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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2013/47

بتعديل بع�ض �أحكام قانون تنظيم 

وتخ�سي�ض قطاع �لكهرباء و�ملياه �ملرتبطة به

�سلطان عمان نحن قابو�ض بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانــون تنظيم وتخ�سيـــ�ص قطـــاع الكهربــاء وامليـــاه املرتبطـــة به ال�ســـادر باملر�ســوم 

ال�سلطاين رقم 2004/78 ، 

وعلى املر�ســـوم ال�سلطانـــي رقـــم 2007/92 باإن�ســـاء هيئـــة عامــــة للكهربــــاء وامليــــاه وتعييـــن 

رئي�ص لها ، 

وعلى نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/58 ،

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت

�ملــادة �لأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على قانون تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�سار اإليه .

�ملــادة �لثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة اأو يتعار�ص مع اأحكامها .

�ملــادة �لثالـثــــة 

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

�سـدر فـي : 25 من ذي �لقعدة �سنة 1434هـ

�ملـو�فـــــق :  1  من �أكتوبــــــــر  �سنة 2013م
 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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تعديالت بع�ض �أحكام قانون تنظيم 

وتخ�سي�ض قطاع �لكهرباء و�ملياه �ملرتبطة به  

�أول : اأ- ي�ستبدل بن�ص تعريفـي " �سعة اإنتاجية " و" من�ساأة اإنتاجية " الواردين فـي املادة 

)1( من قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�سار اإليه ، 

التعريفان الآتيان :

- �سعة �إنتاجية : 

�سعة توليد الكهرباء ، اأو �سعة توليد الكهرباء و�سعة حتلية املياه املرتبطة بها 

اأو �سعة حتلية املياه من من�ساأة حتلية ذات  اأو القائمة معها فـي املوقع نف�سه ، 

طبيعة خا�سة ، وذلك ح�سبما يقت�سي �سياق الن�ص .

- من�ساأة �إنتاجية : 

تركيبات ت�ستخدم لتوليد الكهرباء ، اأو لتوليد الكهرباء املرتبطة بتحلية املياه ، 

اأو لتوليد الكهرباء القائمة مع حتلية املياه فـي املوقع نف�سه من من�ساأة حتليـــة 

ذات طبيعــــة خا�ســـة ، وكل ما يت�ســــل بتلك الرتكيبات من خطوط كهربائية 

اأو مائية .

ب - ي�ستبدل بن�سو�ص املــواد )74( البنديــن )ب ، د( ، )76( البند )ب( ، )78( ، )89( 

الفقــرة الأوىل ، من قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة 

به امل�سار اإليه ، الن�سو�ص الآتية :

�ملـــادة ) 74 (

ب - �سمــــان اإنتــــاج ميــــاه التحليــة وفقا للحـــد الأق�ســى الذي يتفـــق مع ال�ســراء 

القت�ســـادي من ال�سعــــة الإنتاجية والناتـج من مياه التحليـــة والكهربــــاء 

فـي حـــــال ما اإذا كانـــت من�ســـاآت التحليـــة مرتبطـــة مبن�ساآت توليــد الكهربــــاء 

اأو قائمة معها فـي املوقع نف�سه ، و�سمان تلبية كل الطلبات املعقولة على 

اإذا  ما  فـي حال  واملياه  للكهرباء  العامة  الهيئة  التحلية كما حتددها  مياه 

كانت مياه التحلية منتجة بوا�سطة من�ساآت حتلية ذات طبيعة خا�سة .

د - تدبري احل�سول على اخلدمات امل�ساعدة متى وكيفما يكن مطلوبا بالتن�سيق 

الهيئــة  التي حتددها  بالكيفـيــة  اأو   ، الكهربــاء  لنقــل  العمانية  ال�سركة  مع 

العامـة للكهربــاء وامليــاه مبا يتفق واأمن وا�ستقرار اأنظمة املياه اخلا�سة بها ، 

وذلك بح�سب الأحوال .
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�ملـــادة ) 76 (

ب - اإذا كانت ال�سعة الإنتاجية اأو الناجت ي�ستخدم لأغرا�ص مبا�سرة املرخ�ص لهم 

بالتوليد اأو بالتوليد مع التحلية اأو بالتحلية من من�ساآت حتلية ذات طبيعة 

خا�سة لأن�سطتهم اخلا�سعة للتنظيم . 

�ملـــادة ) 78 (

اإذا قدرت الهيئة العامة للكهرباء واملياه اأن ثمة حاجة اإىل �سعة جديدة من مياه 

التحلية ، وجـب عليها اإخطار ال�سركـة العمانيــة ل�ســـراء الطاقـــة وامليــاه بذلك ، 

وعلى هذه ال�سركـــة اأن تقرر مدى احلاجة لأن تكون تلك ال�سعة مرتبطة ب�سعة 

توليد كهرباء اأو قائمة معها فـي املوقع نف�سه . 

فاإذا قررت ال�سركة امل�سار اإليها اأن هناك ثمة حاجة لأن تكون ال�سعة اجلديدة 

من مياه التحلـيـــة مرتبطـــة ب�سعـــة توليــد الكهربــاء اأو قائمــة معها فـي املوقــع 

نف�ســه ، ووافقــت وزارة املالية على ذلك ، التزمت ال�سركة بتدبري ال�سعة اجلديدة 

وناجتها وفقا للمادة )79( من هذا القانون . 

مياه  من  اجلديدة  ال�سعة  تكون  لأن  احلاجة  عدم  ال�سركة  تلك  قررت  اإذا  اأما 

اأو قائمة معها فـي املوقع نف�سه فعلى  التحلية مرتبطة ب�سعة توليد الكهرباء 

الهيئة العامة للكهرباء واملياه اأن تقـــرر ما اإذا كانــت هــي التــي �ستتولــى تدبيـــر 

ومتويــــل وت�سغيـل هذه ال�سعة ، اأو اأن �سركــة مملوكـــــة بالكامـــل للحكومـــة هي 

اأو اأن يكون تدبريها  التي �ستتـــوىل القيــام بذلك بعــد موافقــــة وزارة املاليـــة ، 

مع ناجتها من من�ساأة حتلية ذات طبيعة خا�سة ، وذلك وفقا لأحكام املادة )79( 

من هذا القانون . 

ول يجوز لل�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه المتناع اأو التقاع�ص عن اإجراء 

ال�سعة اجلديدة  لتدبري  القانـــون  املــــادة )79( من هذا  املناف�ســـة وفقا لأحكـــام 

من الكهرباء اأو مياه التحلية اأو لكليهما ، بحجة عدم اإخطارها من قبل الهيئة 

العامة للكهرباء واملياه ، وذلك وفقا لأحكام هذه املادة .
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�ملـــادة ) 89 (

مع عـــدم الإخــــالل مبا ورد فـي اأي قانــون اآخـــر ، يكـــون للمرخـــ�ص له بالتوليــــد 

اأو بالتوليــد مـــع التحليـــــة اأو بالتحليــة ، من احلقـــوق ، وعليـــه مــن الواجبـــات ، 

وله مــن ال�سالحيـــــات ، مــا يـاأتــــي :

واملياه  الكهرباء  قطاع  وتخ�سي�ص  تنظيم  قانون  من   )1( املادة  اإىل  ي�ساف   -1  : ثانيــا 

املرتبطة به امل�سار اإليه ، تعريفان جديدان على النحو الآتي :

    - من�ساأة حتلية ذ�ت طبيعة خا�سة : 

من�ساأة حتلية مياه غري مرتبطة مبن�ساأة توليد كهرباء اأو غري قائمة معها 

فـي املوقع نف�سه ، ي�سدر مبعايري حتديدها قرار من رئي�ص الهيئة العامة 

للكهرباء واملياه .

- رخ�سة حتلية ذ�ت طبيعة خا�سة : 

ت�سريح مببا�سرة ن�ساط حتلية مياه من خالل من�ساأة حتلية ذات طبيعة 

خا�سة . 

2- ت�ساف بنود جديدة اإىل املواد )3( ، )76( ، )89( ، )112( ، من قانون تنظيم 

وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�سار اإليه ، على النحو الآتي : 

�ملـــادة ) 3 (

ز - حتلية مياه بوا�سطة من�ساأة حتلية مياه ذات طبيعة خا�سة .

�ملـــادة ) 76 (

 ، خا�سة  طبيعة  ذات  حتلية  من�ساأة  م�سدرها  الإنتاجية  ال�سعة  كانت  اإذا   - هـ 

اأو لتزويـــد موظفـيـه  وي�ستخدمها م�سغـل تلك املن�ســـاأة للتزويـــد الذاتـــي 

اأو ملبا�سرة اأن�سطته .

�ملـــادة ) 89 (

له  التعليمات  باإ�سدار  اخلا�سة  لالإجراءات  الإنتاجية  من�ساأته  اإخ�ساع   - هـ 

فـيما يتعلق ببدء وانتهاء ت�سغيل من�ساآته الإنتاجية ملتطلبات املرخ�ص له 

بت�سغيل �سبكة املياه التي تكون من�ساآته الإنتاجية مو�سولة بها .
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�ملـــادة ) 112 (

)2( مكررا : رخ�سة التحلية ال�سروط الآتية : 

اأن تكـــون ال�سالحيـــات املمنوحـــة مبوجــب الرخ�ســـة  اأ - النـ�ص علــى 

اإنتاجيـــة  �سعة  اأو  و/  حمــددة  اإنتاجيـــة  من�ســـاآت  على  مق�ســورة 

حمددة . 

ب - النــــ�ص على جـــواز فـر�ص قيـــود على ن�سبــة احل�ســـة من ال�ســوق 

الإجمايل لتحلية املياه �سواء بالن�سبة للمرخ�ص له اأو ال�سركات 

الفرعية التابعة له اأو م�ساريعــه التجاريـة ذات ال�سلة .

3 - ت�ساف مواد جديدة باأرقام )135 مكررا( ، )135 مكررا 1( ، )135 مكررا 2( ، 

اإىل قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�سار اإليه ، 

على النحو الآتي :

�ملـــادة ) 135 مكـــرر� (

ي�ســـدر مبعاييـــر حتديــــد من�ساآت حتلية املياه ذات الطبيعـــة اخلا�ســـة قـــرار 

من رئي�ص الهيئة العامة للكهرباء واملياه .

�ملـــادة ) 135 مكـــرر� 1 (

على رئي�ص الهيئة العامة للكهرباء واملياه اإ�سدار قرار بتحديد من�ساآت حتلية 

املياه القائمة ، والتي تنطبق عليها املعايري امل�سار اإليها فـي املادة )135 مكررا( 

من هذا القانون واإخطارها بهذا القرار كتابة .

غيــر  اأو  الكهربــاء  توليـــد  مبن�ســاآت  املرتبطة  غري  التحلية  من�ســاآت  وعلى 

الهيئة  رئي�ص  بقرار  اإخطارها  يتم  والتي  نف�سه  املوقع  فـي  معها  القائمــة 

العامة للكهرباء واملياه بانطباق معايري حتديد من�ساآت التحلية ذات الطبيعة 

اأو�ساعهــــا وفقا لأحكـــام هذا القانـــون خــــالل �سنـــة  اخلا�ســـة عليها توفـيــــق 

من تاريخ اإخطارها بالقرار .

�ملـــادة ) 135 مكـــرر� 2 (

اخلا�ســة  الطبيعـــة  ذات  التحليــة  من�ساآت  من  املنتجة  املياه  �ساأن  فـي  ت�سري 

كافــة الأحكــام ذات ال�سلة باملياه املرتبطة املن�سو�ص عليها فـي هذا القانون .

ثالثــا : يحذف البند)هـ( من املادة )79( ، واملادة )144( ، من قانون تنظيم وتخ�سي�ص 

قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�سار اإليه .
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2013/48

بتعييــن قا�ض باملحكمــة العليــا 

�سلطان عمان نحن قابو�ض بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعني فــوؤاد حممد ح�سن عبدالرحيم قا�سيا باملحكمة العليا .     

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 25 من ذي القعدة �سنة 1434هـ

املـوافـــــق :  1  من اأكتوبــــــــر  �سنة 2013م

قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2013/49

بتعيــني رئي�س لبلديـة م�سقـط

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانون بلدية م�سقط ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 92/8 ،

وعلى القانـــون اخلــــا�ص بنظــــام املوظفـــني بديــــوان البـــالط ال�سلطانـــــي ال�ســــادر باملر�ســـــوم 

ال�سلطاين رقم 97/97 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت

�ملــادة �لأولـــــى 

يعني املهنـــد�ص حم�ســن بن حممـــد بن علـــي ال�سيــخ رئي�ســـا لبلديـــة م�سقــط بـــذات مرتبتـــــه 

وخم�س�ساته املالية .

�ملــادة �لثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 27 من ذي �لقعدة �سنة 1434هـ

�ملـو�فـــــق :  3  من �أكتوبـــــــــر �سنة 2013م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2013/50

بتعيني م�ست�سار بالأمانة �لعامة للمجل�س �لأعلى للتخطيط

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/30 باإن�ساء املجل�ص الأعلى للتخطيط واإ�سدار نظامه ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت

�ملــادة �لأولـــــى 

يعـني املهند�ص �سلطان بن حمدون بن �سيف احلارثـي م�ست�ســارا بالأمانة العامـة للمجلـ�ص 

الأعلى للتخطيط بذات درجته وخم�س�ساته املالية .

