
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1016(                                                                          ال�سنــــة الثانيــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

قــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــــــــة

                                                           ديـوان البـالط ال�سلطانـي 

�سادر فـي 2013/5/30 باإ�سدار الالئحة التنفيذيـة  قـــــــــــــرار ديوانـــــــــي رقـــــــــــــم 2013/29 

لقانون علم الدولة و�شعارها ون�شيدها الوطني .

                                                           وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة 

�ســادر فــــي 2013/6/4 بتنظيــم ال�سيــد فـي خــــور  قــــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2013/183 

جن���د وخ����ور ح��ب��ل��ن ب���والي���ة خ�����ش��ب مبحافظة 

م�شندم .     

اإعــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــــة 

وزارة القــوى العاملــة

اإع���النات ب�ش���اأن طلب ت�شجي���ل نقابات عمالي���ة .

رقم 

ال�سفحة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

ديـوان البـالط ال�سلطانـي 

قـــرار ديوانــي

 رقم 2013/29

باإ�سـدار الالئحـة التنفيذيـة 

لقانون علم الدولة و�سعارها ون�سيدها الوطني

ا�ستنــادا اإىل قانــون علــم الدولــة و�سعارهــا ون�سيدهـــا الوطنــي ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطانــي 

رقم 2004/53 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر الآتــي :

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لقانون علم الدولة و�سعارها ون�سيدها الوطني املرفقة .

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي : 20 من رجــــــب 1434هـ

املـوافــــق : 30 من مايــــــــو 2013م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي

وزيـــــــــر ديــــــــوان البــــــــــالط ال�سلطانــــــــــــــي 

-5-



اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

الالئحــة التنفيذيـــة

 لقانون علم الدولة و�سعارها ون�سيدها الوطنـي

الف�سل الأول

تعريفـــــــات

املــادة ) 1 (

يكون للم�سطلحات الواردة بهذه الالئحة ذات املعاين املن�سو�ص عليها فـي قانون علم الدولة 

و�سعارها ون�سيدها الوطنـي امل�سار اإليه ، ويكون للم�سطلحات التالية املعنى املحدد قرين 

كل منها :

القــانــــــــــــــــــون : قانون علم الدولة و�سعارها ون�سيدها الوطـنـي .

املوظف امل�سـوؤول : ال�سخـ�ص الــذي توكـل اإليـه مهمـة متابعـة اأو�ساع العلــم وفقـا لأحكـام 

القانون .

الف�سل الثاين

القواعـــد املنظمـــة للعلـــم 

املــادة ) 2 (

يرفع العلم ب�سفــة موؤقتـــة فـي املنا�سبــات الوطنيــة ، وعنـد زيــارة روؤ�ســاء الــدول وغريهم 

مـــن ال�سيـــوف الر�سميـــني لل�سلطنـــة ، وذلك فـي الطـــرق العامــــة وغريهـــا مـــن الأماكــــــن 

التي تقرتحها اجلهة املخت�سة ، ويعتمدها الوزير .

املــادة ) 3 (

، كما يو�سع  امل�ساركة  الدول  اأعالم  الر�سمية مبعية  فـي قاعات الجتماعات  العلم  يو�سع 

اأمام ممثل ال�سلطنة فـي طاولة الجتماع .

املــادة ) 4 (

التي  املوا�سفات واملقايي�ص  اأن يكون بذات  املواطنني  العلم فـي احتفالت  يراعى عند رفع 

حددها القانون ، ول يجوز رفع العلم بطريقة مهينة اأو ارتداء العلم اأو و�سعه دون �سارية ، 

كما يحظر و�سع العلم بطريقة غري لئقة على املركبات وغريها من و�سائل النقل .
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املــادة ) 5 (

يكــون رفــع العلــم فـي اجلــولت ال�سلطانيـة علـى بوابـة املخيم ال�سلطانــي ، ويكــون للعلــم 

ال�سدارة عند رفعه مع اأعالم اأخرى .

املــادة ) 6 (

يكون رفع العلم مبعية اأعالم اجلهات الع�سكرية والأمنية وهيئات وموؤ�س�سات القطاع اخلا�ص 

مبراعاة ما ياأتي :

اأن يتو�سط العلم غريه من الأعالم ، واأن يكون على جهة اليمني عند رفعه مع علم  اأ - 

اآخر .

ب - اأن ترتفع �سارية العلم عن الأعالم الأخرى بن�سف مرت على الأقل .

املــادة ) 7 (

يحدد بكل من اجلهات والأماكن واملواقع الواردة باملــادة )4( من القانون موظف م�سوؤول 

عن رفع العلم ، ويجب موافاة اجلهة املخت�سة با�سم املوظف امل�سوؤول .

املــادة ) 8 (

يلتزم املوظف امل�سوؤول بكل ما ي�سدر عن اجلهة املخت�سة من تعليمات بخ�سو�ص العلم .

املــادة ) 9 (

يلتــــزم كـــل مـــن امل�سنعــني وامل�ستورديـــن للعلـــم باملوا�سفــــات واملقا�ســــات املن�ســـو�ص عليهــــا 

ال�سـادر لهــم بالت�سنيـــع وال�سترياد مـــا يفيـد  ، ويجب ت�سمـني الرتخيــ�ص  القانــون  فـي 

تعهدهم باللتزام بتلك املوا�سفات .

املــادة ) 10 (

ل يجوز ت�سنيع اأو ا�سترياد اأي مواد حتتوي على علم الدولة اإل بعد احل�سول على ترخي�ص 

بذلك من وزارة التجارة وال�سناعة ، وبعد موافقة اجلهة املخت�سة . 

املــادة ) 11 (

ينكــ�ص العلــم وفقا للمادة )9( من القانـون من قبــل املوظف امل�سوؤول ، وذلك عنــد الإعــالن 

عن احلداد الر�سمي وفقا للمادة املذكورة .
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الف�سل الثالث

ال�سعـــــــار

املــادة ) 12 (

يجـــب على الكافـــة اللتـــزام ب�سكـــل ال�سعــار املحدد بالقانــون ، ول يجوز و�سعـــه اأو اإدخالـــه 

فـي �سعار اآخر اإل مبوافقة اجلهة املخت�سة . 

املــادة ) 13 (

تلتــزم كــل وحـدة حكوميــة ب�سحــب اأي اأوراق اأو اأختــام ل تتوافــر فيهــا موا�سفـات ال�سعــار ، 

ومينع تداولها .

الف�سل الرابع

الن�سيـــــــد 

املــادة ) 14 (

املحددة  الأحوال  فـي  الن�سيد  اأداء  عند  واجلهات اخلا�سة  الوحدات احلكومية  على  يجب 

باملـــادة )14( من القانون اأن يكون بذات ال�سيغة املحددة به . 

املــادة ) 15 (

للجهة املخت�سة - بناء على اأوامر جاللة ال�سلطان - حتديد املقطع الذي يوؤدى من الن�سيد 

فـي الأحوال املحددة باملــادة )14( من القانون .
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وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة 

قـــرار وزاري

 رقـم 183/ 2013 

بتنظيم ال�سيد فـي خور جند 

وخور حبلني بوالية خ�سب مبحافظة م�سندم

ا�ستنادا اإىل قانـــون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقــم 81/53 ،

ال�سادرة  املائية احلية  الرثوة  البحري وحماية  ال�سيد  لقانــون  التنفيذية  الالئحة  واإىل 

بالقرار الوزاري رقم 94/4 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

اأنواعهــا وم�سمياتهـــا  يحظــر ال�سيــد با�ستخــدام ال�سبــاك والدوابــي والأقفــا�ص مبختلــف 

واأي معــدات واأدوات �سيــد اأخـــرى با�ستثنـــاء اخليـــوط فـي خـــور  جنـــد وخــور حبلني بوليــة 

خ�سب مبحافظة م�سندم .  

اإليها فـي املواقع  كما يحظر حيازة ال�سباك والدوابي والأقفا�ص واملعدات والأدوات امل�سار 

اإليهما  الدخول  اأثناء  القوارب  على  حملها  اأو  اإليهما  امل�سار  للخورين  املقابلة  ال�ساحلية 

ملمار�سة ال�سيد فيهما .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 25 / 7 / 1434هـ 

املـوافـــــق :   4  / 6 / 2013م 

  د. فــوؤاد بن جعفــر ال�ساجوانـي

                                                                                             وزيـر الزراعـــة والرثوة ال�سمكية 
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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�شكيـــل وعمــل وت�شجيـــل النقابـــات العماليــة واالحتــادات العماليــة واالحتـاد العــام لعمـــال 

�شلطنة عمان اأن عمــال �شركـة ريـ�س خلدمـات النفـط والغـاز تقدمــوا اإلـى املديريـة العامــة 

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

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

بحث االعرتا�شات امل�شكلة بالوزارة لهذا الغر�س ، 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 

عمان اأن عمــال �شركة م�شاريع اآ�شا �س.م.م تقدمــوا اإلـى املديريـة العامــة للرعايــة العماليــة 

بالــوزارة بطلــب ت�شجيــل نقابـــة عماليـــة ، ولكــل مت�شـــرر احلـق فـي االعتـــرا�س علـــى هــــذا 

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

بالوزارة لهذا الغر�س ، وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .
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وزارة التجــــارة وال�صناعـــة

دائرة امللكية الفكريــة

اإعـــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيــة الفكــرية عــن طلبــات ت�سجيــل العالمات التجارية املقبولة وفقا لأحكام 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  38421  

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحة واأدوات الت�سوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي 

)الإ�سراف(  واملراقبة  والإ�سارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  واأجهزة  الب�سرية  والأجهزة 

والتحويـــل والإنقــاذ والتعليــم ، اأجهــزة الإنــذار واإنذار احلريق ، نظــم الإ�ســارات ال�سوئيــة ، 

النظم الال�سلكية ونظم اأنابيب التو�سيل ، اأجهزة القيا�س والعدادات الكهربائية ، مفاتيح 

واآلت هند�سة  اأجهزة   ، باملداخل  التحكم  ، نظم  والإعالن  التحكم  ، مفاتيح  �سبه مو�سلة 

والرتكيبات  للعدادات  امل�ستوية  الرتكيبات  توزيع  واألواح  ال�سطحية  الرتكيبات   ، امل�سانع 

الكهربائية ، بالإ�سافة اإىل اأجزاء القطع املذكورة اآنفا ، اأجهزة كهربائية ومواد تركيب اإل 

اإن �سملت فـي �سنف �سلع اآخر ، كوا�سف حركة ، كوابل كهربائية ، مقاب�س ، مفاتيح كهربائية ، 

الفولتاج  واقيات من   ، واقيات �سواعق   ، ، مقا�سم  ال�سيء(  �سماكة  )اأدوات قيا�س  امل�سماك 

العايل ، مرحالت �سم�سية ، قواطع خطاأ التيار وقواطع دائرة اخلطوط ، قواطع احلمل 

الزائد ، مفاتيح التحكم عن بعد ، �سناديق الو�سل املنزلية ، خزائن املفاتيح ، خزائن حمو 

الطاقة ، خزائن توزيع الكوابل ، خزائن توزيع الطاقة ، مقاب�س متعددة ، اأجرا�س الإنذار ، 

مفاتيح النتقاء الدوارة ، مرحالت ، حوامل امللفات الكهربائية ، مفاتيح و�سناديق فرعية ، 

مفاتيح �سطحية ، مواد مثبتة للرتكيبات الكهربائية ، مبا فيها حمطات الربط ال�سبكي 

القيا�سات  من  للتحقق  معدات   ، اآنفا  املذكورة  ال�سلع  من  اأجزاء   ، الأر�سي  ال�سبك  واملواد 

