــــق : زيرتا بي.فـي.

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وكالة زعني التجارية

اجلن�سيــــــة واملهنـــــــــــــــــة : لبنانية - ال�سناعة والتجارة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 197 ، طرابل�س ، لبنان

جهة م�سروع اال�ستغـــــــالل : لبنان

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2008/12/02م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/29م

رقـــم �لعالمــــة : 27008

�لفئــــــــــــــــــــــة : 03

تاريخ الت�سجيل : 2004/12/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 776 فـي 2004/10/02م

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابــــــــق : زيرتا بي.فـي.

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وكالة زعني التجارية

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : لبنانية - ال�سناعة والتجارة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 197 ، طرابل�س ، لبنان

جهة م�سروع اال�ستغـــــــالل : لبنان

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2008/12/02م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2013/04/29م
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ا�ستــدراك

تنوه وزارة التجــارة وال�شناعــة اإلــى اأنــه قــد وقع خطاأ عنـد ن�شــر �شكل العالمــة التجاريــة 

رقم )72483( املن�شور فـي اجلريدة الر�شمية رقم )998( ال�شادرة بتاريخ 29 �ســـفر 1434هـ 

املوافق  12 ينايـــــــر 2013م ، اإذ وردت كالتايل : 

وال�سحيــــح هـــــو :

* مع مالحظة اأن تاريخ االعرتا�ض يبداأ من تاريخ ن�شر اال�شتدراك .

لـــذا لـــزم التنويـــه .

وزارة التجارة وال�سناعة
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ا�ستــدراك

تنوه وزارة التجــارة وال�شناعــة اإلــى اأنــه قــد وقع خطاأ عنـد ن�شــر بيانات العالمــة التجاريــة 

االأول  ربيع   21 بتاريخ  ال�شادرة  الر�شمية رقم )999(  فـي اجلريدة  املن�شور  رقم )55305( 

1434هـ  املوافق  2 فربايــــــر 2013م ، اإذ وردت كالتايل : 

با�ســـــــــــــم : ال�شركة ال�شناعية والتجارية لل�شابون والكيماوت -�شيرتا 

العنـــــــوان : ال�شناعية الثانية - ال�شارع االأول ال�شناعي - ملك خا�ض - �ض.ب : 23005 

ال�شارقة - االإمارات العربية املتحدة . 

وال�سحيــــح هـــــو :

با�ســـــــــــــم : ال�شركة ال�شناعية والتجارية للمطهرات املحدودة - دترا 

 509  : - �ض.ب  - ملك خا�ض  ال�شناعي  االأول  ال�شارع   - الثانية  ال�شناعية   : العنـــــــوان 

ال�شارقة - االإمارات العربية املتحدة . 

* مع مالحظة اأن تاريخ االعرتا�ض يبداأ من تاريخ ن�شر اال�شتدراك .

لـــذا لـــزم التنويـــه .

وزارة التجارة وال�سناعة
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ا�ستــدراك

تنوه وزارة التجــارة وال�شناعــة اإلــى اأنــه قــد وقع خطاأ عنـد ن�شــر بيانات العالمــة التجاريــة 

رقم )75355( املن�شور فـي اجلريدة الر�شمية رقم )1005( ال�شادرة بتاريخ 4 جمادى االأوىل 

1434هـ  املوافق  16 مــــــار�ض 2013م ، اإذ وردت كالتايل : 

با�ســـــــــــــــم : �شلجني كوربوري�شن 

العنـــــــــوان : 86 موري�ض افـينيو ، �شاميت نيوجري�شي 07901 ، الواليات املتحدة االأمريكية 

وال�سحيــــح هـــــو :

با�ســـــــــــــــم : هنكل ايه جي & كو كي جي ايه ايه .

العنـــــــــوان : 67 هنكل�شرتا�شة 40589 ، دو�شلدورف - اأملانيا .

* مع مالحظة اأن تاريخ االعرتا�ض يبداأ من تاريخ ن�شر اال�شتدراك .

لـــذا لـــزم التنويـــه .