�ملــادة �لثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 27 من ذي �لقعدة �سنة 1434هـ

�ملـو�فـــــق :  3  من �أكتوبـــــــــر �سنة 2013م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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هيئــة تنظيــم االت�صـــاالت

قـــــرار 

رقـم 2013/80

باإ�صدار لئحة تنظيم تقدمي خدمة النظام الآيل لإدارة املركبات

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 ، 

واإىل الالئحــــة التنفيذيـة لقانون تنظيـــــم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144 ،

واإىل القـــرار رقـــم 2012/116 باإعفــاء بعــ�ص خدمــات االت�ســاالت من اأحكـــام الرتاخيـــ�ص 

املن�سو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�ساالت ،

واإىل موافقة جمل�ص اإدارة الهيئة فـي اجتماعه رقم 2013/1 بتاريخ 2013/2/11م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن تقدمي خدمة النظام االآيل الإدارة املركبات بالالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

على جميع املخاطبني باأحكام الالئحة املرفقة توفيق اأو�ساعهم وفقا الأحكامها خالل مدة 

ال تتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ العمل بها .

املــادة الثالثــــة

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

املــادة الرابعــــة

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

�صدر فـي : 20 من ذي القعدة 1434هـ

املوافــــق : 26 من �صبتمبــــــــر 2013م
حمـمد بن حمد الرحمي

رئيــــــــــــ�ص جملـــــــــــــــ�ص االإدارة 
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لئحة تنظيم تقدمي خدمة النظام الآيل لإدارة املركبات

املــادة ) 1 (

 فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة ، يق�سد بخدمة النظام االآيل الإدارة املركبات ، خدمة اإدارة 

املنقولة مثل احلاويات واملعدات  اأو  املتنقلة  املركبات واالأج�سام  اأو ر�سد مواقع  اأو مراقبة 

�سبكات  اأو  اأنظمة  ، عرب   )GPS نظام  )مثل  املواقع  اأنظمة حتديد  تكنولوجيا  با�ستخدام 

االت�ساالت املرخ�سة اأو امل�سرح بها من قبل الهيئة لال�ستخدام فـي ال�سلطنة ، ما عدا اأنظمة 

االت�ساالت عرب االأقمار ال�سناعية . 

املــادة ) 2 (

ال يجوز تقدمي خدمة النظام االآيل الإدارة املركبات اإال بعد احل�سول على ت�سريح بذلك 

من الهيئة .

املــادة ) 3 (

يقـــدم طلـــب الت�سريــح اإىل الدائــرة املخت�ســة بالهيئــة ، علـى النمـــوذج املعــد لهذا الغــر�ص ، 

مرفقا به ن�سخة من امل�ستندات االآتية :

البطاقة ال�سخ�سية �سارية املفعول ، اأو جواز ال�سفر للمفو�ص بالتوقيع .  - 1

�سهادة ال�سجل التجاري �سارية املفعول .  - 2

�سهادة االنت�ساب لغرفة جتارة و�سناعة عمان �سارية املفعول .  - 3

اأ�سماء املخولني بالتوقيع مع مناذج التوقيع .  - 4

الر�ســـــوم  مـــع   ، فـي تقديــم اخلدمــة  امل�ستخــدم  النظــام  بنيــة  و�ســف فنـي يو�سح   - 5

التو�سيحية ، واأي معلومات فنية اأخرى تطلبها الهيئة .

خطة اآلية تنفيذ االلتزامات الواردة فـي هذا القرار .  - 6

اإي�سال �سداد ر�سـم درا�سة الطلب ، ومقداره )30( ثالثون رياال عمانيا .  - 7

املــادة ) 4 (

تاريـــخ  الدائــرة املخت�ســة بالهيئة درا�سة الطلب خــالل )30( ثالثني يومــا مـــن  على  اأ - 

ا�ستيفاء كافة امل�ستندات املطلوبة ، ويجب اأن يكون القرار بالرف�ص م�سببا .
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ولذوي ال�ساأن التظلم اإىل الرئي�ص التنفيذي من قرار رف�ص الطلب خالل )60( �ستني 

يوما من تاريخ العلم به ، ويجب البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 

تقدميه .

فـي حال ا�ستيفاء الطلب امل�ستندات املطلوبة ، ت�سدر الدائرة املخت�سة بالهيئة موافقة  ب - 

مبدئيــة لتمكــني مقـدم الطلــب من اإن�ســاء النظام اخلا�ص بتقديــم اخلدمــة وجتهيــز 

هذه  تاريخ  من  يوما  ت�سعني   )90( خالل  وذلك  البيانــات  بحفــظ  اخلا�ســة  اخلوادم 

املوافقة ، ويجب على مقدم الطلب اإخطار هذه الدائرة كتابة عند انتهائه من ذلك 

�سريطة اأال يتجاوز هذه املدة .

على الدائرة املخت�سة بالهيئة ، بعد ت�سلم االإخطار امل�سار اإليه فـي )ب( من هذه املــادة  ج - 

اإ�سعار مقدم الطلب بدفع ر�سوم املعاينة ومقدارها )80( ثمانون رياال عمانيا ثم معاينة 

النظام بعد التاأكد من �سداد الر�سم .

فـي حال موافقة الهيئة على النظام اخلا�ص بتقدمي اخلدمة يتم اإ�سعار مقدم الطلب  د - 

ب�ســداد ر�ســـوم اإ�سدار الت�سريــح ومقدارهـــا )50( خم�ســـون ريـــاال عمانيــا خـــالل )30( 

ثالثني يوما من تاريخ االإ�سعار ، وت�سدر الدائرة املخت�سة الت�سريح بعد تقدمي مقدم 

الطلب ما يفيد �سداد هذه الر�سوم .

فــــي جميـــع االأحــوال يعتبـــر الطلــب ملغـــى اإذا ف�ســـل مقـــدم الطلب - فـي اأي مرحلـــة  هـ - 

من مراحل نظر الطلب - فـي االلتزام باأي من االإجـــراءات اأو املـــدد املن�ســـو�ص عليهـــا 

فـي هذه املــادة .

للدائرة املعنية - بناء على التما�ص مقدم الطلب - عدم التقيد باملدد املن�سو�ص عليها  و - 

فـي هذه املــادة اإذا كانت هناك اأ�سباب مو�سوعية تربر ذلك . 

املــادة ) 5 (

تكون مدة الت�سريح )3( ثالث �سنوات تتجدد تلقائيا ملدة اأو مدد مماثلة بذات ر�سوم  اأ - 

االإ�ســـدار ، ما لـــم يتقـــدم امل�ســـرح لــه بطلــب اإلغــاء الت�سريــح قبــل )30( ثالثني يوما 

من تاريخ انتهائه .
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تاريخ  التجديد خالل )30( ثالثني يوما من  ر�سوم  اأن يدفع  له  امل�سرح  يجب على  ب - 

التجديد ، ويلتزم امل�سرح له فـي حالة التاأخر عن هذا امليعاد بدفع غرامة مقدارها 

)10( ع�ســـرة رياالت عمانيـــة عن كـــل )30( ثالثني يــــوم تاأخري ، وفـي حالـــة التاأخيـــر 

عن دفع ر�سوم جتديد الت�سريح اأكرث من )90( ت�سعني يوما يعترب الت�سريح ملغى .

املــادة ) 6 (

 حت�سل الهيئة ر�سوما مقدارها )10( ع�سرة رياالت عمانية الإعادة اإ�سدار الت�سريح عند 

فقده اأو فـي حال طلب اإجراء تعديالت عليه ، اأو فـي حال التنازل عنه للغري وفقا الأحكام 

هذه الالئحة .

املــادة ) 7 (

على امل�سرح له االلتزام باالآتي : 

للعمالء  الهاتفـي  الدعم  الق�سرية )SMSC( ومراكز  الر�سائل  تكون مراكز  اأن   - 1

واملعدات واالأجهزة امل�ستخدمة فـي اإدارة النظام وحفظ بيانات املنتفعني ، وبيانات 

اإدارة وحركة املركبات داخل ال�سلطنة ، ويحظر على امل�سرح له نقل هذه البيانات 

اإىل خارج ال�سلطنة .

عدم تقدمي اخلدمة الأغرا�ص تتبع ومراقبة مركبات االأفراد .  - 2

احل�سول على املوافقات الالزمة من اأي جهة اأخرى ذات �سلة .   - 3

و�سع مل�سقات على املركبات التي يتم تتبعها اأو االتفاق مع الهيئة على اآلية اأخرى   - 4

تفيد باأن املركبة خا�سعة للنظام االآيل الإدارة املركبات .

البيانات ملدة  املركبات واالحتفاظ بهذه  اإدارة وحركة  احلفاظ على �سرية بيانات   - 5

املخت�سة عند  للجهات  اإتاحة االطالع عليها  ، مع  االأقل  يوما على  ت�سعني   )90(

الطلب .

احل�سول على الرتاخي�ص الراديوية اإذا لزم االأمر .   - 6

عدم تغيري االأنظمة امل�ستخدمة فـي تقدمي اخلدمة اأو مواقع حفظ بيانات اإدارة   - 7

وحركة املركبات اإال بعد احل�سول على موافقة كتابية من الهيئة .
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النظام على مدار  �سالمة م�سغلي وم�ستخدمي  ل�سمان  الالزمة  التدابري  اتخاذ   - 8

ال�ساعة . 

التاأثري  �ساأنها  يكون من  التي  االأعطال  اإ�سالح  ل�سمان  الالزمة  التدابري  اتخاذ   - 9

علـــى �سالمـــة اأو كفــاءة نظــم واأجهزة االت�ســاالت امل�ستخدمــة فـي تقديــم اخلدمــة 

على الفور . 

االحتفاظ بجميع البيانات واملخططات الفنيـة لالأنظمــة امل�ستخدمــة فـي تقدمي   - 10

اخلدمــة و�سجـــل املنتفــعني من اخلدمـــة وتقدميهـــا للهيئـــة اأو للجهـــات املخت�ســة 

فـي حال الطلب . 

املــادة ) 8 (

ال يجـــوز للم�ســـرح لــه التنازل للغيــر عن الت�سريح اإال بعــد احل�ســول على موافقــة كتابيـــة 

من الهيئة ، وعلى املتنازل له تقدمي كافة امل�ستندات املحددة فـي املــادة )3( من هذه الالئحة .

املــادة ) 9 (

ينتهي الت�سريــح اإذا انحلــت ال�سخ�سية القانونيــة للم�ســرح له ، اأو دخـــل مرحلـــة الت�سفيــة 

اأو االإفال�ص اأو اتخذت �سده اأي اإجراءات ق�سائية ذات اأثر مماثل اأو تنازل عن امللكية مل�سلحة 

دائنيه اأو اأي �سبب اآخر مماثل . 

املــادة ) 10 (

مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأو جزاء من�سو�ص عليه فـي قانون تنظيم االت�ساالت واللوائح 

والقرارات ال�سادرة تنفيذا له ، اأو فـي اأي قانون اآخر ، يجوز للهيئة فـي حالة خمالفة اأحكام 

هذه الالئحة ، اتخاذ اأي من االإجراءات االآتية :

1 - حت�سيل غرامة مالية ال تتجاوز )1000( األف ريال عماين عن كل خمالفة .

2 - اإلغاء الت�سريح .
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قــــرار 

رقم 2013/81

بتعديل الرتخي�ص من الفئة الأوىل 

لل�صركة العمانية القطرية لالت�صالت )�ص .م .ع .م(

 لإن�صـاء وت�صغيــل نظــام خدمــات ات�صـالت عامــة ثابتــة

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 ، 

واإىل املر�ســــوم ال�سلطانــــــي رقم 2009/34 باإ�ســــدار ترخيــــ�ص من الفئـــة االأولــى لل�سركــــة 

العمانيــة القطريـــة لالت�ســــاالت )�ص .م .ع .م( الإن�ســاء وت�سغيــل نظــام خدمـــات ات�ســــاالت 

عامة ثابتة ،

واإلـــى موافقــــــة جملــــــ�ص اإدارة الهيئـــة بتاريـــخ 29 �سعبـــــان 1434هـ املوافــــق 8 يوليــــــو 2013م 

علــى طلــــب ال�سركــــة العمانيــــة القطريـــة لالت�ســاالت )�ص .م .ع .م( بتعديـــل الرتخيــــ�ص 

ال�سادر لها ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل باجلدول رقم )1( الوارد فـي البند )1( "تو�سعة البنية التحتية الرئي�سية لل�سبكة 

الوطنية" من امللحق )ب( من ترخي�ص الفئة االأوىل لل�سركة العمانية القطرية لالت�ساالت 

امل�سار اإليه ، اجلدول االآتي :
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التاريخ الفعلي 
ل�صريان الرتخي�ص

 + 12 �صهرا

التاريخ الفعلي 
ل�صريان الرتخي�ص 

+ 84 �صهرا

اإجمايل طول امل�سارات للبنية التحتية 

بالكيلو مرت *
20275305

عدد املحافظات التي لديها على االأقل 

نقطة وجود واحدة

  Point of presence )POP(

99

اإجمايل عدد الواليات التي لديها على االأقل 

)POP( نقطة وجود واحدة
6161

اجلدول )1( : التزامات تو�سعة البنية التحتية الرئي�سية لل�سبكة الوطنية

مالحظات :
 *

طول امل�سافة للم�سارات تقدر بالكيلو مــرت للبنية التحتيـة للم�سافات البعيدة من خالل   - 1

بنية حتتية يقوم باإن�سائها املرخ�ص له .

على املرخ�ص له اأن يقدم خطة التنفيذ كل �ستة اأ�سهر مقدما .  - 2

املــادة الثانيــــة

"الغرامات" من امللحق )ب( من ترخي�ص الفئة االأوىل  ي�ستبدل بن�ص البند )1( من البند )4( 

لل�سركة العمانية القطرية لالت�ساالت امل�سار اإليه ، الن�ص االآتي :

تنفيذ  فـي  اأو جزء منه  تاأخري  �سهر  ريال عماين عن كل  األف  "مبلغ )100.000( مائة   -  1

التزامات تو�سعة البنية التحتية الرئي�سية لل�سبكة الوطنية" .