قطع  مرحالت   ، واأجزاوؤها  احلماية  قواب�س   ، الكهربائية  واملعدات  للرتكيبات  الأمنية 

الت�سال من امل�سادر الرئي�سية ، مفاتيح قطع التيار ، مفاتيح جتزئة احلمل ، مفاتيح تعمل 

كهرومغناطي�سيا ، حتديدا املو�سالت ، اأغلفة قواطع احلمل ، قواطع احلمل الزائد ، روابط 

ال�سمامات الكهربائية ، �سناديق ال�سمامات الكهربائية ، ال�سمامات الكهربائية واأجزاوؤها ، 
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مثل القواب�س ، قطع املقايي�س وقواب�س م�ساهرة ، اأجهزة الإ�سارة ، مفاتيح الهاتف ، اأجهزة 

احلماية من الفولتاج العايل ، حمولت الأجرا�س ، مفاتيح الوقت ، لي�ست لالأعمال املتعلقة 

بال�ساعات ، معدات ت�سجيل الوقت ، موؤقتات اإ�ساءة الدرج ، اأجهزة الهاتف ، مزودات الطاقة ، 

هواتف املداخل ونظم الإنرتكم ، هواتف البوابات ، حمطات الأبواب ، اأجهزة فتح الأبواب 

الكهربائية ، اأجهزة الك�سف عن الغاز ، مزود طاقة غري قابل للقطع ، معو�س تيار تفاعلي 

واأجهزة اإدارة الطاقة بالإ�سافة اإىل مكونات مزود الطاقة غري القابلة للقطع ، معو�س تيار 

تفاعلي ومعدات اإدارة الطاقة ، اأجهزة ت�سجيل ، اإر�سال ون�سخ ال�سوت وال�سور ، حامالت 

اأجهزة  حتديدا   ، للم�ستهلك  اإلكرتونية  اأجهزة   ، الت�سجيل  اأقرا�س   ، مغناطي�سية  بيانات 

الراديو والتلفاز ، راديو ال�سيارة ، م�سغالت اأ�سرطة الكا�سيت ، م�سغالت الأقرا�س املدجمة ، 

 ، الق�سرية  املوجات  م�ستقبالت   ، مو�سيقية  �ساعات   ، الدقة  عالية  معدات   ، الدكتافون 

م�سجالت اأ�سرطة الفيديو ، م�ستقبالت الأقمار ال�سناعية ، الهوائيات ومكوناتهــا ، كوابــل 

�سوتية ، كوابل مرئية ، اأجهزة احلا�سوب والربجميات ، مكونات �سبكات احلا�سوب ، حتديدا ، 

القواطع الال�سقة ، خمرجات البيانات ، مو�سالت البيانات ، كوابل بث البيانات ، الكوابل 

الال�سقة األياف ب�سرية ، الألياف الزجاجية ، األياف دليل املوجات ، خزائن معاجلة البيانات ، 

مفاتيح تقنية املعلومات ) اأجهزة( ، الراوترات ، املحاور)اأجهزة( ، مكونات لل�سبكات الفنية ، 

كوابل ال�سماعات العالية ، حوا�سيب ، هواتف ، مكربات ال�سوت و�سماعات عالية بالإ�سافة 

اإىل مكونات معدات الهاتف ، مكربات ال�سوت وال�سماعات العالية ، التجهيزات الكهربائية 

املنزلية ، اإل اإذا ذكرت فـي اأ�سناف اأخرى ، حتديدا مكاوي ال�سفر ، املكاوي خفيفة الوزن ، 

موازين احلمام ، موازين املطبخ ، اأدوات متويج ال�سعر بالكي احلراري ، بطاريات ، م�سابيح 

الإ�سارات ، ماكينات البيع الآلية وتقنيات الأجهزة التي تدار بالعملة ، اآلت ت�سجيل النقد ، 

اآلت حا�سبة ، اأجهزة اإخماد احلريق . 

با�صـــــــــــــــم : �ست�سراك �سيكونت اأ جي 

اجلن�صيــــــة : من�ساوي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ايب�سربنرجا�س 18 ، اأ - 1120 فيينا - النم�سا

تاريخ تقدمي الطلب : 2005/12/11 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  40874  

فـي الفئة 08 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأدوات املائدة ، اأي ال�سوك وال�سكاكني واملالعق .

با�صـــــــــــــــم : نوتيكا اباريل ، انك 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الوليات   10019 نيويورك   ، نيويورك   ، �سرتيت  �سفنث  فيفتي  40وي�ست   : العنـــــــــوان 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2006/07/19 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  45480  

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 العطور ، ماء التواليت ، ماء الكالونيا ، مزيالت الروائح الكريهة لال�ستعمال ال�سخ�سي ، 

 ، التجميل  اأغرا�س  فـي  لال�ستخدام  الزيوت   ، ال�سخ�سي  لال�ستخدام  العطرية  الزيوت 

ال�سابون ، حليب التجميل ، اأقنعة التجميل ، جل ال�ستحمام ، جل الدو�س ، رغوة ال�ستحمام ، 

م�ستح�سرات التجميل للعناية باجللد ، كرميات وغ�سول التجميل للعناية بالوجة واجل�سم ، 

م�ستح�ســـرات التجميـــل )الكوزمتيك( ، �سابون احلالقة ، جل احلالقة ، رغــوة احلالقة ، 

بعد  ما  م�ستحلب   ، احلالقة  بعد  ما  بل�سم   ، احلالقة  بعد  ما  غ�سول   ، احلالقة  غ�سول 

امل�سكارة )م�ستح�سرات   ، املكياج  اإزالة  ، م�ستح�سرات  ال�سامبو   ، ال�سعر  ، غ�سول  احلالقة 

جتميل( ، ملمع الظافر ، م�ستح�سرات حتمري الوجة ، اأحمر ال�سفاة ، اأقالم احلواجب ، 

بودرة التزين )املكياج( ، ظالل العيون ، اأقالم التجميل . 
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با�صـــــــــــــــم : روجو اآند جوليت 

اجلن�صيــــــة : فرن�سي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 20/ 26 ، بوليفارد دو بارك ، 92200 نيلي �سور �سني ، فرن�سا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2007/06/16 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  46667  

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سجائر ، ال�سيجار ، تبغ اللف الذي يلف يدويا ، تبغ الغاليني ، التبغ ومنتجات التبغ .

با�صـــــــــــــــم : دنهيل توباكو اوف لندن ليمتد 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

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

تاريخ تقدمي الطلب : 2007/08/26 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  48319  

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

البخار والطهي حتديدا الأفران واأجهزة للطبخ واخلبز والقلي  الت�سخني وتوليد  اأدوات 

وال�سوي والتحمي�س وذوبان الطعام وت�سخني اأواين الطعام واأجهزة �سخانات مياه واأجهزة 

امليكرويف  اأجهزة  الكهربائية حتديدا  الأجهزة   ، الطهي  اآواين  للغمر  قابلة  ت�سخني مياه 

و�سواية )حمم�سة( واأجهزة �سلق للبي�س ومقالة �سغط عميقة ، اأجهزة كهربائية ل�سنع 

مثبتة  قهوة  وموزعات  )الأ�سربو(  القهوة  ل�سنع  كهربائي  جهاز  حتديدا  وال�ساي  القهوة 

واآلت توزيع امل�سروبات . �سنابري لالآلت واملحركات واملتورات وم�سخات لتوزيع امل�سروبات 

املربدة ل�ستعمالها مع اأجهزة تربيد حتديدا الثالجات والفريزرات وخزائن تربيد واأجهزة 

)فريزر(  التجميد  عالية  واأجهزة  والتجميد  لتربيد  اأجهزة  امل�سروبات وجمموعة  تربيد 

غ�سيل  جمففة  حتديدا  املجففات   . املثلجات  ل�سناعة  واأجهزة  الثلج  ل�سناعة  واأجهزة 

الأ�سعة حتت احلمراء )لغري  . م�سابيح  �سعر  وع�سارة مالب�س وجمففة يدوية وجمففة 

الأغرا�س الطبية ( . اأجهــزة التهويــة حتديــدا و�سائــل ا�ستخــراج وفلتــرة ال�سحــوم واأغطيــة 

اأجهــزة ا�ستخال�س ، اأجهزة تكييف هوائية واأجهزة لتح�سني نوعية الهواء وترطيب هواء 

اأنابيب  واأجهزة لإزالة الروائح الكريهه من الهواء وتنظيف الهواء من ال�سوائب واأجهزة 

مياه وكذلك املعدات ال�سحية حتديدا ، معدات اأنابيب للبخار واملاء والهواء واأجهزة حت�سني 

املاء املخزن وا�ستمرارية تدفق املاء ال�ساخن وم�سارف املطابخ وم�سخات الت�سخني ، القطع 

جلميع املنتجات املذكورة اأعاله وامل�سنفة فـي هذه الفئة . 

با�صـــــــــــــــم : بي اإ�س اأت�س بو�س اآند �سيمن�س هو�سجريات جي اإم بي اأت�س 

اجلن�صيــــــة : اأملاين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : كارل - واري - �سرتا�سه 34 ، ميونيخ ، اأملانيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2007/12/24 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  60342  

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأ�سناف املالب�س واألب�سة القدم واأغطية الراأ�س ، مالب�س الولدة ، مالب�س ال�سباحة ، مالب�س 

داخلية للن�ساء ، مالب�س ليلية . 

با�صـــــــــــــــم : ماتالن ليمتد 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ، بي  تي   9  8 ان  دبليو  لنكا�سري  و�ست  �سدال  �سكيلمري   ، رود  انذر  جليرب   : العنـــــــــوان 

اجنلرتا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2009/12/06 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  60343  

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الأعمال  اإدارة   ، الإعالن  خدمات   ، الإدارية  املخازن  خدمات   ، بالتجزئة  البيع  خدمات 

مل�سلحة  الب�سائع  عر�س  خدمات  حتديدا   ، املكتب  وظائف  خدمات   ، الدارية  واخلدمات 

الآخرين على خمتلف اأنواعها ما عدا خدمات النقل املتعلقة بها ، وخدمات متكني الزبائن 

لعر�س و�سراء هذه الب�سائع ب�سكل مالئم ، مثل هذه اخلدمات التي �ستقدم خدمات البيع 

بالتجزئة واملخازن الإدارية واأ�سواق البيع باجلملة من خالل الدليل الربيدي اأو بوا�سطة 

اأجهزة الإعالم الإلكرتونية مثل من خالل برامج الت�سوق عرب التلفاز اأو موقع الويب . 

با�صـــــــــــــــم : ماتالن ليمتد 

اجلن�صيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ، بي  تي   9  8 ان  دبليو  لنكا�سري  و�ست  �سدال  �سكيلمري   ، رود  انذر  جليرب   : العنـــــــــوان 

اجنلرتا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2009/12/06 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  67538  

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الأرز .

با�صـــــــــــــــم : بو�س فودز اوفري�سي�س برايفت ليمتد 

اجلن�صيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 506 - 505 الطابـــق اخلامـــ�س ، دي األ اأف �سوث كورت ، �ساكيت ، نيودلهي 

110017 ، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/03/23 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  68535  

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�س األب�سة القدم األب�سة الراأ�س املالب�س الريا�سية واملالب�س اخلارجية قم�سان قم�سان 

الأحزمة  الأو�سحة  اجلوارب   ، الداخلية  املالب�س   ، املحبوكة  املالب�س  �سريت   - تي  املعرقه 

القفازات .