وزارة التجارة وال�سناعة
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 جمل�س املناق�صات

يعلـن جملـ�س املناق�صـات عن طرح املناق�صات التالية :

موعد 

تقدمي 

العطـاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمـة 

امل�ستند

ال�صركـات التي يحـق

لها اال�صتــراك
ا�ســــــم املناق�ســة

رقـم 

املناق�سـة

2013/6/24 2013/6/6

)=/900 ر.ع(

ت�صعمائـة ريــال 

عمانــي

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي الأعمال الكهربائية 

وامل�صجلـة لدى جمل�س 

املناق�صــات ولــدى 

اجلهــة املخت�صــة بـاإدارة 

لئحة التوزيـع

اأعمـال الطوارئ 

وال�صيانـة ل�صبكـات 

الكهربـاء التابعـة 

ل�صركـة كهربـاء املناطـق 

الريفيـة مبحافظـة 

م�صنـدم ) املجموعـــــة 

الأولـى(

2013/38

2013/7/1 2013/6/13

)=/1٫004ر.ع(

األـف 

واأربعمائـة 

ريــال عمانــي

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي اأعمـال املبانــي 

وامل�صجلـة لــــدى جملـ�س 

املناق�صــات بالدرجــة 

املمتــازة

م�صـروع اإن�صـاء مبنـى 

مركز القـرم للمعلومـات 

البيئيـة مبحافظة 

م�صقـط 

2013/39

2013/6/24 2013/6/6

)=/2٫450ر.ع(

األفـان 

واأربعمائـة 

وخم�صـون  

ريـال عمانيـــــــا

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي اأعمـال الطـــرق 

وامل�صجلـة لــــدى جملـ�س 

املناق�صــات بالدرجــة 

املمتــازة

ت�صميـم وتنفيـذ الطــرق 

الداخليـة بولية �صور 

مبحافظة جنوب 

ال�سرقيـة 

2013/40

2013/6/24 2013/6/6

)=/2٫945ر.ع(

األفـان 

وت�صعمائـة 

وخم�صة 

واأربعـون  ريــال 

عمانيــا

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي اأعمـال الطـــرق 

وامل�صجلـة لــــدى جملـ�س 

املناق�صــات بالدرجــة 

املمتــازة

ت�صميـم وتنفيـذ الطــرق 

الداخليـة بوليــة 

جعـــالن بني بـوعلـي  

مبحافظـــة جنــوب 

ال�سرقيـــة 

2013/41
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موعد 

تقدمي 

العطـاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمـة 

امل�ستند

ال�صركـات التي يحـق

لها اال�صتــراك
ا�ســــــم املناق�ســة

رقـم 

املناق�سـة

2013/6/24 2013/6/6

)=/2٫800ر.ع(

األفـان 

وثمامنائـة 

ريــال عمانــي

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي اأعمـال الطـــرق 

وامل�صجلـة لــــدى جملـ�س 

املناق�صــات بالدرجــة 

املمتــازة

ت�صميـم وتنفيـذ الطــرق 

الداخليـة بوليــة 

جعــالن بني بـو ح�صـن 

مبحافظـــة جنــوب 

ال�سرقيـــة

2013/42

2013/6/24 2013/6/6

)=/1٫800ر.ع(

األـف وثمامنائـة 

ريــال عمانــي

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي اأعمـال الطـــرق 

وامل�صجلـة لــــدى جملـ�س 

املناق�صــات بالدرجــة 

الأولـــى

ت�صميـم وتنفيـذ الطــرق 

الداخليـة بوليـــة 

الكامـــل والوافـــي   

مبحافظـــة جنــوب 

ال�سرقيـــة

2013/43

2013/6/24 2013/6/6

)=/1٫350ر.ع(

األـف 

وثالثمائــة 

وخم�صـون ريــال 

عمانيـــــــا

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي اأعمـال الطـــرق 

وامل�صجلـة لــــدى جملـ�س 

املناق�صــات بالدرجــة 

الأولـــى

ت�صميـم وتنفيـذ الطــرق 

الداخليـة بولية 

م�صرية مبحافظة 

جنوب ال�سرقية 

2013/44

ميكـن احل�صـول على م�صتنـدات ال�صـروط واملوا�صفـات من مبنى املجلـ�س باخلويـر اعتبارا 

من تاريـخ ن�صـر هـذا الإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـور باجلـدول اأعـاله .