املــادة الثالثــة

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

�صدر فـي : 20 من ذي القعدة 1434هـ

املوافــــق : 26 من �صبتمبــــــــر 2013م
حمـمد بن حمد الرحمي

رئيــــــــــــ�ص جملـــــــــــــــ�ص االإدارة 
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وزارة القـوى العاملـة

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنادا اإىل القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيـل 

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

اأن عـــمال �شركــة املهــا لل�شرياميــك تقدموا اإىل املديرية العامــة للرعايــة العماليـــة بالــــوزارة 

بطلـب ت�شجيــل نقابـة عمالية , ولكـــــل مت�شــــرر احلـق فـــي االعتـــرا�ض علــــى هــــذا الطلــب , 

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 .

-25-



اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

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 :  18273 

فـي الفئة 38 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات الت�سالت ، اأي خدمات البث التلفزيوين ، خدمات البث التلفزيوين عرب الكابالت 

وخدمات البث التلفزيوين عرب الأقمار ال�سناعية . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : تيوينتث �سينت�سرى فوك�س فـيلم كوربوري�سن 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : خدمات 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 10201 وي�ست بيكو بوليفارد لو�س اجنلو�س 90035 اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 1998/07/18 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  18274 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اخلدمات الرتفـيهية ، اأي اإنتاج وتوزيع الربامج التلفزيونية والأفالم ال�سينمائية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : تيوينتث �سينت�سرى فوك�س فـيلم كوربوري�سن 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : خدمات 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 10201 وي�ست بيكو بوليفارد لو�س اجنلو�س 90035 اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 1998/07/18 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  52839 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اإدارة وتاأجري العقارات اململوكة اأو املوؤجرة )ال�سكنية وغري ال�سكنية ( �سراء وبيع الأرا�سي 

والعقارات وتق�سيمها .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سلمان العقارية �س.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 1583 ر.ب : 114 جربوه 

تاريخ تقدمي الطلب : 2008/08/11 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  80805 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

تنقية وتوزيع املياه .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الريادة العاملية �س م م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2727 ر.ب : 111 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/05/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  53105 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

األب�سة القدم .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : كوليكتيف لي�سن�سنج انرتنا�سيونال ال ال �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 800 اجنلوود باركوي �سويت �سي 200 ، اجنلوود ،كولورادو 80110 - 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2008/09/01 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  53107 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

األب�سة القدم الواردة جميعا بالفئة 25 .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : كولكتيف لي�سن�سنج انرتنا�سيونال ال ال �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :800 اجنلوود باركوي �سويت �سي 200 ، اجنلوود ،كولورادو 80110 - 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2008/09/01 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  58427 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اخلدمات املالية الواردة جميعا بالفئة 36. 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : كي �سي جي اي بي هولدنغز ال ال �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات  الينوي60603   ، �سيكاغو   ، ديربورن �سرتيت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 131 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2009/08/01 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  62115 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

بيع املالب�س اجلاهزة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : النجوم الالمعة املتحدة �س م م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س ب:1074 ر.ب :114 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/04/04 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  63663 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

منظفات اأ�سنان . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ت�سري�س اأند دوايت كمباين انك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الوليات   08628 ، نيوجر�سي  اإوينج   ، بوليفارد  اإوينج  �سارل�س  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 500 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/07/06 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 3441 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  63664 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

منظفات اأ�سنان .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ت�سري�س اأند دوايت كمباين انك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الوليات   08628 ، نيوجر�سي  اإوينج   ، بوليفارد  اإوينج  �سارل�س  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 500 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/07/06 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 3441 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  68369 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، اللحوم  م�ستخرجات   ، ال�سيد  وطيور  وحيوانات  الداجنة  والطيور  والأ�سماك  اللحوم 

الفواكه واخل�سروات املحفوظة واملجففة واملطهية ، الهالميات ، املربيات ، الكومبوت)فاكهة 

ال�ساحلة  وال�سحوم  الزيوت   ، احلليب  ومنتجات  واحلليب  البي�س   ، بال�سكر(  مطبوخة 

لالأكل .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جمموعة حالب 1881 )هولدنغ(�س.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : لبناين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ، الرابع بريوت  الطابق   ، بالزا  زهر   ، ال�سلح  �سامي  املتحف جادة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

لبنان -لبنان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/05/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  68370 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

، الدقيق  ، النب ال�سطناعي  ، ال�ساجو  التابيوكا   ، ، الأرز  ، ال�سكر  ، الكاكاو  ، ال�ساي  النب 

وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب ، اخلبز ، الفطائر ، احللويات ، املثلجات ، ع�سل النحل 

والع�سل الأ�سود ، اخلمرية ، م�سحوق اخلبز )بيكن باودر( ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات 

)توابل( الثلج ، الواردة جميعا بالفئة30 .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جمموعة حالب 1881 )هولدنغ( �س.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : لبناين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ، بريوت  الرابع  الطابق  بالزا،  زهر   ، ال�سلح  �سامي  جادة  املتحف   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

لبنان -لبنان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/05/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  68371 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات التزويد بالطعام وال�سراب ، خدمات و�سائل الراحة املوؤقتة الواردة جميعا بالفئة43.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جمموعة حالب 1881 )هولدنغ( �س.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : لبناين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ، الرابع بريوت  الطابق   ، بالزا  زهر   ، ال�سلح  �سامي  املتحف جادة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

لبنان -لبنان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/05/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  69400 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

حلم البقر ، ال�سمك ، الدواجن والطيور ، احلليب ، منتجات الوجبات ال�سريعة املحتوية 

على اللحوم ، منتجات الوجبات ال�سريعة املحتوية على ال�سمك ، منتجات الوجبات ال�سريعة 

املحتوية على حلم الدواجن ، منتجات الوجبات ال�سريعة املحتوية على حيوانات وطيور 

ال�سيد ، منتجات الوجبات ال�سريعة املحتوية على املاأكولت البحرية ، منتجات الوجبات 

ال�سريعة املحتوية على البي�س ، منتجات الوجبات ال�سريعة املحتوية على اخل�سار،  منتجات 

ال�سريعة  الوجبات  منتجات   ، لالأكل  ال�ساحلة  ال�سحوم  على  املحتوية  ال�سريعة  الوجبات 

املحتوية على الزيوت القابلة لالأكل ، الوجبات ال�سريعة املحتوية على منتجات الألبان ،  

منتجات الوجبات ال�سريعة املحتوية على اجلوز والبندق . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : فر�س اأن فـيمو�س فودز اإنك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : فلبيني 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سك�سث فلور ، جويل بي بالزا ابلدجن ، 10 اأف ، اأورتيجاز جي اأر ، 

اأفـينيو ، با�سيج �سيتي ، الفليبني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/07/20 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  69401 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اخلبز، املعجنات ، البا�ستا )املعكرونة( ، املنتجات التي اأ�سا�سها الثلج . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : فر�س اأن فـيمو�س فودز اإنك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : فلبيني 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سك�سث فلور ، جويل بي بالزا ابلدجن ، 10 اأف ، اأورتيجاز جي اأر ، 

اأفـينيو ، با�سيج �سيتي ، الفليبني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/07/20 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  69402 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات توفـري الطعام وال�سراب خدمات املطاعم .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : فر�س اأن فـيمو�س فودز اإنك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : فلبيني 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سك�سث فلور ، جويل بي بالزا ابلدجن ، 10 اأف ، اأورتيجاز جي اأر ، 

اأفـينيو ، با�سيج �سيتي ، الفليبني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/07/20 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  70137 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم فـي الطاقة الكهربائية ،

اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور ، معدات واأجهزة حا�سوبية ملعاجلة البيانات ،

اأجهزة ومعدات القيا�س ، العدادات ، اأجهزة ت�سجيل الوقت ، اآلت واأجهزة توزيع الطاقة اأو 

التحكم بها ، �سناديق توزيع الكهرباء ، املحولت الدورانية ، معدلت الأطوار ، ال�سواحن ، 

املحولت )الكهرباء( ، البطاريات واخلاليا ، خاليا الوقود ، الأ�سالك والكوابل الكهربائية ،

اأجهزة ومعدات الت�سال الكهربائية ، اأجهزة الهاتف ، اأجهزة ومعدات الت�سال الال�سلكي 

للمركبات ، اأجهزة الإر�سال وال�ستقبال والقيا�س للمركبات ، مر�سالت وم�ستقبالت البيانات 

املركبة فـي املركبات ، اأجهزة التنبيه الأوتوماتيكي باكتمال ال�سحن ، اأجهزة املالحة للمركبات 

)احلوا�سيب املركبة على منت املركبات( ، اأجهزة التنبيه بعدم دخول قاب�س ال�سحن ، الآلت 

برجميات   ، احلوا�سيب   ، الكهربائية  الدارات   ، املتكاملة  الدارات   ، الإلكرتونية  والأجهزة 

احلا�ســوب ، بــرامج احلا�ســوب ، اأنظمة التحكــم عن بعــد لإعادة ال�سحن ، الأقطاب الكهربائية ،

لال�ستخدام  احلماية  اأجهزة   ، لل�سيارات  ال�سجائر  ولعات   ، النظارات   ، املغناطي�سيات 

ال�سخ�سي �سد احلوادث ، املحولت )الكهربائية( ، اأجهزة التحذير �سد ال�سرقات ، حقائب 

حلفظ  ت�ستخدم  والتي  اجللد  من  امل�سنوعة  احلقائب   ، اجللد  من  امل�سنوعة  الكمبيوتر 

الأقرا�س املدجمة )ال�سي دي( ، ملحقات الهواتف اخللوية ، وبالتحديد ، حقائب حفظ 

الهواتف اخللوية ، الألعاب املربجمة على احلا�سوب ، اأغطية الأذن للحماية من ال�سجيج ، 

النظارات ، اأجهزة حفظ البيانات التي تتكون من ذاكرة فال�س ، القطع املماثلة ل�سيارات 

القابلة  الذاكرة  ، بطاقات  الذاكرة  ، بطاقات  ال�سائقني  �سباق فورمول ون ، حتديدا خوذ 

للنقل ، الو�سائد الرقيقة التي تو�سع حتت فاأرة الكمبيوتر ، النظارات ال�سم�سية ، برجميات 

األعاب  اأجهزة   ، بالفـي�س(  اأو  بالنقود  تعمل  )التي  )اإلكرتونية(  اللعب  اأجهزة   ، الفـيديو  األعاب 

الفـيديو الكبرية ، األعاب امل�ستهلكني )اأجهزة ل( والتي تكون معدة للعمل على �سا�سة عر�س 

خارجية ، األعاب الت�سلية )اأجهزة ل( والتي تكون معدة للعمل على �سا�سة عر�س خارجية ، 

الأحزمة حلمل الهواتف النقالة ، الأحزمة حلمل اأجهزة حفظ البيانات التي تتكون من 

املفاتيح  ، علب  النظارات  ، الأحزمة حلمل  ، الأحزمة حلمل ذاكرة الفال�س  ذاكرة فال�س 

امل�سفرة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كا�سا )ني�سان موتور كو ليمتد ( 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 2 تاكار ات�سو، كاناجاوا ـ كو ، يوكوهاما �سي ،كاناجاوا كن ، اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/09/10 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  71450 

فـي الفئة 44 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اخلدمات الطبية ، اخلدمات البيطرية ، خدمات العناية ال�سحية واملحافظة على اجلمال 

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

ا�س  �سي  ايه  ايه  التجميل  الأمريكي جلراحة  الأكادميي  با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�ست�سفـى 

ات�س منطقة احلرة ذ م م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مدينة دبي الطبية ، مبنى رقم73 ، �س ب:505099 ، دبي ، الإمارات 

العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/03 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سعيد ال�سيابي

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  71561 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

عربات ومركبات نقل الركاب .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : كراي�سلر غروب ال ال �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 48326 ميت�سيغان   ، هيلز  اوبرن  مدينة  درايف  كراي�سلر   1000  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/06 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 71698 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مقام  يقوم  وما  وال�ساجو  والتابيوكا  اأنواعه  بكافة  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  النب 

اأنواعها  بكافة  والب�سكويت  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  والدقيق  النب 

والفطائر  والكعك  واملعكرونة  والنودل  املجففة  بالفواكه  واملح�سية  باأنواعها  وال�سكولته 

واخلردل  وامللح  واخلمرية  والدب�س  الأ�سود  والع�سل  النحل  وع�سل  واملثلجات  واحللويات 

والثلج  والتوابل  والبهارات  كت�ساب و�سل�سة طماطم  و�سل�سة  وال�سل�سة  والفلفل واخلل 

�سرائح  باأنواعه  وال�سيب�س  وال�سناك�س  الذرة  ومنتفخات  الطازج  واملعجنات  واملك�سرات 

البطاط�س الواردة بالفئة 30. 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة الوطنية ل�سناعة الب�سكويت واحللويات املحدودة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : جدة املدينة ال�سناعية املرحلة الرابعة .�س.ب :8680 جدة21492-

اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سعيد ال�سيابي

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  71776 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

موتورات وحمركات املركبات ذات املحركات والقطع اخلا�سة بها .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : كراي�سلر غروب ال ال �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1000 كراي�سلر درايف ، مدينة اأوبرن هيلز ، ولية ميت�سغان 48326 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/19 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  72409 

فـي الفئة 07 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

النبعاث  اأجهزة  وبخا�سة  الفئة(  هذه  �سمن  )املدرجة  واملركبات  ال�سيارات  واأجزاء  قطع 