با�صـــــــــــــــم : بي دي باغيز ليمتد 

اجلن�صيــــــة : اإيرلندا 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : فيا 24 فارين بارك - �ساندميونت - دوبلني 4 ، ايرلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/06/06 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  71161  

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأعمال الت�سميم والديكور .

با�صـــــــــــــــم : الودق ال�ساملة �س م م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س . ب : 2839 ر . ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/11/15 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73114  

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املكياج ، عالجات الب�سرة ، عالجات ال�سعر والت�سفيف ، اأعمال الأظافر .

با�صـــــــــــــــم : املا�سه امللكية العاملية 

اجلن�صيــــــة : عماين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س . ب : 797 ر . ب : 122 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/05 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73138  

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

لوحات التوزيع الكهربائية لوحات ال�سبط الكهربائي وحدات توزيع الطاقة الكهربائية 

وخ�سو�سا حمددات م�سافات املرور الكهربائيه والأدوبرت واملعاك�سات واملحولت وموازنات 

التوقيت  مفاتيح  على  امل�ستملة  الكهربائية  واملفاتيح  الكهربائية  واملحولت  الفولطية 

اخلا�سة  واملراقبة  الظبط  اأجهزة  الكهربائية  الدوائر  كابحات  بعد  عن  التحكم  ومفاتيح 

 ، الآلآت  باأجهزة  اخلا�سة  املنطقية  للربجمة  القابلة  ال�سابطات  امليكانيكية  بالأجهزه 

مزودات الطاقة الإلكرتونية واملبادلت الكهربائية والإلكرتونية . 

با�صـــــــــــــــم : تايان - اإيتاكوم تكنولوجي كو ، ليمتد 

اجلن�صيــــــة : �سيني 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 7 اف . ، منرب 156-2 �سونغجيانغ رود ، جهوجن�سان دي�سرتيكت ، تايبي �سيتي 

140 ، تايوان ، ال�سني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/07 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73906  

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ا�ست�سارات هند�سية مدنية ومعمارية .

با�صـــــــــــــــم : مارينا لال�ست�سارات الهند�سية 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س . ب : 871 ر . ب : 611 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/17 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74814 

فـي الفئة 20 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مراتب واأ�سا�س فرا�س .

با�صـــــــــــــــم : اإجنالندر �سليب برودكت�س ، اإل اإل �سي 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الوليات   ، مي�سي�سيبي38654   ، بران�س  اأوليف   ، درايف  اإند�سرتيال   8300  : العنـــــــــوان 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/13 

ا�سم الوكيل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76000 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات التعليم والتزويد بالتدريب .

با�صـــــــــــــــم : جمموعة طالل اأبو غزالة القاب�سة 

اجلن�صيــــــة : بحريني

العنـــــــــوان : فالت / �سوب 111 بيلدينغ 1002 ، رود 5121 بلوك 351 منامة ، ال�سوفية ، 

البحرين 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76002 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات التعليم والتزويد بالتدريب .

با�صـــــــــــــــم : �سركة وكالت العالمات التجارية املحدودة امل�سوؤولية - اأبو غزالة للملكية 

الفكرية - تي ام بي اجنت�س

اجلن�صيــــــة : اأردين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س . ب 921100 عمان 11192 اململكة الأردنية الها�سمية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76003 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات التعليم والتزويد بالتدريب .

با�صـــــــــــــــم : �سركة وكالت العالمات التجارية املحدودة امل�سوؤولية - اأبو غزالة للملكية 

الفكرية - تي ام بي اجنت�س

اجلن�صيــــــة : اأردين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س . ب 921100 عمان 11192 اململكة الأردنية الها�سمية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76004  

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات التعليم والتزويد بالتدريب .

با�صـــــــــــــــم : �سركة وكالت العالمات التجارية املحدودة امل�سوؤولية - اأبو غزالة للملكية 

الفكرية - تي ام بي اجنت�س

اجلن�صيــــــة : اأردين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س . ب 921100 عمان 11192 اململكة الأردنية الها�سمية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76006  

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات التعليم والتزويد بالتدريب .

با�صـــــــــــــــم : اأبوغزالة و�سركاه لال�ست�سارات 

اجلن�صيــــــة : اأردين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س . ب 921100 عمان 11192 اململكة الأردنية الها�سمية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76007  

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات التعليم والتزويد بالتدريب . 

با�صـــــــــــــــم : العربية لتقنيات املعلومات 

اجلن�صيــــــة : اأردين 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة

العنـــــــــوان : �س . ب 921100 عمان 11192 اململكة الأردنية الها�سمية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76008  

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات التعليم والتزويد بالتدريب .

با�صـــــــــــــــم : خرباء التقييم 

اجلن�صيــــــة : اأردين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س . ب 921100 عمان 11192 اململكة الأردنية الها�سمية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76009 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات التعليم والتزويد بالتدريب . 

با�ســـــــــــــــم : مي اأبوغزالة و�سريكتها 

اجلن�سيــــــة : اأردين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص .ب : 921100 عمان 11192 اململكة الأردنية الها�سمية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76010 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات التعليم والتزويد بالتدريب . 

با�ســـــــــــــــم : الدار العربية لنقل التكنولوجيا 

اجلن�سيــــــة : اأردين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص .ب : 921100 عمان 11192 اململكة الأردنية الها�سمية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص .ب : 2366 ر .ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76011 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات التعليم والتزويد بالتدريب . 

با�ســـــــــــــــم : الدار العربية لنقل التكنولوجيا 

اجلن�سيــــــة : اأردين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص .ب : 921100 عمان 11192 اململكة الأردنية الها�سمية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76012 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

خدمات التعليم والتزويد بالتدريب . 

با�ســـــــــــــــم : �سركة وكالت العالمات التجارية املحدودة امل�سوؤولية - اأبو غزالة للملكية 

الفكرية  - تي ام بي اجنت�س

اجلن�سيــــــة : اأردين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص .ب : 921100 عمان 11192 اململكة الأردنية الها�سمية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص .ب : 2366 ر .ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76013 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

خدمات التعليم والتزويد بالتدريب .

با�ســـــــــــــــم : اخلرباء خلدمات التوظيف املهني 

اجلن�سيــــــة : اأردين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص .ب : 921100 عمان 11192 اململكة الأردنية الها�سمية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76014 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات التعليم والتزويد بالتدريب . 

با�ســـــــــــــــم : مي اأبوغزالة و�سريكتها 

اجلن�سيــــــة : اأردين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص .ب : 921100 عمان 11192 اململكة الأردنية الها�سمية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص .ب : 2366 ر .ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76015 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات التعليم والتزويد بالتدريب . 

با�ســـــــــــــــم : مركز طالل اأبوغزالة للمعرفة 

اجلن�سيــــــة : اأردين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص .ب : 921100 عمان 11192 اململكة الأردنية الها�سمية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76016 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات التعليم والتزويد بالتدريب . 

با�ســـــــــــــــم : املجموعة ال�ست�سارية للتدريب املهني 

اجلن�سيــــــة : اأردين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص .ب : 921100 عمان 11192 اململكة الأردنية الها�سمية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص .ب : 2366 ر .ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76017 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

خدمات التعليم والتزويد بالتدريب . 

با�ســـــــــــــــم : اخلرباء لتعليم اللغة ال�سينية 

اجلن�سيــــــة : اأردين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص .ب : 921100 عمان 11192 اململكة الأردنية الها�سمية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76019 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات التعليم والتزويد بالتدريب . 

با�ســـــــــــــــم : املجموعة ال�ست�سارية للتدريب املهني 

اجلن�سيــــــة : اأردين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص .ب : 921100 عمان 11192 اململكة الأردنية الها�سمية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص .ب : 2366 ر .ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76020 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

خدمات التعليم والتزويد بالتدريب . 

با�ســـــــــــــــم : جامعة طالل اأبو غزالة �س م ل )اوف �سور(

اجلن�سيــــــة : اأردين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ص .ب : 921100 عمان 11192 اململكة الأردنية الها�سمية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76021 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات التعليم والتزويد بالتدريب . 

با�ســـــــــــــــم : جمموعة طالل اأبو غزالة القاب�سة 

اجلن�سيــــــة : بحريني

العنـــــــــوان : فالت / �سوب 111 بيلدينغ 1002 ، رود 5121 بلوك 351 منامة ، ال�سوفـية ، 

البحرين  

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص .ب : 2366 ر .ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76843 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

غ�سيل  فـي  ت�ستخدم  التي  املواد  من  وغريها  الأقم�سة  بتبيي�س  اخلا�سة  امل�ستح�سرات 

املالب�س وم�ستح�سرات التنظيف وال�سقل ، التلميع ، التطهري ، والك�سط ، اأنواع ال�سابون ، 

العطور ، الزيوت الطيارة ومواد التجميل ، حماليل ال�سعر ، ومنظفات الأ�سنان . 

با�ســـــــــــــــم : �سيبال ليمتد 

اجلن�سيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : مومبي �سنرت ، مومبي 400008 ، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/20 

ا�سم الوكيل : عبد اهلل الهدابي

العنـــــــــوان : �ص .ب : 173 ر .ب : 134

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76844 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

امل�ستح�سرات ال�سيدلية ، البيطرية ، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية ، مواد حمية معدة 

لال�ستعمال الطبي واأغذية للر�سع والأطفال ، ل�سقات ومواد �سماد ومواد 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�ســـــــــــــــم : �سيبال ليمتد 

اجلن�سيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : مومبي �سنرت ، مومبي 400008 ، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/20 

ا�سم الوكيل : عبد اهلل الهدابي

العنـــــــــوان : �ص .ب : 173 ر .ب : 134
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76845 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

 ، الكهربائية  والعدد  الأرا�سي  مب�سـح  واخلـــا�ســـة  والبحــــرية  العلميـــة  والعــــدد  الأجهـــزة 

الوزن  النظارات وعمليات  ب�سناعة  والأجهزة اخلا�سة  وال�سينماتوغرافـية  الفوتوغرافـية 

والبث  الت�سجيل  اأجهزة   ، والتعليم  والإنفاذ  )املراقبة(  وال�سبط  الإ�سارات  وبث  والقيا�س 

واإعادة بث ال�سوت وال�سورة ، اأدوات التخزين املغناطي�سية للمعلومات واأقرا�س الت�سجيل 

والأجهزة الأوتوماتيكية التي تعمل بو�سع قطعة من النقود اأو غريها ، اخلزائن الرا�سد 

للنقود ولالآلت احلا�سبة اأجهزة وحوا�سب معاجلة البيانات واأجهزة اإطفاء احلريق .

با�ســـــــــــــــم : �سيبال ليمتد 

اجلن�سيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : مومبي �سنرت ، مومبي 400008 ، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/20 

ا�سم الوكيل : عبد اهلل الهدابي

العنـــــــــوان : �ص .ب : 173 ر .ب : 134

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76846 

فـي الفئة 10 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

الأجهزة واملواد املتعلقة باجلراحة ، الطب ، الأ�سنان ، البيطرة ، الأطراف ال�سطناعية ، 

، املالب�س الطبية  اأدوات خياطة اجلروح   ، العيون والأ�سنان ال�سطناعية ، مواد التجبري 

اخلا�سة بالعمليات اجلراحية . 

با�ســـــــــــــــم : �سيبال ليمتد 

اجلن�سيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : مومبي �سنرت ، مومبي 400008 ، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/20 

ا�سم الوكيل : عبد اهلل الهدابي

العنـــــــــوان : �ص .ب : 173 ر .ب : 134
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76847 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي .

با�ســـــــــــــــم : �سيبال ليمتد 

اجلن�سيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : مومبي �سنرت ، مومبي 400008 ، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/20 

ا�سم الوكيل : عبد اهلل الهدابي

العنـــــــــوان : �ص .ب : 173 ر .ب : 134

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 76848 

فـي الفئة 44 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

اخلدمـــات الطبيــــة ، واخلدمـــات البيطـــرية ، خــدمـات العنـاية ال�سحية ، واملحافظة على 

اجلمال للكائنات الب�سرية اأو احليوانات ، خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات .

با�ســـــــــــــــم : �سيبال ليمتد 

اجلن�سيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : مومبي �سنرت ، مومبي 400008 ، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/20 

ا�سم الوكيل : عبد اهلل الهدابي

العنـــــــــوان : �ص .ب : 173 ر .ب : 134
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77189 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

 ال�سابون .

با�ســـــــــــــــم : غودريج كون�سومري برودكتز ليمتد 

اجلن�سيــــــة : هندي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 - مومباي   ، فـيكهرويل   ، واي  هاي  اإك�سربي�س  اإي�سترين  بريوج�ساناغر   : العنـــــــــوان 

400079 ، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/07 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77192 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

ال�سمامات اخلا�سة باأعمال املياه واملجاري .

با�ســـــــــــــــم : ماكوين ، انك 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

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

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/07 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

-36-



اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77277 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع / اخلدمات :  

ال�سجائر والتبغ ومنتجات التبغ والولعات واأعواد الثقاب واأدوات املدخنني .

با�ســـــــــــــــم : بريتي�س اأمريكان توباكو )براند�س( انك 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 2711 �سنرتفـيل رود ، �سويت 300 ، ويلمينغتون ، ديالوير ، 17808، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/11 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77329 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

طبقات  وفـي  الالحم  الدجاج  فـي  الكوك�سيديا  مبنع  اخلا�سة  البيطرية  امل�ستح�سرات 

الدجاج امل�ستبدل .

با�ســـــــــــــــم : ايلي ليللي اند كومباين 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

46285 ، الوليات املتحدة  العنـــــــــوان : ليللي كوربوريت �سنرت ، انديانابولي�س ، انديانا 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/13 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص .ب : 2366 ر .ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77330 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

طبقات  وفـي  الالحم  الدجاج  فـي  الكوك�سيديا  مبنع  اخلا�سة  البيطرية  امل�ستح�سرات 

الدجاج امل�ستبدل .

با�ســـــــــــــــم : ايلي ليللي اند كومباين 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

46285 ، الوليات املتحدة  العنـــــــــوان : ليللي كوربوريت �سنرت ، انديانابولي�س ، انديانا 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/13 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77331 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

م�سافات الأغذية واملياه الطبية اخلا�سة باخلنازير .

با�ســـــــــــــــم : ايلي ليللي اند كومباين 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

46285 ، الوليات املتحدة  العنـــــــــوان : ليللي كوربوريت �سنرت ، انديانابولي�س ، انديانا 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/13 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص .ب : 2366 ر .ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77332 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

م�سافات الأغذية واملياه الطبية اخلا�سة باخلنازير .

با�ســـــــــــــــم : ايلي ليللي اند كومباين 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

46285 ، الوليات املتحدة  العنـــــــــوان : ليللي كوربوريت �سنرت ، انديانابولي�س ، انديانا 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/13 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77333 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

امل�ستح�سرات ال�سيدلية وخ�سو�سا مكافحة الكريات البيطرية .

با�ســـــــــــــــم : ايلي ليللي اند كومباين 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

46285 ، الوليات املتحدة  العنـــــــــوان : ليللي كوربوريت �سنرت ، انديانابولي�س ، انديانا 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/13 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص .ب : 2366 ر .ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77334 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

امل�ستح�سرات ال�سيدلية وخ�سو�سا مكافحة الكريات البيطرية .

با�ســـــــــــــــم : ايلي ليللي اند كومباين 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

46285 ، الوليات املتحدة  العنـــــــــوان : ليللي كوربوريت �سنرت ، انديانابولي�س ، انديانا 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/13 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77335 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

م�سافات ومكمالت اأغذية اخلنازير امل�ساعدة على النمو ومنتجات حماية ومعاجلة اجلهاز 

التنف�سي لدى الدجاج وامل�سادات احليوية اخلا�سة باحليوانات .

با�ســـــــــــــــم : ايلي ليللي اند كومباين 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

46285 ، الوليات املتحدة  العنـــــــــوان : ليللي كوربوريت �سنرت ، انديانابولي�س ، انديانا 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/13 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص .ب : 2366 ر .ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77364 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

القهوة وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والتبيوكا وال�ساغو ومايقوم مقام القهوة وال�ساي 

وامل�سروبات التي اأ�سا�سها الكاكاو والقهوة وامل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�سوكولتة مع احلليب 

والكيك  واملعجنات  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  والدقيق  املثلج  وال�ساي 

واملوفـني والرولز واحللويات والوجبات اخلفـيفة والأي�س كرمي املثلج املعد لالأكل واللنب 

املجمد واحللويات املجمدة والع�سل والدب�س واخلمرية وذرور اخلبازة واملنكهات والغمو�س 

ومزينات ال�سلطة والذرور املعاد خلطها والعجينة واملنقوع والواردة جميعها بالفئة 30 .

با�ســـــــــــــــم : ماري بروان ا�س دي اأن بي ات�س دي 

اجلن�سيــــــة : ماليزي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : رقم 5 و3 جالن ديواين 3،  كاو�سان بريند�سرتيات ديواين 81100 جوهور 

بهرو ، جوهور ماليزيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/19 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77366 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

اإدارة الأعمال ، الإدارة العامة ، خدمات ال�ست�سارات املهنية ، اإدارة الفنادق ، خدمات امل�ساعدة 

فـي جمال  ال�ست�سارات لالآخرين  ، خدمات  املبيعات لالآخرين  ت�سويق  ، خدمات  الإدارية 

الهند�سة املعمارية والت�سميم الداخلي وت�سميم تخطيط املدن .

با�ســـــــــــــــم : �سركة الأرجان العاملية العقارية �س م ق 

اجلن�سيــــــة : كويتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ال�سيوخ ، �سارع 6  ، بلوت 125 الكويت ، �س .ب : 8904 ال�ساملية 22060 الكويت

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/19 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص .ب : 2366 ر .ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77371 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خـــدمات الهند�ســــة املعمــــاريـة وال�ست�ســـارات املعمــارية والك�س�سوارات املعمارية ، وخدمات 

ت�سميم الديكور الداخلي والهند�سة وتخطيط املدن .

با�ســـــــــــــــم : �سركة الأرجان العاملية العقارية �س م ق 

اجلن�سيــــــة : كويتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ال�سيوخ ، �سارع 6  ، بلوت 125 الكويت ، �س .ب : 8904 ال�ساملية 22060 الكويت

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/19 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77428 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات توفـري الأطعمة وامل�سروبات والإيواء املوؤقت .

با�ســـــــــــــــم : �سركة اأمالك للفنادق وال�ستثمارات ال�سياحية ذ م م 

اجلن�سيــــــة : اأردين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : الدوار الثاين ، جبل عمان ، �س .ب : 840385 ، عمان 11184 ، الأردن 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/20 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص .ب : 2366 ر .ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77430 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

ال�سنادل وال�سبا�سب على خمتلف اأنواعها .

با�ســـــــــــــــم : غريندين ا�س . ايه 

اجلن�سيــــــة : برازيلي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : اأفـينيو بامينتيل غوميز 214 ، بايرو ، اك�سبكتاتيفا ، 050 - 62040 �سوبرال ، 

�سي اي - الربازيل 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/20 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77443 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات توفـري الأطعمة وامل�سروبات .

با�ســـــــــــــــم : الغالية ذ م م 

اجلن�سيــــــة : بحريني 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : فـيال 927 ، جممع 338 ، طريق 3830 املنامة - مملكة البحرين 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/21 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص .ب : 2366 ر .ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77444 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات توفـري الأطعمة وامل�سروبات .

با�ســـــــــــــــم : الغالية ذ م م 

اجلن�سيــــــة : بحريني 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : فـيال 927 ، جممع 338 ، طريق 3830 املنامة - مملكة البحرين 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/21 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77445 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

خدمات توفـري الأطعمة وامل�سروبات .

با�ســـــــــــــــم : الغالية ذ م م 

اجلن�سيــــــة : بحريني 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : فـيال 927 ، جممع 338 ، طريق 3830 املنامة - مملكة البحرين 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/21 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص .ب : 2366 ر .ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77446 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

م�ستح�سرات التبي�س واملواد الأخرى امل�ستخدمة فـي غ�سيل وكي املالب�س وم�ستح�سرات 

وم�ساحيق  العطرية  والزيوت  والعطور  وال�سابون  وال�سقل  والك�سط  والفرك  التنظيف 

تنظيف الأ�سنان .

با�ســـــــــــــــم : ذا بروكرت اند غامبل كومبني 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ون بروكرت اند غامبل بالزا ،  �سين�سيناتي اوهايو 45202 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/21 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77447 

فـي الفئة 21 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

التنظيف  اأدوات   ، الفــر�س  عمــــل  مـــواد  التلوين(  فر�س  )مــاعـــدا  والإ�سفنـــج  الأم�ســاط 

وال�سوف ال�سلب )اخلري�س( والزجاج غري امل�سغول ون�سف امل�سغول عدا الزجاج امل�ستخدم 

فـي املباين والزجاجيات والبور�سلني واخلزف غري الواردة فـي فئات اأخرى .

با�ســـــــــــــــم : ذا بروكرت اند غامبل كومبني 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : ون بروكرت اند غامبل بالزا ،  �سين�سيناتي اوهايو 45202 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/21 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص .ب : 2366 ر .ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77516 

فـي الفئة 07 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

اجل�سور التيلي�سكوبية املنحدرة اخلا�سة بنقل وتنزيل امل�سافرين من الطائرات اإىل مبنى 

املطار .

با�ســـــــــــــــم : جون بني تكنلوجيز كوربوري�سن 

اجلن�سيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

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

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/25 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77517 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

اأجهزة الإنارة والطهي والتربيد والتجفـيف والتهوية والتزويد باملياه لالأغرا�س ال�سحية .

با�ســـــــــــــــم : ريتيل ورلد ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ، كي  ويكهامز   ، الثاين  الطابق  هودج  عمر  مبنى   ، درايف  وترفنت   ،  325  : العنـــــــــوان 

رودتاون ، تورتول ، جزر العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/25 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ص .ب : 2366 ر .ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77518 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

املركبات وقطع املركبات الأر�سية واملائية واجلوية واملوتورات واملحركات اخلا�سة باملركبات 

وو�سادات الهواء اخلا�سة باملركبات وهياكل املركبات و�سال�سل الدراجات الهوائية والدراجات 

الهوائية .

با�ســـــــــــــــم : ريتيل ورلد ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ، كي  ويكهامز   ، الثاين  الطابق  هودج  عمر  مبنى   ، درايف  وترفنت   ،  325  : العنـــــــــوان 

رودتاون ، تورتول ، جزر العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/25 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77519 

فـي الفئة 20 من اأجل الب�سائع / اخلدمات : 

الأثاث واملرايا واأطر ال�سور واملواد امل�سنوعة من اخل�سب والفلني والعظم والعاج وعظم 

اأو من  اللوؤلوؤ وال�سبيوليت وما يقوم مقام هذه املواد  فك احلوت واملحار والكهرمان واأم 

البال�ستيك .