على جميع ال�سركات اأن ترفق مع عطاءاتها تاأمينا موؤقتا فـي �صورة �صمان م�صرفـي اأو �صيك 

العطاء  ال�صلطنة ل يقل عن )1%( من قيمة  فـي  العاملة  البنوك  اأحد  م�صدق عليه من 

تاريخ  من  يوما   )90( ملدة  املفعول  و�صاري  املناق�صات  جمل�س  رئي�س  معايل  با�صم  معنونا 

تقدمي العطاءات وكل عطاء ل ي�صتوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب �صوف لن ينظر فيه .
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تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�صلي املعـد لذلك وعلى جدول الفئات 

جمل�س  رئي�س  معايل  با�صـم  معنونـة  الأحمـر  بال�صمع  خمتومة  مظاريف  فـي  له  املرافق 

املناق�صات مكتوب عليها مـــن اخلـــارج  رقـــم وا�صــم املناق�صـة فقـط واأن ل يكتـب على املظـروف 

ا�صـم �صاحـب العطــاء اأو ما ي�صري اإليه .

يجب و�صـــع العطـاءات ب�صنـــدوق املناق�صـــات مببنــى املجلـــ�س باخلويـــر ابتـــداء من ال�صاعـــة 

ال�صابعة والن�صـــف حتى ال�صاعـــة العا�صـــرة من �صبـــاح اليـــوم املحـــدد باجلـــدول اأعـــاله ، هذا 

و�صـــوف لن يتــم قبـــول اأي عطـــاء يــرد اإىل املجلـــ�س بعـــد املوعــد الآنــف الذكــر ، كما يجـــب 

ح�صــور ممثل لل�صركة التي تقدم عطاءها فـي املناق�صة عند اإجـراءات فتح املظاريف ، علما 

باأنه �صيتم بث هذه الإجراءات مبا�صرة على موقع جمل�س املناق�صات فـي �صبكـة املعلومات 

العاملية )الإنرتنـت( )http://www.tenderboard.gov.om( ابتداء من ال�صاعة احلادية 

ع�صرة �صباحا .

�صتعطـــى الأف�صليـــة فـي الإ�صنــاد لل�صركــات التي ي�صتمــل عطاوؤهــا على اأكبــر ن�صبــة تعمني 

ون�صبة �صراء ممكنة من املنتجات الوطنية . 

جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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يعلـن جملـ�س املناق�صـات عن طرح املناق�صات التالية :