والنفالت للغازات امل�ستهلكة واأجهزة معاجلة الغازات املنبعثة بو�سفها قطع واأجزاء �سيارات 

ومركبات ، العوادم ، اأجهزة تنظيم النبعاث والتحكم به، القطع والرتاكيب التي تتكون منها 

اأجهزة واأنظمة تنظيم النبعاث والتحكم به مثل املحولت الكهربائية املحفزة ومر�سحات 

لغازات العوادم ومر�سحات جل�سيمات وقود الديزل وكذلك لواحق الأجهزة املتقدم ذكرها 

ذكرها  املتقدم  لالأجهزة  واملثبتات  احلمالت  �سمنها  ومن   ، الفئة(  هذه  �سمن  )املدرجة 

واأجهزة الرت�سيح املعدة للمحركات بو�سفها جتهيزات لأنظمة قيادة ال�سيارات واملركبات ، 

املكربنات و�سواها من التجهيزات املعدة لتنظيم امتزاج الوقود الكربوين بالهواء والتحكم 

الغازات  انفالت  واأنابيب  اأجهزة   ، وال�سيارات  للمركبات  الحرتاق  ملحركات  املخ�س�سة  به 

 ، واملوتورات  للمحركات  املخ�س�سة  والتحكم  التنظيم  وحدات   ، واملركبات  لل�سيارات  امل�ستهلكة 

املحركات  ا�سطوانات  داخل  تو�سع  التي  التوهج  �سمعات   ، والآلت  املكائن  واأجزاء  قطع 

العاملة بوقود الديزل ، مر�سحات الهواء امل�سممة ملحركات ال�سيارات واملركبات . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : داميلر بارت�س براند جي ام بي ات�س 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأملاين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اببلي�سيرتا�سة 225 دي -70567 �ستوتغارت - اأملانيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/01/25 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  72410 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

العدد والأدوات  ، وبخا�سة  الفئة(  ال�سيارات واملركبات )املدرجة �سمن هذه  واأجزاء  قطع 

الكهربائية و/اأو الإلكرتونية امل�سممة لقيادة وتوجيه ال�سيارات واملركبات والتحكم بقيادتها 

وتوجيهها، الإ�سارات ب�سكل مثلثات لالإنذار باخلطر ، ولعات ال�سجائر امل�سممة لل�سيارات ، 

 ، بالوقود  العاملة  ، اخلاليا والبطاريات  الإنذار والتنبيه، احلا�سدات والبطاريات  اأجهزة 

للتحذير  الكهربائية  والتحذير  الإنذار  اأجهزة   ، للبطاريات  واحلا�سدة  ال�ساحنة  الأجهزة 

مــن اأعمـــال ال�سرقـــة ، اأدوات و�سا�ســـات العــــر�س امل�سممــــة لل�سيــــارات ، عــــدادات ال�سرعــــة ،
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عدادات وم�سجالت الدورات ، م�سابيح التحذير للمركبات ، اإ�سارات الإنذار باخلطر ب�سكل 

مثلثات ، �سمامات الإ�سعال الكهربائية ، املرحالت الكهربائية ، منظمات الفلطية اأو اجلهد 

الكهربائي امل�سممة لل�سيارات ، البو�سالت ، عدد واأجهزة املالحة ، عدد واأجهزة الت�سجيل 

واأجهزة  الهوائيات  مت�سمنة  وال�سور  لالأ�سوات  والإر�سال  الت�سجيل  وا�ستعادة  والإر�سال 

املذياع والتلفزيونات والتلفونات ، امل�سجالت املغناطي�سية ووحدات معاجلة البيانات واأجهزة 

اإخماد واإطفاء احلرائق ، ووحدات التحكم والتنظيم الإلكرتونية املعدة لت�سغيل املكربنات 

و�سواها من الأدوات والعدد امل�سممة لتنظيم امتزاج الوقود الكربوين بالهواء والتحكم به 

ملحركات الحرتاق للمركبات وال�سيارات . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : داميلر بارت�س براند جي ام بي ات�س 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة :اأملاين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اببلي�سيرتا�سة 225 دي -70567 �ستوتغارت - اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/01/25 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  72411 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأجهــزة اإذابـــة التجمـــد واإزالـــة ال�سقيـــع امل�سممـــة لل�سيارات ، اأجهزة ت�سخني زجاج نوافذ 

ال�سيارات ، اأجهزة تكييف الهواء والتدفئة لل�سيارات ، امل�سابيح الأمامية العلوية وقطعها 

امل�سممة لل�سيارات ، امل�سابيح والأ�سواء العاك�سة لل�سيارات . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : داميلر بارت�س براند جي ام بي ات�س 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأملاين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اببلي�سيرتا�سة 225 دي -70567 �ستوتغارت - اأملانيا 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  72412

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الواقية  الألواح  وبخا�سة  الفئة(،  هذه  �سمن  )املدرجة  واملركبات  ال�سيارات  واأجزاء  قطع 

اأو الدواليب املخ�س�سة  واحلاجبة املخ�س�سة لل�سيارات واملركبات وعلب حماور العجالت 

لل�سيارات واملركبات وحماور التوجيه املف�سلية ملقاود ال�سيارات واملركبات والأكيا�س املعباأة 

�سد  وو�سالت  احلوادث  من  والوقاية  لالأمان  كو�سائل  ال�سيارات  بها  جتهز  التي  بالهواء 

املقطورات اإىل ال�سيارات واملركبات و�سال�سل التدوير لل�سيارات واملركبات وعواميد التدوير 

واملركبات  لل�سيارات  املخ�س�سة  احلركة  العامة  والو�سالت  واملركبات  لل�سيارات  الإدارة  اأو 

وعجالت ال�سيارات وم�سادات البهر لل�سيارات واأجهزة الفرملة واملكابح لل�سيارات واملركبات 

لل�سيارات  املكابح  وح�سوات  املكابح  وبطانات  واملركبات  لل�سيارات  املكابح  اأو  الفرامل  ولقم 

الفكني  ذات  املقو�سة  القيا�س  واأدوات  واملركبات  ال�سيارات  ملكابح  املعززة  واملكابح  واملركبات 

املخ�س�سة  املكابح  وطبالت  املكابح  وخراطيم  املكابح  واأقرا�س  الفرامل  �سماكة  لقيا�س 

جميعها ملكابح ال�سيارات واملركبات واأجهزة واأنظمة �سخ الوقود ملحركات ال�سيارات واملركبات 

والهياكل املعدنية لل�سيارات واملركبات والإقفال الآلية التي جتهز بها ال�سيارات واملركبات 

منعا  واملركبات  ال�سيارات  بها  جتهز  التي  والتحذير  الإنذار  واأجهزة  �سرقتها  من  منعا 

ال�سغرية  واملحركات  واملركبات  لل�سيارات  املخ�س�سة  الدوران  �سرقتها وحمولت عزم  من 

الكهربائية امل�سممة لل�سيارات واملركبات واإ�سارات النعطاف املخ�س�سة لل�سيارات واملركبات 

واملركبات  ال�سيارات  نوافذ  وزجاج  واملركبات  لل�سيارات  املعدنية  الهياكل  واأجزاء  وقطع 

واإطارات  واملركبات  ال�سيارات  وعجالت  واملركبات  لل�سيارات  املعدنية  الهيكلية  والأبدان 

والأغطية  واملركبات  ال�سيارات  واأبواب  واملركبات  ال�سيارات  ومقاعد  واملركبات  ال�سيارات 

القابلة للطي لل�سيارات امل�سممة للقيادة مك�سوفة ، احلتارات املعدنية لعجالت ال�سيارات، 

عدد ت�سليح وترميم الأنابيب الداخلية لإطارات ال�سيارات والعجالت والدواليب ال�سغرية 

امل�سممة  الأمامية  والرفاريف  واملركبات  ال�سيارات  لتجهيزات  امل�سممة  احلركة  املطلقة 

ملنع الريح من دفع ال�سيارة خارج الطريق عندما تكون منطلقة ب�سرعة عالية ، احلافات 

امل�سممة للرفاريف الأمامية العاك�سة ل�سرعة الريح ، دوا�سات القدمني امل�سممة لل�سيارات 

مبيتات  )با�ستثناء  الربية  واملركبات  ال�سيارات  واأجزاء  قطع  واأغلفة  مبيتات   ، واملركبات 

لل�سيارات  امل�سممة  واحلمولت  الأمتعة  حتميل  و�سباك  واملركبات(  لل�سيارات  املحركات 

واملركبات  لل�سيارات  امل�سممة  واحلمولت  الأمتعة  لتحميل  املتداخلة  والرفوف  واملركبات 

وعلب امل�سننات اأو الرتو�س امل�سممة لل�سيارات اأو املركبات ومما�سك فرامل اليد والأغطية 

املعدنية لوقاية الأجزاء اخللفـية من مكائن ال�سيارات وو�سائل اإعطاء الإ�سارة و�سواها من 

التنجيد  مواد   ، لل�سيارات  الهيدروليكية  والدوائر  الأنظمة   ، لل�سيارات  امل�سممة  الأبواق 

�سال�سل   ، ال�سيارات  واأبدان  اخلارجية  الأجزاء   ، ال�سيارات  هياكل  من  الداخلية  لالأجزاء 

التدوير وغريها امل�سممة ملاكينات ال�سيارات ، معيقات حركة الراأ�س التي تثبت على اجلزء 
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الأعلى من مقاعد ال�سيارات ، الرفاريف الواقية التي تثبت فـي مقدم العجالت اأو الدواليب ، 

اأجهزة تع�سيق الرتو�س )القواب�س( فـي ال�سيارات واملركبات الربية، املن�سات الهيدروليكية 

لرفع وخف�س اأجزاء ومكائن ال�سيارات واملركبات الربية ، الهياكل اخلارجية العلوية واأبدان 

ال�ساحنات )�سيارات ال�سحن الكبرية( ، الأغطية اخلارجية لالإطارات ، حمركات العربات 

الآلية وقطعها ، الأغطية اخلارجية ملحركات ومكائن ال�سيارات واملركبات ، ذرع التو�سيل 

امل�سممة لل�سيارات )با�ستثناء اأذرع التو�سيل امل�سممة لأجزاء حمركات املحركات( ، حماور 

دوران العجالت ، �سواقات حماور �سرر العجالت امل�سممة لل�سيارات ، طا�سات واأغطية �سرر 

 ، لل�سيارات  امل�سممة  ال�سرعة  تخفـيف  ترو�س   ، لل�سيارات  امل�سممة  العجالت  حمامل   ، العجالت 

والتنبيه  التحذير  اأجهزة   ، لل�سيارات  املعدنية  للعجالت  املطاطية  الإطارات   ، الإطارات 

 ، ، املرايا امل�سممة للروؤيا اخللفـية فـي ال�سيارات  اإىل اخللف امل�سممة لل�سيارات  بالرجوع 

مما�سك اأذرع نقل ال�سرعة اأو احلركة ، اأجهزة تع�سيق ترو�س قيادة ال�سيارات )القواب�س( ، 

م�ساحات الزجاج احلاجب للريح فـي ال�سيارات ، الرفاريف املطاطية الواقية للدواليب من 

الطني والوحل، ال�سال�سل التي تثبت على الإطارات اخلارجية ملنع انزلقها على الطرقات 

املك�سوة باجلليد والثلج ، اأغطية مقاعد ال�سيارات ، اأحزمة الأمان امل�سممة ملقاعد ال�سيارات، 

الأمان  اأحزمة و�سيور   ، ال�سيارات  فـي  وال�سغار  الأطفال  امل�سممة جللو�س  الأمان  مقاعد 

باأنواعها امل�سممة ملقاعد ال�سيارات ، املحامل والرفوف التي تثبت عليها اأدوات التزلج على 

والرباغي  امل�سامري   ، ال�سيارات  نوافذ  لزجاج  امل�سممة  ال�سم�س  واقيات   ، ال�سيارات  ظهر 

امل�سممة خ�سي�سا لالإطارات منعا من انزلقها على الطرقات اجلليدية اأو املك�سوة بالثلج ، اآلت 

واأدوات التعليق امل�سممة لل�سيارات الريا�سية ، م�سننات واآليات التوقيت امل�سممة لل�سيارات ، 

ممت�سات الرجتاج لل�سيارات ، زنربكات خممدات الرجتاج لل�سيارات ، واقيات ال�سدمات ،

اأغطية خزانات الوقود لل�سيارات ، زنربكات خف�س الرتفاع ، الزنربكات اللتوائية لل�سيارات ،

الزنربكات ال�ساندة اأو الداعمة لل�سيارات ، الألواح املتحركة والدوارة لل�سيارات ، �سمامات 

فـي  الأمامية  الزجاجية  الريح  واقيات   ، ال�سيارات  رادياتورات   ، ال�سيارات  اإطارات  نفخ 

ال�سيارات ، ال�سفرات املطاطية مل�ساحات زجاج نوافذ ال�سيارات ، اأحزمة الأمان لل�سيارات .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : داميلر بارت�س براند جي ام بي ات�س 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأملاين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اببلي�سيرتا�سة 225 دي -70567 �ستوتغارت - اأملانيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/01/25 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73103

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ورق �سنفـــرة ، اأدوات �سنفــرة ، مـــواد ل�سقـــة لتثبيــت ال�سعــر امل�ستعــار ، غ�ســول )لو�ســن( مــا 

، قلوي )قلويات  الغبار  واإزالة  التنظيف  بعد احلالقة هواء )معباأ وم�سغوط( لأغرا�س 

، �سابون  اللوز  ، زيت  التجميل  اللوز لأغرا�س  ، حليب  اأمونيا )مادة منظفة(  متطايرة( 