با�ســـــــــــــــم : ريتيل ورلد ليمتد 

اجلن�سيــــــة : اململكة املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ، كي  ويكهامز   ، الثاين  الطابق  هودج  عمر  مبنى   ، درايف  وترفنت   ،  325  : العنـــــــــوان 

رودتاون ، تورتول ، جزر العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/25 

ا�سم الوكيل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

-47-



اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77520 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمـــات الوكالــــة للمعلومـــات التجاريـــة لل�سركــــات فــــي جمــــاالت املعلومــــــات االئتمانيــــــة ،

العقـــارات ، تقييمات العقـــارات ، م�سح البطالـــة ، تقاريــر عن ال�سيـــارات االآلية ، الت�سويـــــق 

اال�ستهـــالكي ، التاأمــني علــى احليــاة ، ال�سحـي ، العقـــارات واالإ�سابـــة ، خدمـــات الت�سويـــــق 

معلومات   ، واال�ست�سارية  الفردي  ال�سلوك   ، ال�سكانية  البيانات  تقدمي  وهي  املتخ�س�سة 

اجتماعية اقت�سادية ومالية لغايات االأ�سواق املن�سورة  ، وحتليل ال�سوق ، تقدمي املعلومات 

عن التوظيف والبيانات ال�سكانية ، خدمات اإدارة العالقات مع املوظفـني اخلا�سة باأعمال 

االآخرين ، وهي خدمات التوظيف والتحقق من الدخل ، تقدمي اخلدمة الذاتية للموظفـني 

املزايا   ، التعوي�ض  اإىل  املنجز والدخول  العمل  اأو  بالدوام  بالو�سائل االإلكرتونية اخلا�سة 

واملعلومـــات ال�سريبيــــة والو�سائــــل االإلكرتونيــــة لتحديـــث الودائــــع املبا�ســـرة واال�ستقطــــاع 

ومعاجلة مطالبات  الإدارة  االأعمال  باإدارة  املتعلقة  اال�ست�سارة  تقدمي  ، خدمات  ال�سريبي 

البطالة ، التكاليف وال�سرائب ، خدمات اإدارة االأعمال وهي معاجلة واإدارة ق�سايا البطالة 

الأعمال االآخرين ، خدمات اإ�سدار فواتري احل�ساب ، املراقبة والتح�سيل ومعاجلة البيانات 

فـي جمال الفوترة واملراقبة والتح�سيل اخلا�سة باحل�ساب . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ايكيوفاك�ض ، انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : الواليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

1550 بيت�سرتي �سرتيت ، اتالنتا ، جورجيا 30309 - الواليات املتحدة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/25 

ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77521 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات املعلومات االئتمانية وهي تقدمي وحتليل املعلومات االئتمانية املتعلقة باملت�سهلكني 

ومكافحة  والتوظيف  املرافق  خدمات   ، الرهن  قرو�ض   ، التجاريني  البطاقات  طالبي  اأو 

االحتيال والن�سب ، معاجلة طلبات احل�سول على ت�سهيالت ائتمانية ، خدمات اال�ستف�سار 

، توفـري احل�سابات ، خدمات الدين وطرق االإح�ساء ب�ساأن املالءة  واال�ست�سارة االئتمانية 

والقدرات املالية االأخرى لالأفراد وال�سركات ، خدمات ا�ست�سارية فـي جمال التاأمني على 

احلياة ، العقارات واالإ�سابات ، خدمات ا�ست�سارية فـي جمال تنظيم احل�ساب واإدارة املحافظ 

املالية ، خدمات تثمني العقارات ، توفـري الدخول املبا�سر اإىل قاعدة البيانات احلا�سوبية 

التي تعر�ض املعلومات املتعلقة بالتاأمني ، االئتمان والبيانات املالية ، ت�سنيف الرثاء ورغد 

العي�ض ، قرو�ض الرهن والتوظيف واملتعلقة بالتقارير عن املركبات االآلية وخدمة الدين ،

 ، بالتاأمني  املتعلقة  املعلومات  تقدمي   ، والتحذير  التحليل  خدمات   ، االئتماين  التقييم 

املعلومات  تقدمي  وهي  املالية  البيانات  تقدمي   ، الدين  واإدارة  الرهن  قرو�ض   ، االئتمان 

وتقدمي  اجلغرافـي  املوقع  اأ�سا�ض  على  امل�ستثمرين  واأ�سول  احل�سابات   ، بالرثاء  املتعلقة 

تقديرات وفهار�ض لغايات التن�سيف الفردي طبقا للرثاء ورغد العي�ض .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ايكيوفاك�ض ، انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : الواليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

1550 بيت�سرتي �سرتيت ، اتالنتا ، جورجيا 30309 - الواليات املتحدة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/25 

ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77522 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات: 

مزود خدمة مدارة ، مزود خدمة الطلبات وخدمات ال�سيافة لعر�ض برجميات فـي جمال 

معاجلــة الطلبات االئتمانية ، حتليل املخاطـــر ، التحقـــق من اإثبـــات ال�سخ�سيـــة ، حتليل 

البيانات ، عر�ض وحتليل املخاطر ، اتخاذ القرارات والتحليل ومكافحة االحتيال وت�سجيل 

الت�سنيف املتعلق بالرثاء ورغد العي�ض . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ايكيوفاك�ض ، انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : الواليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

1550 بيت�سرتي �سرتيت ، اتالنتا ، جورجيا 30309 - الواليات املتحدة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/25 

ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77523 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

م�ستح�سرات احلمية االيروفـيدية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دابور انديا ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 8/3 ا�سف علي رود ، نيودلهي 110002 ، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/25 

ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77524 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات ال�سيدلية وخ�سو�سا امل�ستح�سرات ال�سيدلية اخلا�سة بت�سخي�ض ومعاجلة 

ا�سطرابات ا�ستخدام الكحول والزهامير وا�سطرابات القلق وت�سلب ال�سرايني واأمرا�ض 

والهيكل  العظام  وا�سطرابات  واأمرا�ض  الدم  وا�سطرابات  الذاتية  املناعة  وا�سطرابات 

العظمي وال�سرطان واأمرا�ض القلب واأمرا�ض وا�سطرابات اجلهاز الع�سبي وا�سطرابات 

الكول�ستــــرول والتليــــف الكي�ســــي والعتـــــه واالأمــــرا�ض واال�سطرابــــات اجللديــــة واأمـــــرا�ض 

وا�سطرابات الدي�سليبديا والغدد ال�سماء واحلمية واأمرا�ض وا�سطرابات اجلهاز اله�سمي 

واالأمرا�ض واال�سطرابات الهرمونية واأمرا�ض وا�سطرابات االلتهاب وااللتهابات واأمرا�ض 

وا�سطرابات الكلى والكبد واالي�ض واأمرا�ض وا�سطرابات الع�سالت واأمرا�ض وا�سطرابات 

االأع�ســاب واال�سطرابــات الع�سبيــة واأمـــرا�ض وا�سطرابات االآالم والبدانـــه والبنكريــــا�ض 

النوم  وا�سطرابات  التنا�سلي  اجلهاز  وا�سطرابات  واأمرا�ض  النف�سي  الطب  وا�سطرابات 

وا�سطرابات امل�سالك البولية واأدوية م�سادة لالكتئاب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ايلي ليللي اند كومباين 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : الواليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

ليللي كوربوريت �سنرت ، انديانابولي�ض ، انديانا 46285 ، الواليات  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/25 

ا�سم الوكيــــــــــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77543 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ال�سجائر ، التبغ ، منتجات التبغ ، الوالعات ، الكربيت ، لوازم املدخنني .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة روثمان اوف بول مول ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : زايهلريويغ 4 ، زوغ ، �سي ات�ض 6300 ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/01 

ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77544 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ال�سجائر ، التبغ ، منتجات التبغ ، الوالعات ، الكربيت ، لوازم املدخنني .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة روثمان اوف بول مول ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : زايهلريويغ 4 ، زوغ ، �سي ات�ض 6300 ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/01 

ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77545 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ال�سجائر ، التبغ ، منتجات التبغ ، الوالعات ، الكربيت ، لوازم املدخنني .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة روثمان اوف بول مول ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : زايهلريويغ 4 ، زوغ ، �سي ات�ض 6300 ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/01 

ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77556 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

البطاريات و�سواحن البطاريات ومو�سل ال�سبكات فـي البطاريات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جون�سن كونرتولز تكنولوجي كومباين 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : الواليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 915 اي�ســــت ثريتــــي �سكنـــد �سرتيــت ، هوالنـــد ، ميت�سيغـــــان ، 49423 

الواليات املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/02 

ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77573 

فـي الفئة 10 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأجهــزة واأدوات جراحيــة وطبيــة فـي طــب االأ�سنــان وبيطريــة ، اأجهـزة ليزريــة لالأغـــرا�ض 

، تركيبات �سقفـية وخطوط �سقفـية  اجلراحية والطبية وميكرو�سكوبات جراحية وطبية 

مليكرو�سكوبات العمليات ومن�سات مليكرو�سكوبات العمليات ، وقواعد حائطية الختبار وت�سغيل 

امليكرو�سكوبات ، ومقيا�ض احلدقة الداخلي ، ومرايا عني ، واأجهزة متعلقة بطب العيون 

حدة  قيا�ض  واختبارات  العيون  بطب  اخلا�سة  للمعدات  اأدوات  وطاوالت  ال�سقي  وامل�سباح 

االإب�سار التقريبي وموازين القيا�ض اخلا�سة بطب العيون ومعدات اختبار الروؤية واأجهزة 

ال�سبكية  تنظري  تاألقي  تنظري  واأقرا�ض  ال�سبكية  ومنظار  ووحدات  االأ�سعة  انك�سار  قيا�ض 

العني  قاع  االنك�سار وكامريات  العيون ومقيا�ض  ب�سرية لالأدوات اخلا�سة بطب  ومعدات 

ومقيا�ض توتر العني وطاوالت اأدوات وعد�سات لداخل العني ومقيا�ض بيولوجي لعد�سات 

داخل العني وكامريات �سبكية العني وحمطة عمل خا�سة بطب العيون ومعدات ت�سخي�سية 

خا�سة بطب العيون واأطقم ت�سخي�سية خا�سة بطب العيون ومنارات خا�سة بطب العيون 

املهبل  القرنية ومنظار  تقو�ض  ومقيا�ض  ال�سلبة  العيون وم�سباح  ومكربات خا�سة بطب 

وكورونغراف . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كارل زاي�ض اإ جي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأملاين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : كارل زاي�ض �سرتا�سة 22 ، 73447 اوبركو�سن ، اأملانيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/03 

ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77574 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأجهزة واأدوات علمية الأبحاث املختربات ولال�ستخدام فـي املختربات واأجهزة واأدوات بحرية 

وم�سحية وت�سويرية و�سينمائية وب�سرية وقيا�ض واإ�سارة وفح�ض ، ومعدات معاجلة البيانات 

فـي  )م�سمولة  واإلكرتونية  كهربائية  وتقنية  كهربائية  واأدوات  واأجهزة  حا�سوب  واأجهزة 

�سنف 9( ، اأجهزة تل�سكوب ومناظري ثنائية العني ت�سمل مناظري ثنائية العني لال�ستخدام 

فـي ال�سيد ومناظري ونظارات تل�سكوب ونظارات م�سرح ومناظري البنادق ت�سمل مناظري 

بنادق ال�سيد واإطارات النظارات وعد�سات النظارات ونظارات اال�ستقطاب وعد�سات ال�سقة 

األب�سة عني ليزرية للحماية واأجهزة قيا�ض  وعد�سات مكربة واألب�سة عني للحماية ت�سمل 

الطول وموازين قيا�ض ال�سماكة فـي املركز واآالت قيا�ض بثالث اإحداثيات وطاوالت دوارة 