موعد 

تقدمي 

العطـاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمـة 

امل�ستند

ال�صركـات التي يحـق

لها اال�صتــراك
ا�ســــــم املناق�ســة

رقـم 

املناق�سـة

2013/7/1 2013/6/6

)=/2٫999ر.ع(

األفـان 

وت�صعمائـة 

وت�صعـة 

وت�صعـون ريــال 

عمانيــا

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي اأعمـال الطـــرق 

وامل�صجلـة لــــدى جملـ�س 

املناق�صــات بالدرجــة 

املمتــازة

ت�صميـم وتنفيـذ الطــرق 

الداخليـة بولية 

امل�صيبي مبحافظة 

�صمال ال�صرقية

2013/45

2013/7/1 2013/6/6

)=/2٫496ر.ع(

األفـان 

واأربعمائة 

و�صتـة وت�صعـون 

ريــال عمانيــا

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي اأعمـال الطـــرق 

وامل�صجلـة لــــدى جملـ�س 

املناق�صــات بالدرجــة 

املمتــازة

ت�صميـم وتنفيـذ الطــرق 

الداخليـة بولية اإبـراء 

مبحافظة �صمال 

ال�سرقية

2013/46

2013/7/1 2013/6/6

)=/2٫282ر.ع(

األفـان ومائتــان 

واإثنـان 

وثمانـون ريــال 

عمانيــا

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي اأعمـال الطـــرق 

وامل�صجلـة لــــدى جملـ�س 

املناق�صــات بالدرجــة 

املمتــازة

ت�صميـم وتنفيـذ الطــرق 

الداخليـة بولية بديـة 

مبحافظة �صمال 

ال�سرقيـة

2013/47

2013/7/1 2013/6/6

)=/2٫215ر.ع(

األفـان ومائتــان 

وخم�صـة ع�صــر 

ريــال عمانيــا

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي اأعمـال الطـــرق 

وامل�صجلـة لــــدى جملـ�س 

املناق�صــات بالدرجــة 

املمتــازة

ت�صميـم وتنفيـذ الطــرق 

الداخليـة بولية القابـل 

مبحافظة �صمال 

ال�سرقية

2013/48
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موعد 

تقدمي 

العطـاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمـة 

امل�ستند

ال�صركـات التي يحـق

لها اال�صتــراك
ا�ســــــم املناق�ســة

رقـم 

املناق�سـة

2013/7/1 2013/6/6

)=/1٫557ر.ع(

األـف وخم�صمائـة 

و�صبعـة وخم�صون  

ريــال عمانيــا

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي اأعمـال الطـــرق 

وامل�صجلـة لــــدى جملـ�س 

املناق�صــات بالدرجــة 

الأولـــى

ت�صميـم وتنفيـذ الطــرق 

الداخليـة بوليـــة وادي 

بنـي خالـــــد مبحافظـــة 

�صمــال ال�صرقيـــة

2013/49

2013/7/1 2013/6/6

)=/1٫782ر.ع(

األـف و�صبعمائـة 

واإثنـان 

وثمانـون ريــال 

عمانيــا

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي اأعمـال الطـــرق 

وامل�صجلـة لــــدى جملـ�س 

املناق�صــات بالدرجــة 

الأولـــى

ت�صميـم وتنفيـذ الطــرق 

الداخليـة بوليــة دمــــاء 

والطائييـــن مبحافظـــة 

�صمــال ال�صرقيـــة

2013/50

2013/7/8 2013/6/13

)=/3٫000ر.ع(

ثالثـــة اآلف

ريـال عمانــي

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي الأعمـال الكهربائية 

ح�صـب اجلهد املذكـور 

وامل�صجلة  لدى جملـ�س 

املناق�صات ولدى 

ال�صركة العمانية لنقل 

الكهربـاء

م�صـروع اإن�صاء حمطة 

حمولت كهرباء اإزكي 

جهد )220/400 ك.ف( 

وب�صعـة )2×5000 

م.ف.اأ( مبحافظـة 

الداخليـة 

2013/51

ميكـن احل�صـول على م�صتنـدات ال�صـروط واملوا�صفـات من مبنى املجلـ�س باخلويـر اعتبارا 

من تاريـخ ن�صـر هـذا الإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـور باجلـدول اأعـاله .

على جميع ال�سركات اأن ترفق مع عطاءاتها تاأمينا موؤقتا فـي �صورة �صمان م�صرفـي اأو �صيك 

العطاء  ال�صلطنة ل يقل عن )1%( من قيمة  فـي  العاملة  البنوك  اأحد  م�صدق عليه من 

تاريخ  من  يوما   )90( ملدة  املفعول  و�صاري  املناق�صات  جمل�س  رئي�س  معايل  با�صم  معنونا 

تقدمي العطاءات وكل عطاء ل ي�صتوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب �صوف لن ينظر فيه .
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تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�صلي املعـد لذلك وعلى جدول الفئات 

جمل�س  رئي�س  معايل  با�صـم  معنونـة  الأحمـر  بال�صمع  خمتومة  مظاريف  فـي  له  املرافق 

املناق�صات مكتوب عليها مـــن اخلـــارج رقـــم وا�صــم املناق�صـة فقـط واأن ل يكتـب على املظـروف 

ا�صـم �صاحـب العطــاء اأو ما ي�صري اإليه .

يجب و�صـــع العطـاءات ب�صنـــدوق املناق�صـــات مببنــى املجلـــ�س باخلويـــر ابتـــداء من ال�صاعـــة 

ال�صابعة والن�صـــف حتى ال�صاعـــة العا�صـــرة من �صبـــاح اليـــوم املحـــدد باجلـــدول اأعـــاله ، هذا 

و�صـــوف لن يتــم قبـــول اأي عطـــاء يــرد اإىل املجلـــ�س بعـــد املوعــد الآنــف الذكــر ، كما يجـــب 

ح�صــور ممثل لل�صركة التي تقدم عطاءها فـي املناق�صة عند اإجـراءات فتح املظاريف ، علما 

باأنه �صيتم بث هذه الإجراءات مبا�صرة على موقع جمل�س املناق�صات فـي �صبكـة املعلومات 

العاملية )الإنرتنـت( )http://www.tenderboard.gov.om( ابتداء من ال�صاعة احلادية 

ع�صرة �صباحا .

�صتعطـــى الأف�صليـــة فـي الإ�صنــاد لل�صركــات التي ي�صتمــل عطاوؤهــا على اأكبــر ن�صبــة تعمني 

ون�صبة �صراء ممكنة من املنتجات الوطنية . 

جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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