اللوز ، اأحجار ال�سب مطهرة ، )عنرب عطور ( ، اأمونيا )مادة قلوية متطايرة( منظفات ، �سابون 

م�ساد للتعرق ، مواد م�سادة للتعرق م�ستح�سرات جتميل ، حت�سريات مانعة للكهربائية 

رماد )رماد   ، ، مواد عطرية )زيوت عطرية(  املنزلية  الأغرا�س  فـي  ال�ساكنة لال�ستخدام 

بركاين( ي�ستخدم فـي التنظيف ، مواد ت�سد الأن�سجة ت�ستخدم فـي اأغرا�س التجميل ، عطر 

الباديان ، حلاء )حلاء �سجرة الكويلية( لال�ستخدام فـي الغ�سيل ، اأمالح مغاط�س ، لغري 

الأغرا�س الطبية ، ا�ستحمام )م�ستح�سرات جتميل لال�ستحمام( ، اأ�سباغ اللحية ، اأقنعة 

جتميل ، زيت الربجموت ، م�سروبات )مك�سبات النكهة اخلا�سة بامل�سروبات( )زيوت عطرية( ،

)مزيالت  تبيي�س  م�ستح�سرات   ، اجللود(  تبيي�س  )م�ستح�سرات  تبيي�س  م�ستح�سرات 

اللون لأغرا�س التجميل( ، م�ستح�سرات تبيي�س )لغ�سيل املالب�س ، اأمالح التبيي�س ، �سباغ 

اأزرق )نيلة( للغ�سيل ، �سباغ اأزرق )�سباغ اأزرق للغ�سيل( ، كرمي لالأحذية ، ورني�س الأحذية 

امللمع ، ر�سا�سات اإنعا�س النف�س ، مواد كيميائية للتفتيح )مواد كيميائية لتفتيح الألوان( 

لالأغرا�س املنزلية )غ�سيل ( ، نكهات للكعك )زيوت عطرية ، قوالب من �سابون التواليت ،

هواء )معباأ وم�سغوط( لأغرا�س التنظيف واإزالة الغبار ، كربيد معدين )مواد �سنفرة ، 

خ�سب الأرز )زيوت عطرية من خ�سب الأرز( ، طبا�سري )طبا�سري للتنظيف( ، نبات الكباد 

)زيوت عطرية من نبات الكباد( ، طبا�سري تنظيف ، تنظيف اأطقم الأ�سنان )م�ستح�سرات 

لتنظيف اأطقم الأ�سنان( ، تنظيف اأنابيب املخلفات )م�ستح�سرات لتنظيف اأنابيب املخلفات( 

حليب تنظيف لأغرا�س التزيني ، قطع قما�س م�سبعة مبنظف لال�ستخدام فـي التنظيف ، 

�سمع الإ�سكافـي ، مواد ملونة لأغرا�س التزيني ، مواد كيميائية لتفتيح الألوان لالأغرا�س 

املنزلية )الغ�سيل( ، م�ستح�سرات اإزالة الألوان ، اأوك�سيد الألومنيوم )مادة �سنفرة( ، عدة 

، م�ستح�سرات جتميل  التنحيف  ، م�ستح�سرات جتميل لأغرا�س  التجميل  م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات جتميل للحيوانات ، ع�سى قطن لأغرا�س التجميل ، �سوف قطني لأغرا�س 

التجميل ، كرمي )كرمي للتجميل( ، ورني�س على �سكل كرمي للجلود ، كرميات )كرميات 
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لتفتيح الب�سرة( ، مزيالت �سحم بخالف امل�ستخدمة فـي عمليات الت�سنيع ، هالم لتبي�س 

)م�ستح�سرات  الأ�سنان  اأطقم   ، الأ�سنان  اأطقم  تلميع  مواد   ، الأ�سنان  منظفات   ، الأ�سنان 

اأطقم الأ�سنان( ، �سابون لإزالة رائحة العرق ، مزيالت رائحة العرق لال�ستعمال  تنظيف 

ال�سخ�سي ، مزيالت ال�سعر ، م�ستح�سرات اإزالة ال�سعر ، مواد منظفة بخالف امل�ستخدمة 

فـي عمليات الت�سنيع وفـي الأغرا�س الطبية ، ديامنتني )مادة �سنفرة( ، �سابون مطهر ، 

م�ستح�سرات ت�سريف )م�ستح�سرات ت�سريف امل�سارف املغلقة( ، م�ستح�سرات التنظيف 

اجلاف ، اأ�سباغ )اأ�سباغ جتميل( ، ماء الكولونيا ، م�سحوق �سنفرة اأو �سقل ، قما�س لل�سنفرة ، 

ورق �سنفرة ، عطريات )عطريات اأثريية( ، زيوت عطرية ، عطريات اأثريية ، زيوت اأثريية ، 

م�ستخل�سات الزهور )عطور (، م�ستح�سرات جتميل احلواجب ، اأقالم احلواجب ، اأهداب 

)مـــواد ل�سقــــة لتثبيـــت الأهـــداب ال�سناعيـــة( ، اأهــداب )م�ستح�سرات جتميل لالأهداب( ،

اأهداب   ، الغ�سيل(  فـي  )لال�ستخدام  القما�س  لتنعيم  مواد   ، �سناعية(  )اأهداب  اأهداب 

، نكهات  اأظافر �سناعية   ، امل�ستعار(  ، �سعر م�ستعار )مواد ل�سقة لتثبيت ال�سعر  �سناعية 

للم�سروبات )زيوت عطرية( ، نكهات للكعك ، )زيوت عطرية ، �سمع لالأر�سيات ، مواد اإزالة 

�سمــع الأر�سيــات )م�ستح�ســرات للك�ســط( ، اأر�سيات )�سوائل مانعة لالنزلق لالأر�سيات( ،

قاعديــــــة  )مـــــواد  الأزهـــــار  مـــــن  عطـــور   ، لالأر�سيــــات(  لالنزلق  مانع  )�سمع  اأر�سيات 

تعرق   ، )عطور(  الأزهار(  من  )م�ستخل�سات  اأزهار   ، الأزهـــــار(  مـــــن  املاأخـــــوذة  للعطـــــور 

القدميــن )�سابون لتعرق القدمني( ، م�ستح�سرات تبخيـر )عطور ، م�ستح�سرات تلميع ،

كحول   ، الأ�سنان(  )لتبيي�س  هــالم   ، اخل�ســار(  الدائم  النبات  من  )نوع  الغلطرية  زيت 

 ، التجميل  لأغرا�س  دهون   ، زجاجي  ورق   ، زجاجــي  قمــا�س   ، عطري)جريانويل(  �سائل 

 ، لل�سعر  )لو�سن(  غ�سول   ، لل�سعر  �سبغات   ، لل�سعر  ملونة  مواد   ، للطحن  م�ستح�سرات 

، بريوك�سيد  هليوتروبني  بلورات   ، ال�سعر  لتمويج  م�ستح�سرات   ، لل�سعر  )اأ�سرباي(  رذاذ 

الهيدروجني لأغرا�س التجميل ، هيبو كلوريد )هيبوكلوريد البوتا�سيوم( ، بخور ، �سائل 

لأغرا�س  )فازلني(  النفط(  )هالم  هالم  جافـيل  ماء   ، اليا�سمني  زيت   ، )عطور(  يونون 

، اأطقم  التجميل ، مركب اأحمر غامق لل�سقل ي�ستخدمه �سانع املجوهرات ، عيدان ج�س 

)اأطقم اأدوات جتميل( ، م�ستح�سرات لإزالة الالكية ، مواد تبيي�س للغ�سيل ، النيلة الزرقاء 

�سمع   ، للغ�سيل  نقع  م�ستح�سرات   ، للغ�سيل  م�ستح�سرات   ، للغ�سيل  تلميع  مواد   ، للغ�سيل 

للغ�سيل ، زيت لفندر ، ماء لفندر ، م�ستح�سرات تبيي�س للجلود ، جلود )كرميات للجلود( ،
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مواد حافظة للجلود )مواد تلميع ، اأوراق النباتات )م�ستح�سرات لتلميع اأوراق النباتات( ،

ليمون )زيوت عطرية من الليمون( ، لينني )اأكيا�س معطرة لتعطري اللينني( ، اأحمر ال�سفاه ،

اأر�سيات )�سوائل مانعة لالنزلق لالأر�سيات( ، غ�سول )لو�سن( لأغرا�س التجميل ، غ�سولت 

م�ستح�سرات   ، املكياج  م�ساحيق   ، مكياج   ، التجميل(  بغ�سولت  م�سبعة  )مناديل  )لو�سن( 

املكياج ، م�ستح�سرات اإزالة املكياج ، املا�سكرا ، اأقنعة )اأقنعة التجميل( ، �سابون معالج طبيا ، 

حليب )حليب تنظيف( لأغرا�س التزيني ، رائحة النعناع )زيت عطري( ، نعناع للمنتجات 

العطرية ، م�ستح�سرات ترطيب لال�ستخدام فـي ال�سباغة ، رطوبة )مواد عزل الرطوبة 

عن املباين( ، امل�سك )عطور( ، �سمع ال�سوارب ، م�ستح�سرات العناية بالأظافر ، ملمع اأظافر ،

مانعة  �سوائل   ، الدائم  للتموج  معادلة  مواد   ، �سناعية(  )اأظافر  اأظافر   ، اأظافر  طالء 

لالنــزلق لالأر�سيــات ، �سمــع مانــع لالنزلق لالأر�سيــات ، زيــت الرتبنتيــن لإزالــة ال�سحم ،

زيوت   ، والروائح  للعطور  زيوت   ، التجميل  لأغرا�س  زيوت   ، التنظيف  لأغرا�س  زيوت 

ل�ساحذ  ، عجني  الباركيه  اأر�سيات  �سمع   ، الدهان  ك�سط  ، م�ستح�سرات  التزيني  لأغرا�س 

اأموا�س احلالقة ، اأقالم )اأقالم التجميل( ، اأقالم )اأقالم احلواجب( ، منتجات عطرية ، 

عطور ، التموج الدائم )مواد معادلة للتموج الدائم( ، فازلني لأغرا�س التجميل ، حيوانات 

منزلية )�سامبو للحيوانات املنزلية( ، نباتات )م�ستح�سرات لتلميع اأوراق النباتات( .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : كوين بي للعطور ذ.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 6648 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/04 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73383 

فـي الفئة 20 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الأثاث واملرايا والرباويز، الأ�سناف امل�سنوعة من اخل�سب اأو الفلني اأو الغاب اأو اخليزران 

اأو ال�سف�ساف اأو القرون اأو العظم اأو العاج اأو عظم احلوت اأو ق�سر ال�سمك اأو الكهرمان اأو 

ال�سدف اأو رغوة البحر اأو ال�سيلولويد اأو مما يقوم مقام تلك املواد .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : كيدز هاو�س 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : قطري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 30430 الدوحة دولة قطر 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/21 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل :  اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73539 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات ال�سيدلية املعدة لال�ستعمال الب�سري غري امل�ستملة على الكرميات واملراهم 

اأو امل�ستح�سرات املعدة لالأغرا�س التجميلية اأو امل�ستح�سرات املو�سعية . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جون�سون اند جون�سون 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : واحد جون�سون اند جون�سون بالزا نيو بون�سويك نيوجري�سي 08933 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73542 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

القلب  اأمرا�س   ، واللتهابات  الذاتية  املناعة  اأمرا�س   ، الفـريو�س  لعالج  ب�سرية  اأدوية 

 ، اجللدية  ال�سطرابات   ، الأمل   ، املركزي  الع�سبي  اجلهاز  اأمرا�س   ، الدموية  والأوعية 

اأمرا�س املعدة والأمعاء ، مواد حمافظة على الدم ، الأمرا�س املتعلقة بالعدوى ، الأمرا�س 

التوتر   ، التنف�سي  اجلهاز  اأمرا�س   ، العيون  اأمرا�س   ، ال�سرطانية  الأمرا�س   ، الأي�سية 

الع�سلي وا�سرابات جتاعيد و�سل�س الع�سالت وامل�ستح�سرات ال�سيدلية املعدة كمرقئات . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جون�سون اند جون�سون 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

نيوجري�سي  برون�سويك  نيو  بالزا  جون�سون  اند  جون�سون  واحد   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

08933 الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/28 

ا�صـــــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73626 

فـي الفئة 21 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأدوات واأواين واأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ ، اأم�ساط واأ�سفنج ، فرا�سي )عدا فرا�سي 

التلوين اأو الدهان( ، مواد �سنع الفرا�سي ، اأدوات للتنظيف ، �سلك جلي ، زجاج غري م�سغول 

واأواين خزف  اأواين زجاجية   ، املباين(  فـي  امل�ستعمل  الزجاج  �سبه م�سغول )عدا  زجاج  اأو 

�سيني واأواين خزفـية غري واردة فـي فئات اأخرى. فئة 21. 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ايفريدي )بروبرياتري( ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأفريقيا اجلنوبية 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ايفريدي رود �سرتوانديل بورت اليزابيث اي�سرتن كيب جمهورية 

اأفريقيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/01 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سما�س للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  74727 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مبيدات ح�سرات .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإي اإي دو بونت نيمور�س اند كومباين 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الوليات   ، ، ديالوير19898  ويلمينجتون   ، �سرتيت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1007 ماركيت 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/10 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76035 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املعقمات ، املطهرات .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : مونديفار ما ايه جي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سانت البان-راينويج 74 ، �سي ات�س-4020 با�سل - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/29 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76063 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اإطارات داخلية لالإطارات الهوائية ، اإطارات لعجالت املركبات ، مدا�سات الإطارات للمركبات 