الآالت القيا�ض تعمل باالإحداثيات ومعدات قيا�ض بارتفاعات متباينة واأدوات قيا�ض امل�سافة 

امل�ساحي  التف�سري للت�سوير  واأدوات  الزوايا  واأدوات قيا�ض  بالليزر  امل�سافة  ت�سمل مقايي�ض 

وكامريات  جيودي�سية  واأدوات  امل�ساحي  للت�سوير  االإ�سالح  واأدوات  مراقبة  وكامريات 

من  االأوىل  والن�سخ  اجلوي  امل�سح  وكامريات  اجلوية  اخلرائط  ر�سم  وكامريات  ا�ستطالع 

االأنواع  الزوايا وامل�ستويات وميكرو�سكوبات فـي جميع  التخطيطية وجهاز قيا�ض  النماذج 

ومن�سات  امليكرو�سكوبات  فـي  االأبحاث  اإجراء  واأم�ساط  للميكرو�سكوبات  اإ�ساءة  واأجهزة 

امليكرو�سكوبات واأنظمة تداخل فـي  ال�ساحة املظلمة فـي  دوارة للميكرو�سكوبات وملحقات 

امليكرو�سكوبات ومكثفات فـي امليكرو�سكوب وملحقات املالحظة امل�سرتكة فـي امليكرو�سكوب 

واأهداف الر�سومات الفلكية والفوتغرافـية واأهداف اأ�سباه املو�سالت واأهداف امليكرو�سكوبات 

وعد�سات ملحقة وحوامل للعد�سات وحمددات االإ�ساءة للعد�سات وبرجميات وبرامج حا�سوب 

وكا�سرات وميكرو�سكوبات اإلكرتونية ومن�سورات زجاجية ومقايي�ض الطيف ومقايي�ض اأبعاد 

�سوئي  ومقيا�ض  ت�سجيل  واأجهزة  اال�ستيعاب  درجة  قيا�ض  وموازين  اإلكرتونية  ومناظري 

الدرجة  وقيا�ض  التاألق  ومقيا�ض  الب�سرية  املعدات  فـي  تر�سيح  واأجهزة  جم�سم  ومنظار 

زجاجية  وموازين  زجاجية  قيا�ض  وموازين  ال�سينية  باالأ�سعة  اللون  اأحادية  االأجهزة  فـي 

الكيماوي  التحويل  ومنظار  التداخل  ومقيا�ض  دوارة  و�سفرات  فلكية  وم�ساريع  ومفالك 
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ومقيا�ض  املحيط  ومقيا�ض  اال�ستقطاب  قيا�ض  واأجهزة  والتداخل  اال�ستقطاب  ومر�سحات 

ال�سناعية ومناظري  واأجهزة ليزرية لالأغرا�ض  بالليزر  واأجهزة تر�سيح للحماية  االألوان 

التحليل الطيفـي واأجهزة اختبار �سالبة اجلزيئات وكامريات ميكرو�سكوب واأجهزة اأحادية 

اللون ومناظري ليلية وب�سريات ومرايا ب�سرية واأدوات لقيا�ض االأ�سطح وكامريات تعمل 

باالأ�سعة ال�سينية واأجهزة ب�سرية تعمل باالأ�سعة ال�سينية وموازين قيا�ض التيار الكهربائي 

وم�سابيح طيف ومقايي�ض ليزرية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كارل زاي�ض اإ جي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأملاين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : كارل زاي�ض �سرتا�سة 22 ، 73447 اوبركو�سن ، اأملانيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/03 

ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77575 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

حماليل طب العيون )�سوائل وبريفلوروكربونات جلراحة العني ( ، �سوائل لزجة خا�سة 

بطب العيون ت�ستخدم خالل جراحة العني .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كارل زاي�ض اإ جي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأملاين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : كارل زاي�ض �سرتا�سة 22 ، 73447 اوبركو�سن ، اأملانيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/03 

ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77663 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

احلفالت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بنديرة للحفالت �ض م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 3619 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/09 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77664 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

احلفالت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بنديرة للحفالت �ض م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 3619  ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/09 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77944 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

العد�سات ، نظارات العيون ، النظارات ال�سم�سية ، عد�سات نظارات العيون وعد�سات النظارات 

ال�سم�سية ، حافظة لنظارات العيون والنظارات ال�سم�سية ، اإطارات للنظارات ، اأجهزة واأدوات 

للت�سوير ، اأجهزة ت�سجيل ، اأو لنقل ال�سوت اأو ا�ستن�ساخ ال�سورة ، اأجهزة الكمبيوتر ، الهواتف 

النقالة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : برادا ا�ض اأ 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لوك�سمبورج 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 23 ، ريو الدرنيغني ، ال 1118 لوك�سمبريغ 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/19 

ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 77945 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

حقيبة اليد ، حمفظة ، حافظة للبدالت ، احلقائب الدبلوما�سية امل�سنوعة من اجللود ، 

حقائب �سفر ، حقائب الظهر )احلقائب التي حتمل على االأكتاف( حقائب ال�سفر املن�سوجة ،

اخليل  واأطقم  ال�سياط   ، امل�سي  وع�سي  واملظالت  ال�سما�سي   ، املفاتيح  )عالقة(  حافظة 

وال�سروج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : برادا ا�ض اأ 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لوك�سمبورج 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 23 ، ريو الدرنيغني ، ال 1118 لوك�سمبريغ 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/19 

ا�سم الوكيـــــــــــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 78101 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مقاوالت البناء والت�سييد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة االأر�ض الدولية �ض م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 385  الرمز الربيدي : 325 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/29 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 78447 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

فنــــــــادق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سواطئ رمال ال�سيفة للتجارة �ض م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 777 الرمز الربيدي : 130 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/15 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 78855 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات بيع االأثاث املنزيل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : احلياة املتوازنة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 3626  الرمز الربيدي : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/03 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 78899 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

تدريب توظيف تطوير .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة النفظ العمانية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 261 الرمز الربيدي : 118 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/06 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 78929 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأن�سطة ال�سيانة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة احل�سن لتطوير امل�ساريع واخلدمات �ض م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 750 الرمز الربيدي : 130 العذيبة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/09 
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م
رقــم 

العالمة
املـهنــــةا�شــم ال�شــركة

تاريخ 

الت�سجيل

1991/7/3التجارة وال�سناعةبريدياجو اأ�س.ايه15688

26828
�سوميتومو كيميكال كومباين ، 

ليمتد
1992/4/25التجارة وال�سناعة

36829
�سوميتومو كيميكال كومباين ، 

ليمتد
1992/4/25التجارة وال�سناعة

46830
�سوميتومو كيميكال كومباين ، 

ليمتد
1992/4/25التجارة وال�سناعة

56831
�سوميتومو كيميكال كومباين ، 

ليمتد
1992/4/25التجارة وال�سناعة

66832
�سوميتومو كيميكال كومباين ، 

ليمتد
1992/4/25التجارة وال�سناعة

76833
�سوميتومو كيميكال كومباين ، 

ليمتد
1992/4/25التجارة وال�سناعة

86999
ا�س اند دبليو فاين فودز 

انرتنا�سيونال ليمتد
1992/5/31التجارة وال�سناعة

97000
ا�س اند دبليو فاين فودز 

انرتنا�سيونال ليمتد
1992/5/31التجارة وال�سناعة

107002
ا�س اند دبليو فاين فودز 

انرتنا�سيونال ليمتد
1992/5/31التجارة وال�سناعة

وزارة التجــارة وال�سناعــة

دائرة امللكيـــة الفكريــــة

اإعــــــــــــالن

ال�سناعية  امللكية  حقوق  قانون  من   )41( املادة  لأحكام  وفقا  الفكرية  امللكية  دائرة  تعلن 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67 ، اأنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�سجلة 

الآتية :
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م
رقــم 

العالمة
املـهنــــةا�شــم ال�شــركة

تاريخ 

الت�سجيل

1992/8/18التجارة وال�سناعةبلو بيل كرميرييز ، انك .117320

1992/8/18التجارة وال�سناعةبلو بيل كرميرييز ، انك .127321

1992/9/27التجارة وال�سناعةوور ناكو يو ا�س انك137491

147679
كابو�سيكي كاي�سا بانداي 

) بانداي كو ، ليمتد (
1992/11/22التجارة وال�سناعة

157680
كابو�سيكي كاي�سا بانداي 

) بانداي كو ، ليمتد (
1992/11/22التجارة وال�سناعة

1992/12/26التجارة وال�سناعةبرينجلز ا�س ايه ار ال167831

1992/12/26التجارة وال�سناعةبرينجلز ا�س ايه ار ال177832

1993/1/31التجارة وال�سناعةبارفان رو�سا�س ا�س . ايه . ا�س188029

1993/2/1التجارة وال�سناعةت�سري�س اآند ديوايت كو ، انك198035

1993/2/20التجارة وال�سناعة�سركة �سيف وي �س م م208110

1993/3/28التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي218311

1993/4/26التجارة وال�سناعةا�س كيه �سي ليمتد228426

1993/5/19التجارة وال�سناعةكيبل نيوز نتورك ، انك238505

1993/5/25التجارة وال�سناعةريبوك انرتنا�سيونال  ليمتد248513

1993/6/19التجارة وال�سناعةذا بروكرت اند غامبل كومبني258584

1993/6/26التجارة وال�سناعةذا بروكرت اآند غامبل كومبني268609

1993/6/26التجارة وال�سناعةذا بروكرت اآند غامبل كومبني278610

1993/6/26التجارة وال�سناعةذا بروكرت اآند غامبل كومبني288611

1993/6/26التجارة وال�سناعةذا بروكرت اآند غامبل كومبني298612

308634
�سركة �سناعات الأغذية والعجائن 

الفاخرة ) ال�سنبلة (
1993/6/28التجارة وال�سناعة
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م
رقــم 

العالمة
املـهنــــةا�شــم ال�شــركة

تاريخ 

الت�سجيل

318635
�سركة �سناعات الأغذية 

والعجائن الفاخرة ) ال�سنبلة (
1993/6/28التجارة وال�سناعة

328636
�سركة �سناعات الأغذية 

والعجائن الفاخرة ) ال�سنبلة (
1993/6/28التجارة وال�سناعة

338637

�سركة �سناعات الأغذية والعجائن 

الفاخرة )ال�سنبلة ( اإبراهيم 

يو�سف كردي و�سركاه  املحدودة

1993/6/28التجارة وال�سناعة

3423927

�سركة غلفا للمياه املعدنية 

وال�سناعات التحويلية - 

�سركة م�ساهمة عامة

2000/11/5التجارة وال�سناعة

2001/1/24التجارة وال�سناعةفوجيت�سو ليمتد3524734

2001/4/24التجارة وال�سناعةبريدياجو اأ�س.ايه3625394

2002/1/27التجارة وال�سناعةكيا موتورز كوربوري�سن3727182

2002/1/27التجارة وال�سناعةكيا موتورز كوربوري�سن3827183

2002/1/29التجارة وال�سناعةمنار لل�سناعات الغذائية �س م م3927186

4027442
فوون هوت اندكو ) بي تي اي ( 

ليمتد
2002/3/10التجارة وال�سناعة

4127443
فوون هوت اندكو ) بي تي اي ( 

ليمتد
2002/3/10التجارة وال�سناعة

4227444
فوون هوت اندكو ) بي تي اي ( 

ليمتد
2002/3/10التجارة وال�سناعة

4327445
فوون هوت اندكو ) بي تي اي ( 

ليمتد
2002/3/10التجارة وال�سناعة

4427446
فوون هوت اندكو ) بي تي اي ( 

ليمتد
2002/3/10التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�شم ال�شركة