دراجات   ، هوائية  اإطارات   ، الهوائية  لالإطارات  اأغطية   ، املركبات  عجالت   ، )للجرارات( 

هوائية ، اإطارات �سلبة لعجالت املركبات فئة 12. 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �ساندونغ جينيو تاير كو. ، ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سيني

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

، جمهورية  �ساندونغ   ، داونغ جوانغراو   ، رود  كينغكني   ،  260 رقم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

ال�سني ال�سعبية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/04 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76414

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

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

القبعات   ، الأحزمة   ، ال�ساطئ  اأحذية   ، ال�ساطئ  ، مالب�س  اأرواب احلمام   ، للراأ�س  املناديل 

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 ، الأطقم للج�سم ، الأحذية 

الن�سائية  القم�سان   ، ال�سدر  حمالت   ، للريا�سة  ال�ساق  عالية  الأحذية   ، ال�ساق  عالية 

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

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

 ، التحتانية  القم�سان   ، ظاهرة(  جانبية  و/اأو  خلفـية  و/اأو  اأمامية  جيوب  مع  والطويلة 

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

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

، الأحذية  ال�سهرة  ، ف�ساتني )عباءات(  ، الف�ساتني  ال�سراويل على �سكل تنورة   ، طويلني( 

وال�سنادل امل�سنوعة من الق�س ، الأقم�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 ، الأحذية اخلا�سة مبمار�سة ريا�سة اجلمباز ، الأحذية ن�سفـية 

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

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

اجلينزات ، اجلري�سيات )ال�سرتات املحبوكة( ، البدلت ذات القطعة الواحدة مع الأكمام 

والأرجل ، اأثواب ن�سائية بال ياقة )اجلوبية( ، البلوفرات )الكنزات التي تلب�س عن طريق 
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الراأ�س( ، املالب�س املحاكة بال�سنارة )الرتيكو( ، الأربطة لالأحذية عالية ال�ساق ، املالب�س 

والإبهام  معا  الأربع  الأ�سابع  تك�سو  التي  القما�سية  اليد  قفازات   ، الكتان  من  امل�سنوعة 

منفردا ، الأحزمة ذات احلقائب حلفظ املال ، املوفة )غطاء مك�سو بالفراء لدفء الأذنني 

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

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

 ، الفرو  من  معاطف   ، الأو�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  الأكتاف 

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

ال�سارونغ ، الزنانري القابلة لالإرتداء ، الأو�سحة ، ال�سالت ، القم�سان ، الأحذية ، ال�سراويل 

الق�سرية ، القم�سان ذات الأكمام الق�سرية ، اللفاعات للكتفـني ، التنانري ، ال�سكورت )�سورت 

ن�سائي على �سكل تنورة( ، القبعات ال�سيقة ، األب�سة النوم ، اخلفاف ، القم�سان الداخلية ، 

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

لألب�سة القدم ، اجلري�سيات )القم�سان ال�سوفـية( للريا�سة ، الأحذية للريا�سة ، اجلوارب ، 

ال�سرتات ال�سوفـية ، البدلت ، الواقيات من ال�سم�س ، اجلاكيتات املعرقة ، ال�سراويل املعرقة ، 

ال�سرتات املعرقة ، القم�سان املعرقة ذات الأكمام الطولية ، ال�سراويل الق�سرية لل�سباحة ، 

بدلت ال�سباحة ، القم�سان ذات الأكمام الق�سرية ، قطع املالب�س العلوية بدون الأكمام ، 

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

العنق ، القبعات الر�سمية ، معاطف خفـيفة ، البناطيل ، البلوزات ذات العنق ، املالب�س اأ�سفل 

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

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

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

بدلت الإحماء ، املالب�س امل�سادة للماء ، الأحذية اخل�سبية ، الأغطية )ال�سالت( بت�ساميم 

مميزة ، ع�سابات املع�سم الفئة 25.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سويت بيبول اباريل ، انك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ،  90058 كاليفورنيا   ، اجنلو�س  لو�س   ، �سرتيت  الآميدا   ، 4715�س   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/24 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سما�س للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76416

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات الدعاية والإعالن ، تنظيم الأعمال التجارية ، اإدارة الأعمال التجارية ، ال�سوؤون 

املكتبية ، خدمات جتميع ت�سكيلة متنوعة من الب�سائع من اأجل الغري لتمكني الزبائن من 

معاينة و �سراء املالب�س واألب�سة القدم واأغطية الراأ�س للرجال والن�ساء والأطفال ، األب�سة 

القدم الريا�سية ، املناديل للراأ�س ، اأرواب احلمام ، مالب�س ال�ساطئ ، اأحذية ال�ساطئ ، الأحزمة ،

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

املالب�س العلوية اخلا�سة بالن�ساء والتي تغطي من الرقبة اإىل اخل�سر ، الأطقم للج�سم ، 

الأحذية عالية ال�ساق ، الأحذية عالية ال�ساق للريا�سة ، حمالت ال�سدر ، القم�سان الن�سائية 

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

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

 ، التحتانية  القم�سان   ، ظاهرة(  جانبية  و/اأو  خلفـية  و/اأو  اأمامية  جيوب  مع  والطويلة 

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

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

، الأحذية  ال�سهرة  ، ف�ساتني )عباءات(  ، الف�ساتني  ال�سراويل على �سكل تنورة   ، طويلني( 

وال�سنادل امل�سنوعة من الق�س ، الأقم�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 ، الأحذية اخلا�سة مبمار�سة ريا�سة اجلمباز ، الأحذية ن�سفـية 

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( ، البدلت ذات القطعة الواحدة مع الأكمام 

والأرجل ، اأثواب ن�سائية بال ياقة )اجلوبية( ، البلوفرات )الكنزات التي تلب�س عن طريق 

الـــراأ�س( ، املالبـــــ�س املحاكـــــة بال�سنـــــارة )الرتيكـــــو( ، الأربطــــة لالأحذيــــة عاليــــة ال�ســــاق ،

معا  الأربع  الأ�سابع  تك�سو  التي  القما�سية  اليد  قفازات   ، الكتان  من  امل�سنوعة  املالب�س 

والإبهام منفردا ، الأحزمة ذات احلقائب حلفظ املال ، املوفة )غطاء مك�سو بالفراء لدفء 

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

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

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

على  تو�سع  خارجية  اأثواب   ، البولو  قم�سان   ، الركبة(  حتى  )ت�سل  الق�سرية  الف�ساتني 
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تلب�س  التي  )الكنزات  البلوفرات   ، واليدين  اجل�سم  العلوي من  الن�سف  وتغطي  الأكتاف 

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

ال�سارونغ ، الزنانري القابلة لالرتداء ، الأو�سحة ، ال�سالت ، القم�سان ، الأحذية ، ال�سراويل 

الق�سرية ، القم�سان ذات الأكمام الق�سرية ، اللفاعات للكتفـني ، التنانري ، ال�سكورت )�سورت 

ن�سائي على �سكل تنورة( ، القبعات ال�سيقة ، األب�سة النوم ، اخلفاف ، القم�سان الداخلية ، 

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

لألب�سة القدم ، اجلري�سيات )القم�سان ال�سوفـية( للريا�سة ، الأحذية للريا�سة ، اجلوارب ، 

ال�سرتات ال�سوفـية ، البدلت ، الواقيات من ال�سم�س ، اجلاكيتات املعرقة ، ال�سراويل املعرقة ، 

ال�سرتات املعرقة ، القم�سان املعرقة ذات الأكمام الطولية ، ال�سراويل الق�سرية لل�سباحة ، 

بدلت ال�سباحة ، القم�سان ذات الأكمام الق�سرية ، قطع املالب�س العلوية بدون الأكمام ، 

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

العنق ، القبعات الر�سمية ، معاطف خفـيفة ، البناطيل ، البلوزات ذات العنق ، املالب�س اأ�سفل 

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

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

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

بدلت الإحماء ، املالب�س امل�سادة للماء ، الأحذية اخل�سبية ، الأغطية )ال�سالت( بت�ساميم 

مميزة ، ع�سابات املع�سم ، متكني الزبائن من معاينة تلك الب�سائع و �سراوؤها من املتاجر 

اأو املتاجر التنويعية واملتاجر على اخلط مبا�سرة )الإنرتنت( واملراكز التجارية من خالل 

الربيد وعن طريق الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية اأو الإنرتنت الفئة 35.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سويت بيبول اباريل ، انك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ،  90058 كاليفورنيا   ، اجنلو�س  لو�س   ، �سرتيت  الآميدا   ، 4715�س   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/24 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سما�س للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76650 

فـي الفئة 21 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأدوات واأواين واأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ ، اأم�ساط واأ�سفنج ، فرا�سي )عدا فرا�سي 

التلوين اأو الدهان( ، مواد �سنع الفرا�سي ، اأدوات للتنظيف ، �سلك جلي ، زجاج غري م�سغول 

وزجاج �سبه م�سغول )خالف الزجاج امل�ستعمل فـي املباين( ، اأواين زجاجية واأواين خزف 

�سيني واأواين خزفـية غري واردة فـي فئات اأخرىفئة 21. 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جينغ تي ال تي دي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة  

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 52 ادجار رود ، ون�سي�سرت ا �ساو 23 9 ا�س جيه ، اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/07 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76652 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الفواكه   ، اللحوم  م�ستخرجات   ، ال�سيد  وحلوم  الداجنة  والطيور  والأ�سماك  اللحوم 

واخل�سروات املحفوظة واملجففة واملطهية ، اجللي واملربيات و�سل�سات الفواكه ، البي�س 

واحلليب ومنتجات الألبان الأخرى ، الزيوت وال�سحوم املعدة لالأكل فئة 29. 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الفواكه الطازجة �س م ح 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب: 294040 دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/07 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سما�س للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76658 

فـي الفئة 31 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

منتجات زراعية وب�ستانية وحرفية وغالل غري م�سمولة فـي اأ�سناف اأخرى ، حيوانات حية ، 

فواكه وخ�سروات طازجة ، بذور ونباتات وزهور طبيعية ، مواد غذائية للحيوانات و�سعري 

املالت فئة 31. 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الفواكه الطازجة �س م ح 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 294040 دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/07 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76728 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات التحكم عن بعد لالأبار الأحادية واجلماعية فـي حقول النفط والغاز للعمل على 

تزويد نظام اإنذار اإبتدائي وخدمات ت�سخي�س وحتليل الأنظمة وخدمات التنبوؤ بالأعطال 

املفرت�سة فـي الآلت واملعدات وخدمات حت�سني الرافعات ال�سناعية اخلا�سة حلقول واآبار 

النفط والغاز وباأنظمة الرافعات وخ�سو�سا ق�سبان م�سخات الآبار واآليات العمل اخلا�سة 

بالآبار وم�سخات  اخلا�ســه  الغاط�ســة  الكهربائيـــة  وامل�سخـــات  الآبـــار  مب�سخــات جتويــف 

تزويد  وخدمات  الإدخال  واآبار  الغاز  رفع  واآبار  بالآبار  اخلا�سة  الهيدروليكية  الرافعات 

بيانات حقول النفط الرقمية والتي تعمل كمكمل لل�سركات فـيما يتعلق بارة املعرفة . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : لوفكني اند�سرتيز ، انك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   ،  75902 تك�سا�س   ، لوفكني   ، وروغيت   ، ا�س   601 العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/08 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76746 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية اخلا�سة ملعاجلة ا�سطرابات املعدة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باير كون�سيومر كري ايه جي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بيرت مرييان �سرتيت 84 ، 4052 بال ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/13 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76956 

فـي الفئة 02 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

طالءات حماية ملنع ال�سداأ والتاآكل .