4527447
فوون هوت اندكو ) بي تي اي ( 

ليمتد
2002/3/10التجارة وال�سناعة

2002/7/15التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي4628527

2002/7/22التجارة وال�سناعةدو اأ�س.ايه4728572

4828640

دي �سي اي .ا�س ايه ) متار�س 

التجارة  حتت ا�سم دراي كلني 

انرتنا�سيونال (

2002/7/29التجارة وال�سناعة

2002/4/2التجارة وال�سناعةيوايه �سي  بريهاد4927675

2002/7/13التجارة وال�سناعة�سانيل5028491

2002/8/3التجارة وال�سناعةكامرب ا�س ال5128684

5228685
�سركة جي ايه راندريان اخلا�سة 

املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

2002/8/14التجارة وال�سناعةبريتانيا اندا�سرتيز ليمتد5328759

2002/8/14التجارة وال�سناعةبريتانيا اندا�سرتيز ليمتد5428760

2002/8/14التجارة وال�سناعةبريتانيا اندا�سرتيز ليمتد5528761

2002/8/20التجارة وال�سناعةاآي تي �سي ليمتد5628778

2002/8/20التجارة وال�سناعةاآي تي �سي ليمتد5728795

2002/8/20التجارة وال�سناعةاآي تي �سي ليمتد5828796

2002/8/20التجارة وال�سناعةاآي تي �سي ليمتد5928797

2002/8/20التجارة وال�سناعةاآي تي �سي ليمتد6028798

2002/8/20التجارة وال�سناعةاآي تي �سي ليمتد6127799
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�شم ال�شركة

2002/8/20التجارة وال�سناعةاآي تي �سي ليمتد6228800

2002/8/20التجارة وال�سناعةاآي تي �سي ليمتد6328801

2002/8/20التجارة وال�سناعةاآي تي �سي ليمتد6428802

2002/8/25التجارة وال�سناعةروينتا ويريك جى ام بى ات�س6528811

6628818
اكتي�سل�سكابت اف 21 

نوفمرب 2001
2002/8/25التجارة وال�سناعة

6728819
اكتي�سل�سكابت اف 21 

نوفمرب 2001
2002/8/25التجارة وال�سناعة

6828820
اكتي�سل�سكابت اف 21 

نوفمرب 2001
2002/8/25التجارة وال�سناعة

6928821
اكتي�سل�سكابت اف 21 

نوفمرب 2001
2002/8/25التجارة وال�سناعة

7028822
اكتي�سل�سكابت اف 21 

نوفمرب 2001
2002/8/25التجارة وال�سناعة

7128823
اكتي�سل�سكابت اف 21 

نوفمرب 2001
2002/8/25التجارة وال�سناعة

7228824
اكتي�سل�سكابت اف 21 

نوفمرب 2001
2002/8/25التجارة وال�سناعة

7328825
اكتي�سل�سكابت اف 21 

نوفمرب 2001
2002/8/25التجارة وال�سناعة

7428826
اكتي�سل�سكابت اف 21 

نوفمرب 2001
2002/8/25التجارة وال�سناعة

7528827
اكتي�سل�سكابت اف 21 

نوفمرب 2001
2002/8/25التجارة وال�سناعة
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م
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العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�شم ال�شركة

7628840
جى بوهل - بو�سكامب جى ام بى 

اأت�س اند كو
2002/9/1التجارة وال�سناعة

7728841
جى بوهل - بو�سكامب جى ام بى 

اأت�س اند كو
2002/9/1التجارة وال�سناعة

7828842
جى بوهل - بو�سكامب جى ام بى 

اأت�س اند كو
2002/9/1التجارة وال�سناعة

7928890
غريارد اند ا�سرتيز بروبريرتى 

ليمتد
2002/9/7التجارة وال�سناعة

2002/9/10التجارة وال�سناعةمون�سوون اك�سي�سوريز ليمتد8028909

2002/9/10التجارة وال�سناعةمون�سوون اك�سي�سوريز ليمتد8128910

8228987
كوريا توباكو اند جن�سينغ 

كوربوري�سن
2002/9/15التجارة وال�سناعة

2002/9/18التجارة وال�سناعةغرميولدي ا�س . ار . ال8329005

2002/9/28التجارة وال�سناعةفريزر انـد نيف ليمتد8429079

2002/9/28التجارة وال�سناعةفريزر اند نيف ليمتد8529080

2002/9/30التجارة وال�سناعةبريد غاو اغرو اند�سرتيال ا�س.ا8629097

2002/10/26التجارة وال�سناعةفريزر اند نيف ليمتد8729252

2002/10/27التجارة وال�سناعةمنار لل�سناعات الغذائية �س م م8829262

2002/11/4التجارة وال�سناعة�سانيــــل8929338
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9029346

لورينز باهل�سني �سناك - وورلد 

هولدينغ جي ام بي ات�س اند كو 

كيه جي

2002/11/5التجارة وال�سناعة

2002/11/9التجارة وال�سناعةمنار لل�سناعات الغذائية �س م م9129356

2002/11/13التجارة وال�سناعةدي بيريز انتاجنيبليز ليمتد9229375

2002/11/13التجارة وال�سناعة�سلجني كوربوري�سن9329382

9429387
باركر دافي�س . ات�س فـي اأ �سي 

�سي�ستمز انك
2002/11/16التجارة وال�سناعة

9529458
بوهرينجري اجنلهيم فارما جي 

ام ب ات�س اند كو .كيه جي
2002/11/27التجارة وال�سناعة

9629459
بوهرينجري اجنلهيم فارما جي 

ام ب ات�س اند كو .كيه جي
2002/11/27التجارة وال�سناعة

9729460
بوهرينجري اجنلهيم فارما جي 

ام ب ات�س اند كو .كيه جي
2002/11/27التجارة وال�سناعة

9829461
بوهرينجري اجنلهيم فارما جي 

ام ب ات�س اند كو .كيه جي
2002/11/27التجارة وال�سناعة

9929462
بوهرينجري اجنلهيم فارما جي

 ام ب ات�س اند كو .كيه جي
2002/11/27التجارة وال�سناعة

2002/12/1التجارة وال�سناعةباير كون�سومر كري ايه جي10029507

2002/12/16التجارة وال�سناعةكراباو تاونداجن كو ، ليمتد10129561

10229573

ويكوز - �ساجينفابريك  ويلهيلم 

ات�س .كوملان جي ام ب ات�س اندكو.

كيه جي

2002/12/16التجارة وال�سناعة

10329574

ويكوز - �ساجينفابريك  ويلهيلم 

ات�س .كوملان جي ام ب ات�س اندكو.

كيه جي

2002/12/16التجارة وال�سناعة
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10429575

ويكوز - �ساجينفابريك  ويلهيلم 

ات�س .كوملان جي ام ب ات�س اندكو.

كيه جي

2002/12/16التجارة وال�سناعة

2002/12/17التجارة وال�سناعةباير كون�سومر كري ايه جي10529586

2002/12/22التجارة وال�سناعةبيفرياج بارترنز وورلدوايد ا�س . اأ10629605

2002/12/22التجارة وال�سناعةبيفرياج بارترنز وورلدوايد ا�س . اأ10729606

2002/12/22التجارة وال�سناعةبيفرياج بارترنز وورلدوايد ا�س . اأ10829607

2002/12/22التجارة وال�سناعةبيفرياج بارترنز وورلدوايد ا�س . اأ10929608

2002/12/22التجارة وال�سناعةمون�سوون اك�سي�سوريز ليمتد11029609

2002/12/22التجارة وال�سناعةمون�سوون اك�سي�سوريز ليمتد11129610

2002/12/22التجارة وال�سناعةمون�سوون اك�سي�سوريز ليمتد11229611

11329615
اكتي�سل�سكابت اف 21 

نوفمرب 2001
2002/12/22التجارة وال�سناعة

11429616
اكتي�سل�سكابت اف 21 

نوفمرب 2001
2002/12/22التجارة وال�سناعة

11529617
اكتي�سل�سكابت اف 21 

نوفمرب 2001
2002/12/22التجارة وال�سناعة

11629618
اكتي�سل�سكابت اف 21 

نوفمرب 2001
2002/12/22التجارة وال�سناعة

11729619
اكتي�سل�سكابت اف 21 

نوفمرب 2001
2002/12/22التجارة وال�سناعة

11829620
اكتي�سل�سكابت اف 21 

نوفمرب 2001

2002/12/22التجارة وال�سناعة
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11929621
اكتي�سل�سكابت اف 21 نوفمرب 

2001
2002/12/22التجارة وال�سناعة

12029622
اكتي�سل�سكابت اف 21 نوفمرب 

2001
2002/12/22التجارة وال�سناعة

12129625
اكتي�سل�سكابت اف 21 نوفمرب 

2001
2002/12/22التجارة وال�سناعة

12229626
اكتي�سل�سكابت اف 21 نوفمرب 

2001
2002/12/22التجارة وال�سناعة

12329627
اكتي�سل�سكابت اف 21 نوفمرب 

2001
2002/12/22التجارة وال�سناعة

2002/12/25التجارة وال�سناعة�سلفاتور فريراجامو ا�س. بي. ايه12429672

2002/12/28التجارة وال�سناعةكبابجي �س.م.ل.12529687

2002/12/28التجارة وال�سناعة�سرياجيم كو ، ليمتد12629693

2002/12/28التجارة وال�سناعة�سرياجيم كو ، ليمتد12729694

12829741
دبليو اأ�س اأم اوبري�سنز هولدينغ 

كومباين
2003/1/5التجارة وال�سناعة

12929742
دبليو اأ�س اأم اوبري�سنز هولدينغ 

كومباين
2003/1/5التجارة وال�سناعة

13029743
دبليو اأ�س اأم اوبري�سنز هولدينغ 

كومباين
2003/1/5التجارة وال�سناعة

13129744
دبليو اأ�س اأم اوبري�سنز هولدينغ 

كومباين
2003/1/5التجارة وال�سناعة

13229745
دبليو اأ�س اأم اوبري�سنز هولدينغ 

كومباين
2003/1/5التجارة وال�سناعة
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13329746
دبليو اأ�س اأم اوبري�سنز هولدينغ 

كومباين
2003/1/5التجارة وال�سناعة

13429747
دبليو اأ�س اأم اوبري�سنز هولدينغ 

كومباين
2003/1/5التجارة وال�سناعة

2003/1/13التجارة وال�سناعةبلومبريغ فاينان�س ال بي13529781

2003/2/16التجارة وال�سناعةجمعية دبي التعاونية13629968

2003/2/26التجارة وال�سناعةكون�ست كوربوري�سن13730041

2003/3/5التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي13830082

2003/3/10التجارة وال�سناعةدايوو البكرتونيك�س كوربوري�سن13930088

2003/3/10التجارة وال�سناعةدايوو البكرتونيك�س كوربوري�سن14030089

2003/3/10التجارة وال�سناعةدايوو البكرتونيك�س كوربوري�سن14130091

14230134
�سركة  عبد القادر املهيديب 

واأولده
2003/3/16التجارة وال�سناعة

14330163

هوجو بو�س تريد مارك 

ماجنمينت جي ام ب ات�س اند كو . 

كيه جي.

2003/3/22التجارة وال�سناعة

2003/3/29التجارة وال�سناعةايريا �سبورت ا�س بى اأ14430225

2003/4/1التجارة وال�سناعةبلومبريغ فاينان�س ال بي14530266

2003/4/1التجارة وال�سناعةبلومبريغ فاينان�س ال بي14630267

2003/4/1التجارة وال�سناعةبلومبريغ فاينان�س ال بي14730268

2003/4/9التجارة وال�سناعةايريا �سبورت ا�س بى اأ14830339
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14930365

كنتاكي فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ، انك

2003/4/16التجارة وال�سناعة

15030415

امانتيت تكنولوجي �سريفي�سز 

جي ام ب ات�س

2003/4/21التجارة وال�سناعة

15130417

امانتيت تكنولوجي �سريفي�سز 

جي ام ب ات�س

2003/4/21التجارة وال�سناعة

15230418

امانتيت تكنولوجي �سريفي�سز 

جي ام ب ات�س

2003/4/21التجارة وال�سناعة

15330419

امانتيت تكنولوجي �سريفي�سز 

جي ام ب ات�س

2003/4/21التجارة وال�سناعة

15430420

امانتيت تكنولوجي �سريفي�سز 

جي ام ب ات�س

2003/4/21التجارة وال�سناعة

15530421

امانتيت تكنولوجي �سريفي�سز 

جي ام ب ات�س

2003/4/21التجارة وال�سناعة

15630515

باير فارما انتيليكت�سوال

 بروبرتي جي ام بي ات�س

2003/5/7التجارة وال�سناعة

2003/5/10التجارة وال�سناعةجنزامي كوربوري�سن15730522

2003/5/10التجارة وال�سناعةجنزامي كوربوري�سن15830524

2003/5/10التجارة وال�سناعةجنزامي كوربوري�سن15930525
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2003/5/10التجارة وال�سناعةجنزامي كوربوري�سن16030526

2003/5/10التجارة وال�سناعةجنزامي كوربوري�سن16130527

16230577
باير �سرينغ فارما 

اكاينجي�سيل�سافت
2003/5/19التجارة وال�سناعة

2003/5/24التجارة وال�سناعةبراون �سو كومباين انك16330584

2003/5/24التجارة وال�سناعةبراون �سو كومباين انك16430585

2003/5/24التجارة وال�سناعةبراون �سو كومباين انك16530586

2003/6/30التجارة وال�سناعةدياغو براندز بي فـي16630868

2003/7/20التجارة وال�سناعةفور اإفر21 ، انك16730971

2003/7/20التجارة وال�سناعةفور اإفر21 ، انك16830972

2003/8/19التجارة وال�سناعةتراينجل تاير كو ليمتد16931167

2003/8/30التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون17031243
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 جمل�س املناق�صات

يعلـن جملـ�س املناق�سـات عن دعوة التاأهيل امل�سبق التالية :

موعد 

تقدمي 

العطـاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمـة 

امل�ستند

ال�صركـات التي يحـق

لها اال�صتــراك
ا�ســــــم الدعوة

رقـم 

الدعوة

2013/7/11م 2013/6/20م

)=/175 ر.ع(

مائة وخم�سة 

و�سبعون ريــاال 

عمانــيا

ال�سركـات العاملية 

وال�سركات املحلية 

امل�سجلة لدى جمل�س 

املناق�سات بالدرجة 

املمتازة واملتخ�س�سـة 

فـي جمال الطرق

التاأهيل امل�سبق 

لال�سرتاك فـي مناق�سة 

م�سروع اإن�ساء طريق 

دبا - ليما - خ�سب 

) املرحلة الثانية( 

مبحافظة م�سندم

2013/52

املجلـ�س  مبنى  من  امل�سبق  التاأهيل  وموا�سفـات  �سـروط  م�ستنـدات  على  احل�سـول  ميكـن 

باخلويـر اعتبارا من تاريـخ ن�سـر هـذا االإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـور باجلـدول اأعـاله .

تقدم م�ستندات التاأهيل فـي مظاريف خمتومة بال�سمع االأحمـر معنونـة با�سـم معايل رئي�س 

جمل�س املناق�سات مكتوب عليها مـــن اخلـــارج رقـــم وا�ســم الدعوة فقـط واأن ال يكتـب على 

املظـروف ا�سـم املتقدم اأو ما ي�سري اإليه .

يجب و�ســـع م�ستندات التاأهيل ب�سنـدوق املناق�سات مببنــى املجلـــ�س باخلويـــر قبل ال�ساعـــة 

العا�سرة من �سبـــاح اليـــوم املحـــدد باجلـــدول اأعـــاله ، و�ســـوف ال يعتد بامل�ستندات املقدمة 

التي  لل�سركــــة  يجـــب ح�ســــور ممثل  كمــــا   ، التاأخيــــر  اأ�سبــــاب  كانــــت  اأيا  امليعــــاد  بعــد هذا 

تتقـــــــدم للتاأهيـــــل عند اإجــــــراءات فتـــح املظاريـــــف ، علمـــا باأنــــه �سيتــــم بــــث هـــذه االإجـــراءات 

مبا�ســــــرة علـــى موقــــــع جملـــــ�س املناق�ســــات فـــي �سبكـــــــــة املعلومـــــــات العامليـــــــة )االإنرتنـــت( 

)http://www.tenderboard.gov.om( ابتداء من ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحا .

جمل�س املناق�سات غري مقيد بقبول اأي �سركة تتقدم للتاأهيل

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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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

2013/7/15م 2013/6/20م

)=/1٫278ر.ع(

األف ومائتان 

وثمانية 

و�سبعون ريــاال 

عمانــيا

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي االأعمال الكهربائية 

ح�سب اجلهد املذكور 

وامل�سجلـة لــــدى جملـ�س 

املناق�ســات ولدى اجلهة 

املخت�سة باإدارة الئحة 

التوزيع

م�سروع اإن�ساء حمطة 

حموالت كهرباء 

املعبيلة اجلنوبية - 7 

جهد )11/33ك.ف( 

�سعة )2*20م ف اأ(

2013/53

2013/7/15م 2013/6/20م

)=/1٫204ر.ع(

األـف ومائتان 

واأربعة ريــاالت 

عمانــية

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي االأعمال الكهربائية 

ح�سب اجلهد املذكور 

وامل�سجلـة لــــدى جملـ�س 

املناق�ســات ولدى اجلهة 

املخت�سة باإدارة الئحة 

التوزيع

م�سروع اإن�ساء حمطة 

حموالت كهرباء 

�سيح الظبي 

جهد )11/33ك.ف( 

�سعة )2*20م ف اأ(

2013/54

2013/7/15م 2013/6/20م

)=/1٫675ر.ع(

األـف و�ستمائة 

وخم�سة 

و�سبعون ريــاال 

عمانـيا

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي االأعمال املذكورة 

وامل�سجلـة لــــدى جملـ�س 

املناق�ســات بالدرجــة 

االأولـــى

م�سروع ت�سميم و�سق 

طريق جبلي بالظويهر 

وحيل الركة بوالية 

اخلابورة مبحافظة 

�سمال الباطنة

2013/55

2013/7/15م 2013/6/20م

)=/3٫000 ر.ع(

ثالثة اآالف 

ريــال عماين

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي االأعمال املذكورة 

وامل�سجلـة لــــدى جملـ�س 

املناق�ســات بالدرجــة 

املمتازة

م�سروع تنفيذ طريق 

احلوقني - ملي بوالية 

الر�ستاق مبحافظة 

جنوب الباطنة

2013/56

يعلـن جملـ�س املناق�سـات عن طرح املناق�سات التالية :
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ميكـن احل�سـول على م�ستنـدات ال�سـروط واملوا�سفـات من مبنى املجلـ�س باخلويـر اعتبارا 

من تاريـخ ن�سـر هـذا االإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـور باجلـدول اأعـاله .

على جميع ال�سركات اأن ترفق مع عطاءاتها تاأمينا موؤقتا فـي �سورة �سمان م�سرفـي اأو �سيك 

العطاء  ال�سلطنة ال يقل عن )1%( من قيمة  فـي  العاملة  البنوك  اأحد  م�سدق عليه من 

تاريخ  من  يوما   )90( ملدة  املفعول  و�ساري  املناق�سات  جمل�س  رئي�س  معايل  با�سم  معنونا 

تقدمي العطاءات وكل عطاء ال ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب �سوف لن ينظر فيه .

تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج االأ�سلي املعـد لذلك وعلى جدول الفئات 

جمل�س  رئي�س  معايل  با�سـم  معنونـة  االأحمـر  بال�سمع  خمتومة  مظاريف  فـي  له  املرافق 

املناق�سات مكتوب عليها مـــن اخلـــارج  رقـــم وا�ســم املناق�سـة فقـط واأن ال يكتـب على املظـروف 

ا�سـم �ساحـب العطــاء اأو ما ي�سري اإليه .

يجب و�ســـع العطـاءات ب�سنـــدوق املناق�ســـات مببنــى املجلـــ�س باخلويـــر ابتـــداء من ال�ساعـــة 

باجلـــدول  املحـــدد  اليـــوم  �سبـــاح  من  العا�ســـرة  ال�ساعـــة  حتى  �سباحا  والن�ســـف  ال�سابعة 

اأعــــاله ، هذا و�ســوف لن يتــــم قبــول اأي عطــاء يرد اإىل املجلـــ�س بعد املوعــد االآنــف الذكــر ، 

كما يجـــب ح�ســــور ممثــــل لل�سركـــة التي تقـــدم عطاءهـــا فـي املناق�ســـة عند اإجـــراءات فـــتح 

املظاريــف ، علما باأنـه �سيتــم بث هذه االإجــراءات مبا�ســرة على موقــع جملــ�س املناق�ســات 

 )http://www.tenderboard.gov.om( )فــــي �سبكـــــــة املعلومـــــات العامليــــــة )االإنرتنــــــت

ابتداء من ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحا .

�ستعطـــى االأف�سليـــة فـي االإ�سنــاد لل�سركــات التي ي�ستمــل عطاوؤهــا على اأكبــر ن�سبــة تعمني 

ون�سبة �سراء ممكنة من املنتجات الوطنية . 

جمل�س املناق�سات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1016(

علـي زيـن العابديـن 

اإعــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�صفية

ل�صركة زاد خلدمات التموين �ش.م.م 

 , �ش.م.م  التمويــــن  خلدمــــات  زاد  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقـــوم  اأنــه  العابديــن  زيـن  علـي  يعلـــن 

1167697 وفقـــــــا لقــــــرار ال�شركــاء  اأمانـــــــة ال�شجــــل التجــــــاري بالرقــــم  وامل�شجلــــــة لـــــــدى 

فـي اجتماعهم املوؤرخ  2013/4/13م ، وللم�شفـــي وحده حــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفيــة 

اأمــام الغري ، وعلى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي فـي كافــة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة 

على العنوان التايل :

بناية ال�صركة العمانية العاملية القاب�صة �ش م ع ع

�ش.ب :889 م�صقط ر.ب : 100 

هاتف : 24489789 ، فاك�ش : 24479221 

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  الإعالن  هذا  امل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا الإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .

امل�صفــــــــــي

�صالح بن حممد بن عبداللـه احلب�صي

اإعــــــالن 

عن انتهاء اأعمال الت�صفية 

ل�صركة وادي حمرم للتجارة �ش.م.م

يعلن �شالح بن حممد بن عبداللـه احلب�شي ب�شفتـه امل�شفي ل�شركة وادي حمرم للتجارة 

�ش.م.م ، وامل�شجلـــة لدى اأمانـة ال�شجـل التجـــاري بالرقـــم 1130110 عن انتهاء اأعمال الت�شفيــة 

التجارية  ال�شركــــات  املـــادة )27( من قانـــون  القانونـــي لل�شركــة وفقــا لأحكـام  الكيــان  وزوال 

رقم 74/4 . 

امل�صفــــــــــي
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