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

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الوليات   ،  92110 كاليفورنيا   ، ديغو  �سان   ، بلي�س  كوداهي   1061  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سما�س للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3806 ر.ب : 112   
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77030 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ال�ساي  بنكهة  الطاقة  وم�سروب  الطاقة  م�سروبات  وخ�سو�سا  الكحولية  غري  امل�سروبات 

بالفـيتامينات  معززة  وجميعها  الفواكه  ع�سري  و�سراب  الريا�سية  وامل�سروبات  والع�سري 

واملعادن ومغذيات الأحما�س الأمينية و/اأو الأع�ساب . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : مون�سرت انريجي كومباين 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ،  92880 كاليفورونيا  كورونا   201 �سويت   ، �سريكل  مونيكا   550  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/04 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77564 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

م�ستح�سرات تبيي�س الأقم�سة وغريها من امل�ستح�سرات امل�ستخدمة فـي غ�سيل املالب�س ،

الزيوت  و  العطرية  املواد   ، ال�سابون   ، والك�سط  واجللي  وال�سقل  النظافة  م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات   ، لل�سعر  )لو�سن(  غ�سول  و  )التجميل(  الكوزماتيك  و  الأ�سا�سية  العطرية 

تنظيــف الأ�سنــان ، م�ستح�ســرات الكوزماتيــك )التجميــل( ، الكرميـــات و امل�سكــــرة للعيـــون 

 ، اجل�سم  كرميات  و  غ�سول   ، العيون  حتديد  اأقالم  و  العطور  و  ال�سفاه  حتديد  اأقالم  و 

منتجات العناية باجلمال وال�سعر و لوازم التواليت و منتجات العناية ال�سخ�سية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : كمال عثمان جمجوم للتجارة �س ذ م م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مــركز �سلطــان لالأعمال ، الدور 4 ، وحدة 422 ، �سارع عود ميثاء ، 

�س.ب : 27844 دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/03 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سما�س للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77579 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 ، الهواء  اأجهزة وتركيبات تكييف   ، ، مكيفات هواء  اأفران ميكروويف   ، ثالجات ، جممدات 

اأدوات   ، ثلج حمكمة  ، حافظات  ثلج  واأجهزة  اآلت   ، ، حاويات تربيد  واآلت تربيد  اأجهزة 

ومعدات تربيد ، �سناديق ثلج ، اأجهزة تربيد الهواء ، اإن�ساءات واأجهزة تهوية )تكييف الهواء( ، 

اأفران الهواء ال�ساخن ، األواح اإن�سائية لالأفران ، طناجر )اأوعية( �سغط كهربائية للطهي ، 

اأفران خبز ، مواقد )�سغرية( ، اأواين طهي كهربائية ، اأوعية طهي ، اأجهزة ومعدات طهي ، 

مواقد ، مواقد )�سغرية( تعمل بالغاز ، حمم�سات خبز ، �سواين خلبز الكعك )اأدوات طهي( ،

ماء  �سخانات   ، كهربائية  اأوتوكالف )طناجر �سغط   ، ، حمم�سات  املطبخ  )اأفران  مواقد 

تعمل بالطاقة ال�سم�سية ، اأجهزة تربيد تعمل بالطاقة ال�سم�سية وتركيبات اإ�ساءة تعمل 

بالطاقة ال�سم�سية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : فـيدر�س هونغ كونغ كمبني ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : هوجن كوجن 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سيكث فلور ،  الك�سندرا هاو�س 18 �ساتر رود �سنرتال ، هوجن كوجن 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/04 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77656 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

وتخزين  ومعاجلة  وحتليل  والتنقيب  للبحث  وماديات  ثابتة  وبرامج  حا�سوب  برجميات 

ثابتة  وبرامج  حا�سوب  برجميات   ، البيانات  ومنذجة  ومعاجلة  وجمع  ومراقبة  واإدارة 

وماديـــات للبحــــث لتحديــــد وحتليـــل ومعاجلـــة وتخزيــن واإدارة ومراقبـــة وجمع ومنذجـة املعامـــالت ،
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ومعاجلة  وحتليل  وحتديد  والك�سف  للبحث  وماديات  ثابتة  وبرامج  حا�سوب  برجميات 

وتخزين واإدارة ومراقبة وجمع ومعاجلة ومنذجة النماذج وال�سبكات فـي بيانات ، برجميات 

حا�سوب وبرامج ثابتة وماديات للبحث للك�سف عن ال�سلوكيات امل�سبوهة ، برجميات حا�سوب 

حا�سوب  برجميات   ، العمالء  ب�سلوكيات  والتنبوؤ  لتحليل  للبحث  وماديات  ثابتة  وبرامج 

وبرامج ثابتة وماديات لال�ستخدام فـي تنقيب البيانات واإدارة عالقات العمالء ، برجميات 

حا�سوب وبرامج ثابتة وماديات لأغرا�س اأمن املعلومات وتكنولوجيا الت�سالت ، برجميات 

حا�سوب وبرامج ثابتة وماديات لال�ستخدام فـي ك�سف ومنع وحماربة واحلماية من التحايل 

والتحايل املايل والتحايل ببطاقات الئتمان وال�سحب الآيل والتحايل عن طريق الإنرتنت 

واجلرائم املالية وغ�سل الأموال والإرهاب وعمليات التهريب ، برجميات حا�سوب وبرامج 

ثابتة وماديات لتحديد وبحث ومراجعة واإدارة اجلرائم املالية بجميع اأنواعها ، برجميات 

حا�سوب وبرامج ثابتة وماديات لغايات متكني وحت�سني ومراقبة عمليات التوافق املنتظم 

والفعالية الت�سغيلية وحوكمة ال�سركات واإدارة املخاطر ومنع املخاطر وتخفـي�س اخل�سائر 

الالزمة  العناية  اإجراء  لأغرا�س  وماديات  ثابتة  وبرامج  حا�سوب  برجميات   ، النقدية 

والتحقق والتدقيق فـي خلفـية العمالء والعمالء املحتملني ، برجميات حا�سوب وبرامج 

اأجهزة   ، ثابتة وماديات لال�ستخدام فـي الدفاع وفر�س القانون وحت�سني عملية الأعمال 

واأدوات معاجلة البيانات ، اأجزاء وجتهيزات للربامج الثابتة وماديات احلا�سوب ، من�سورات 

تكنولوجية  وكتيبات  امل�ستخدم  واإر�سادات  امل�ستخدم  وكتيبات  و�سهادات  وتقارير  ون�سرات 

وكتيبات تعليمات وكتيبات تدريب ومواد تعليمية وتدريبية وتعليمات فـي �سكل اإلكرتوين.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بي ال �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6كالتون غاردينز ، لندن ا�س دبليو 1 واي 5 ايه دي ، اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/08 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77813 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

�سابون عطور زيوت عطرية م�ستح�سرات جتميل ) كوزمتيك( .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جينيفا لبوراتوريز ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : جزر فـريجني الربيطانية  

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بامل جروف هاو�س ، �س ب 438 ، رود تاون توتول ، جزر فريجني 

الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/16 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77826 

فـي الفئة 02 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

والطالءات  الطالءات  بخا�سة   ، التحتية  الطالئات  والورني�س  والطالءات  الدهانات 

ال�سفائح  ركائز  على  لال�ستخدام  التحتية  والطالئات  الدهانات   ، ال�سناعية  التحتية 

املعدنية ، لفائف الطالء الواردة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اكزو نوبل كوتينغز انرتنا�سيونال بي فـي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : هولندا  

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فـيلبريويغ 76 ، 6824 بي ام ارنهيم ، - هولندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/16 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78020 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية ملعاجلة مر�س غو�س .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جنزامي كوربوري�سن 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات  املتحدة  

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 500 كيندال �سرتيت ، كامربيدج ، ما�سات�سوي�ست�س 02142 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78021 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية ملعاجلة مر�س غو�س .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جنزامي كوربوري�سن 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 500 كيندال �سرتيت ، كامربيدج ، ما�سات�سوي�ست�س 02142 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78022 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية ملعاجلة مر�س غو�س .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جنزامي كوربوري�سن 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات  املتحدة  

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 500 كيندال �سرتيت ، كامربيدج ، ما�سات�سوي�ست�س 02142 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78110 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الدقيق   ، ال�سطناعي  والنب  وال�ساغو  والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  النب 

 ، املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  امل�سنوعة من  وامل�ستح�سرات 

ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح واخلردل واخلل وال�سل�سة ، 

التوابل ، البهارات ، الثلج . الفئة 30 .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة الأجماد للتجارة واملقاولت 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع الأمري حممد بن عبد العزيز مبركز بدر التجاري ، �س.ب : 

8707 جدة 21492 ، اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/29 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سما�س للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 3806 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78134 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

تخزين الو�سائط الإلكرتونية املت�سمنة البيانات ، امل�ستندات ، امللفات ، ال�سور والر�سومات ، 

الن�سو�س ، املو�سيقى ، ال�سوت ، ال�سورة ، املجلدات واأية اأنواع اأخرى من البيانات القابلة 

 ، ، والتالعب  اإىل وحتديث  ، والو�سول  اإلكرتونيا  الأر�سفة  ، تخزين  اإلكرتونيا  للتخزين 

وتعديل ، وتنظيم وتخزين والن�سخ الحتياطي ، مزامنة ، الر�سال والتدفق وتبادل البيانات 

الإلكرتونيــة والوثائــق وامللفــات واملعلومــات والن�سـو�س وال�سور والر�سومات ، الن�سو�س ،

قابال  املحتوى  من  اآخر  نوع  واأي  والبيانات  املجلدات   ، والفـيديو  وال�سوت  واملو�سيقى 

واملت�سمنة   ، املتغرية  والبيانات  التخزين احلا�سوبية  تاأجري مرافق   ، اإلكرتونيا  للتخرين 

تاأجري خدمات تخزين الأر�سفة ، والو�سول اإىل وحتديث ، واملعاجلة ، وتعديل ، وتنظيم 

الإلكرتونية  البيانات  وتبادل  والتدفق  يحيل   ، مزامن   ، الحتياطي  والن�سخ  وتخزين 

واملو�سيقى   ، الن�سو�س   ، والر�سومات  وال�سور  والن�سو�س  واملعلومات  وامللفات  والوثائق 

وال�سوت والفـيديو ، املجلدات والبيانات واأي نوع اآخر من املحتوى قابال للتخرين اإلكرتونيا ، 

واملت�سمنة وغري املحددة �سمن بيئة العمل التعاونية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : دروبوك�س انك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

كاليفورنيا   ، فران�سي�سكو  �سان   ،  400 �سيوت   ، �سرتيت  بريي   185  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

94107 ، الوليات املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/30 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : عبد اللـه الهدابي

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 173 ر.ب : 134
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اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78135 

فـي الفئة 9 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

برامج الكمبيوتر ل�ستخدامها فـي الو�سول اإىل ، التحديث ، املعاجلة ، التعديل ، التنظيم ،

وامللفات  والوثائق  البيانات  وتبادل   ، الر�سال   ، املزامنة   ، الحتياطي  والن�سخ  التخزين 

واملعلومات والن�سو�س وال�سور ، والر�سومات ، واملو�سيقى ، وال�سوت ، الفـيديو ، وحمتوى 

الو�سائط املتعددة عرب �سبكات الكمبيوتر العاملية واملحلية ، والهواتف النقالة ، وغريها من 

�سبكات الت�سالت ، برامج الكمبيوتر ، مبا فـي ذلك برامج احلا�سوب املتزامنة ، و الن�سخ 

املتماثل وتخزين الن�سخ الحتياطية اأو تبادل البيانات واملعلومات )مثل امللفات الرقمية ، 

واملجلدات ، وتدفق البيانات( و بني الأجهزة الإلكرتونية ، مبا فـي ذلك على �سبيل املثال ل 

احل�سر ، امللفات واأجهزة التخزين الأخرى الرقمية ، واحلوا�سيب ، والأقرا�س ، القارىء 

الإلكرتوين ، واأجهزة التلفزيون وال�سا�سات والكامريات ، وامللحقات الإلكرتونية والهواتف 

والطابعات واآلت متزيق الورق ، والآلت احلا�سبة ، اأجهزة ال�سوت و ال�سورة و امل�سجالت 

وغريها من البيانات ، اأدوات الكتابة ، والأجهزة املنزلية والتجارية ، والأجهزة التي تدعم 

والآلت   ، القراءة  واأجهزة  وال�سورة  ال�سوت  وت�سجيل   ، وال�سيارات   ، النرتنت  خدمة 

املو�سيقيــة ، واأنظمـــة الأمـــن ، اأجهـــزة العـــر�س اخللـــفـي ، واملا�سحـــات ال�سوئيـــة ، الراديـــو ،

 ، الألعاب  اأنظمة   ، والأر�سية  الف�سائية  والت�سالت  ال�سناعية  والأقمار  املالحة  واأنظمة 

اأجهزة التحكم عن بعد ، الإ�ساءة ، الطائرات ، ال�سيارات ، و�سائل النقل ، املالب�س اجلاهزة ، 

والأثاث، الأجهزة الإلكرتونية املتزامنة ، التكرار والتخزين والن�سخ الحتياطي و/ اأو تبادل 

البيانات واملعلومات )على �سبيل املثال ، امللفات واملجلدات ، وتدفق البيانات( مبا فـي ذلك 

على �سبيل املثال ال�سريفر واأجهزة التخزين الأخرى الرقمية ، واحلوا�سيب ، والأقرا�س ، 

القارىء الإلكرتوين ، واأجهزة التلفزيون وال�سا�سات والكامريات ، وامللحقات الإلكرتونية 

، والآلت احلا�سبة وال�سوت وال�سورة وغريها  الورق  والهواتف والطابعات واآلت متزيق 

املزودة  الأجهزة   ، والتجارية  املنزلية  والأجهزة   ، الكتابة  اأدوات   ، البيانات  م�سجالت  من 

بخدمــة �سبكــة النرتنــت ، ال�سيــارات ، اأجهــزة الت�سجيــل والت�سغيــل ال�سمعيــة والب�سريـــة ،

والآلت املو�سيقيــــة ، واأنظمـة الأمــن ، اآلت العـــر�س ، واأجهزة العــر�س اخللفـيـــة ، واملا�سحـــــات ال�سوئيــــــة ،

 ، الألعاب  ونظم   ، والأر�سية  الف�سائية  الت�سالت  واأجهزة   ، املالحة  ونظم   ، والراديو 

واأجهزة التحكم عن بعد ، والإ�ساءة ، والطائرات ، والنقل وال�سيارات واملالب�س والأثاث ، 

برامج الكمبيوتر ، مبا فـي ذلك برامج احلا�سوب ، والأجهزة الإلكرتونية لت�سهيل الأعمال 

البتكارية والإبداع ، الرتفـيه ، والت�سالت ، مبا فـي ذلك الت�سالت الهاتفـية ، على �سبكة 

واحد  با�ستخدام  وذلك   ، الإنرتنت  �سبكة  احل�سر  ل  املثال  �سبيل  ذلك  فـي  مبا   ، اكرث  اأو 

، برامج الكمبيوتر ، مبا فـي ذلك برامج  اأكرث من الأجهزة و/اأو من�سات الربجميات  اأو 

احلا�سوب ، والأجهزة الإلكرتونية لإر�سال وا�ستقبال ، وتتبع البيانات الرقمية عرب �سبكة 

الت�سال ، مبا فـي ذلك ولكن ل تقت�سر على �سبكة الإنرتنت ، برامج الكمبيوتر ، مبا فـي 
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ذلك برامج احلا�سوب ، والأجهزة الإلكرتونية لتقا�سم و تبادل املعلومات ، على �سبيل املثال 

ل احل�سر الت�سالت ، والتقوميات ، والبيانات املهمة ، واإدارة امل�ساريع و معلومات عن �سري 

العمل عرب �سبكة النرتنت ، مع العديد من امل�ستخدمني عرب �سبكة الإنرتنــت ، املت�سمنــة 

وغري املخت�سرة على النرتنت ، برامج الكمبيوتر ، مبا فـي ذلك برامج احلا�سوب ، والأجهزة 

الإلكرتونية للن�سر وتقا�سم املعلومات ، مثل �سبيل املثال ل احل�سر التقوميات ، والت�سالت ، 

والبيانات املهمة ، واإدارة امل�ساريع و�سري العمل املعلومات عرب �سبكة النرتنت ، املت�سمنة 

 ، برامج احلا�سوب  فـي ذلك  ، مبا  الكمبيوتر  برامج   ، الإنرتنت  �سبكة  املقت�سرة على  وغري 

والأجهزة الإلكرتونية للتجمع والتحرير ، وتنظيم ، و�سع البيانات واملعلومات فـي كتب 

عرب �سبكة ، مبا فـي ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر �سبكة الإنرتنت ، برامج الكمبيوتر ، مبا 

فـي ذلك برامج احلا�سوب ، والأجهزة الإلكرتونية ل�ستخراج البيانات الو�سفـية والعالمات ، 

واإدارة البيانات عن بعد وتوفـري �سبكة الإنرتنت للو�سول اإىل التطبيقات و / اأو اخلدمات 

من خالل �سبكة الإنرتنت اأو واجهة نظام الت�سغيل عرب بوابة ال�سبكة ، مبا فـي ذلك التي 

برامج  ذلك  فـي  ، مبا  لت�سغيل احلا�سوب  برامج  اأنظمة   ، الإنرتنت  �سبكة  تقت�سر على  ل 

احلا�سوب ، والأجهزة الإلكرتونية التي يتم حتميلها اأو العمل مع مثل هذه الربامج ، مبا 

فـي ذلك �سبيل املثال ل احل�سر اأجهزة املعاجلات التي ل تتجزاأ من التطبيق الفرتا�سي ،

برامج   ، الأ�سا�سي  النظام  عن  امل�ستقلة  املن�سات  واآلت  الفرتا�سية  الأجهزة  معاجلة 

الكمبيوتر ، مبا فـي ذلك برامج احلا�سوب ، ل�ستخدامها فـي بيئة احلو�سبة احل�سابية ، مبا 

فـي ذلك �سبيل املثال ل احل�سر اأدوات تطوير الربجميات ، وواجهات برجمة التطبيقات 

)APIs( ل�ستخدامها بوا�سطة عنا�سر واجهة الربنامج على التوا�سل مع بع�سها البع�س ، 

لإدارة  املحتوى الرقمي لالأجهزة الإلكرتونية ال�سلكية والال�سلكية ل�ستخدامها للو�سول 

اإىل : التحديث ، املعاجلة ، التعديل ، التنظيم ، التخزين والن�سخ الحتياطي ، املزامنة ، 

الر�سال ، وتبادل البيانات والوثائق وامللفات واملعلومات والن�سو�س و ال�سور ، والر�سومات ،

املتزامنة  الكمبيوتر  برامج   ، الأخرى  املتعددة  الو�سائط   ، والفـيديو  وال�سوت  واملو�سيقى 

ملفات الكمبيوتر ، واملجلدات والبيانات واملعلومات داخل بيئة العمل امل�سرتك .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : دروبوك�س انك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

كاليفورنيا   ، فران�سي�سكو  �سان   ،  400 �سيوت   ، �سرتيت  بريي   185  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

94107 ، الوليات املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/30 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : عبد اللـه الهدابي

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 173 ر.ب : 134
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78136

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

توفـري  خدمات   ، حا�سوبية  برامج  وتطوير  ت�سميم  خدمات   ، احلا�سوب  برجمة  خدمات 

الو�سول  فـي  للتحميل ل�ستخدامها  الغريالقابلة  الكمبيوتر  برامج  ا�ستخدام موؤقت من 

اإىل ، حتديث ، املعاجلة ، التعديل التنظيم ، احلفظ ، الن�سخ الحتياطي ، املتزامنة ، ار�سال ،

وتبادل البيانات ، امل�ستندات ، امللفات ، املعلومات ، الن�سو�س ، ال�سور ، الن�سو�س ، واملو�سيقى 

وال�سوت والفـيديو ، وحمتوى الو�سائط املتعددة عرب �سبكات الكمبيوتر العاملية واملحلية ،

الهواتف املتحركة ، و�سبكات الت�سالت الأخرى ، خدمات ال�ست�سارات فـي جمال اأجهزة 

الكمبيوتر ، تفعيل برامج الكمبيوتر ، وتطبيقات الربجميات لالآخرين ، تفعيل املحتوى 

الرقمي على النرتنت ، خدمات توفـريا�ستخدام موؤقت من برامج الكمبيوتر الغري قابلة 

، الن�سخ  ، التخزين  ، الن�سخ املتماثل  ، املزامنة  للتحميل ، مبا فـي ذلك برامج الكمبيوتر 

الحتياطي و/ اأو تبادل البيانات واملعلومات )على �سبيل املثال امللفــات الرقميــة ، املجلــدات

وتدفق البيانات( على وفـي الأجهزة الإلكرتونية املت�سمنة ومبا فـي ذلك على �سبيل املثال 

ل على احل�سر ال�سريفر واأجهزة التخزين الرقمية الخرى ، الكمبيوتر ، القارئ الإلكرتوين ،

التلفزيون ، ال�سا�سات ، الكامريات ، اك�س�سوارات الإلكرتونيات الهواتف ، الطابعات ، اآلت 

متزيق الورق ، الآلت احلا�سبة ، م�سجالت البيانات بال�سوت وال�سورة وم�سجالت البيانات 

الأخرى ، اأدوات الكتابة ، الأجهزة املنزلية والتجارية ، الأجهزة التي تدعم خدمات النرتنت ، 

ال�سيارات ، اأجهزة الت�سغيل والت�سجيل ال�سمعية والب�سرية ، الآلت املو�سيقية ، اأنظمة الأمن ،

اأجهزة العر�س ، اأجهزة العر�س اخللفـي ، املا�سحات ال�سوئية ، الراديو ، نظام املالحة اأجهزة 

الت�سالت الف�سائية والأر�سية ، اأنظمة الألعاب ، اأجهزة التحكم عن بعد ، الإ�ساءة ، الطائرات ،

برامج  من  موؤقت  ا�ستخدام  توفـري  خدمات   ، الأثاث   ، اجلاهزة  املالب�س   ، النقل  مركبات 

الكمبيوتر غري القابلة للتحميل ، مبا فـي ذلك برامج احلا�سوب ، والأجهزة الإلكرتونية 

لت�سهيل الإنتاجية والإبداع ، الت�سالت ، واملت�سمنة الت�سالت الهاتفـية لواحد اأو اكرث من 

ال�سبكات الإلكرتونية ، املت�سمنة وغري املح�ســورة فـي النرتنــت ، با�ستخــدام واحــد اأو اأكثــر 

الأجهــزة و/اأو من�ســات الربجميات ، خدمات توفـري ا�ستخدام موؤقت من برامج الكمبيوتر 

لإر�سال  الإلكرتونية  والأجهزة   ، الكمبيوتر  برامج  ذلك  فـي  مبا   ، للتحميل  القابلة  غري 

وا�ستقبال ، وتتبع البيانات الرقمية عرب �سبكة ات�سال ، مبا فـي ذلك ولكن ل تقت�سرعلى 

الإنرتنت ، خدمات توفـري ا�ستخدام موؤقت من برامج الكمبيوتر الغري القابلة للتحميل ،

مبا فـي ذلك برامج احلا�سوب ، والأجهزة الإلكرتونية للتعاون وتبادل املعلومات ، على �سبيل 

ل احل�سر ، التقاومي ، البيانات املهمة ، واإدارة امل�ساريع ومعلومات �سري العمل مع العديد 

من امل�ستخدمني عرب �سبكة ات�سال ، مبا فـي ذلك ولكن ل تقت�سر على الإنرتنت ، خدمات 

توفـري ا�ستخدام موؤقت من برامج الكمبيوتر غري القابلة للتحميل ، مبا فـي ذلك برامج 

املثال ل احل�سر  �سبيل  على   ، املعلومات  وتبادل  لن�سر  الإلكرتونية  والأجهزة   ، احلا�سوب 
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التقوميات ، والت�سالت ، والبيانات املهمة ، واإدارة امل�ساريع ومعلومات عن �سري العمل عرب 

�سبكة النرتنت ، مبا فـي ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر �سبكة الإنرتنت. ، خدمات توفـري 

ا�ستخدام موؤقت من برامج الكمبيوتر غري القابلة للتحميل ، مبا فـي ذلك برامج احلا�سوب ، 

والأجهزة الإلكرتونية جلمع وحترير وتنظيم وو�سع عالمات وحجز البيانات واملعلومات 

عرب �سبكة ، مبا فـي ذلك ولكن ل تقت�سر على الإنرتنت . خدمات توفـري ا�ستخدام موؤقت 

والأجهزة   ، برامج احلا�سوب  فـي ذلك  ، مبا  للتحميل  القابلة  الكمبيوتر غري  برامج  من 

الإلكرتونية ل�ستخراج البيانات الو�سفـية والعالمات ، واإدارة البيانات عن بعد ، وتوفـري 

اأو  الإنرتنت  �سبكة  خالل  من  اخلدمات  و/اأو  التطبيقات  اإىل  للو�سول  الإنرتنت  �سبكة 

واجهة نظام الت�سغيل عرب �سبكة ات�سال ، مبا فـي ذلك ولكن ل تقت�سرعلى �سبكة الإنرتنت ،

فـي  مبا   ، للتحميل  القابلة  غري  الكمبيوتر  برامج  من  موؤقت  ا�ستخدام  توفـري  خدمات 

اأو العمل مع مثل هذه  ، والأجهزة الإلكرتونية التي يتم حتميلها  ذلك برامج احلا�سوب 

الربامج مبا فـي ذلك �سبيل املثال ل احل�ســر الأجهـــــزة مــــع معاجلـــات جـــزءا ل يتجــزاأ مـــن 

، واآلت م�ستقلة عن  ، واآلت عمليـــة الأجهزة الفرتا�سية  الأجهــزة الظاهريــة للتطبيـــق 

النظام الأ�سا�سي ، خدمات توفـري ا�ستخدام موؤقــت مــن برامـــــج الكمبيوتـــــر غيـــــر القابلـــة 

للتحمـــيـــل ، مبـــــا فـي ذلـــــك برامـــــج احلا�ســـــوب ، ل�ستخدامها فـي بيئـــة احلو�سبة الرقمية ، 

مبا فـي ذلك �سبيل املثال ل احل�سر اأدوات تطوير الربجميات ، واجهات برجمة التطبيقات 

بع�سـهـــــا  مــع  التوا�ســل  علــى  الربنامــج  واجهـــة  عنا�سر  قبل  من  ل�ستخدامها   )APIs(

والــال�سلكيـــــــة  ال�سلكيــــة  الإلكرتونيــــة  لالأجهــــزة  الرقمـي  املحتـــوى  لإدارة   ، البعــــ�س 

للو�ســـــــول اإلـــى التحديـــــــث ، التالعـــــب ، التعديل ، التنظيم ، التخزين ، الن�سخ الحتياطي ،

ال�سور   ، الن�سو�س   ، املعلومات   ، امللفات   ، امل�ستندات   ، البيانات  فـي  امل�ساركة   ، التزامن 

 ، املتعددة  الو�سائط  وحمتوى   ، والفـيديو  ال�سوت   ، اجلرافـيك   ، املو�سيقى   ، والر�سومات 

القابلة للتنزيل ملزامنة ملفات  الكمبيوترغري  خدمات توفـريا�ستخدام موؤقت من برامج 

الكمبيوتر ، واملجلدات والبيانات واملعلومات داخل بيئة العمل التعاوين ، خدمات توفـري 

و�سبكة  البيانات  قاعدة  �سريفر   ، ذلك  فـي  مبا   ، البيانات  وتخزين  احلا�سبات  ا�ستئجار 

ال�سريفر ، خدمات توفـري برجمة الكمبيوتر على الإنرتنت لربجمة الكمبيوتر ، وتطوير 

 ، والال�سلكية  ال�سلكية  الإلكرتونية  لالأجهزة  الرقمي  املحتوى  لإدارة  احلا�سوب  برامج 

خدمات توفـري تفعيل جمتمع على الإنرتنت دعما لربجمة الكمبيوتر و وتطوير برامج 

الكمبيوتر لإدارة املحتوى الرقمي لالأجهزة الإلكرتونيــة ال�سلكيــة والال�سلكيــة لتحديــث ،

 ، ، الوثائق  اإر�سال ، مزامنة ، تقا�سم البيانات   ، ، ن�سـخ احتياطـي  تعديــل ، تنظيــم ، تخزيــن 

امللفات املعلومات ، الن�سو�س ، ال�سور ، الر�سوم ، اجلرافـيك ، املو�سيقى ، الفـيديو ، ال�سوت ، 

وحمتوى الو�سائط املتعددة ، خدمات توفـري وتفعيل املواقع الإلكرتونية لالآخرين التي 

متكن امل�ستخدمني من الو�سول اإىل البيانات املخزنة . وامللفات ، واملعلومات و الن�سو�س 

وال�سورالر�سوم واجلرافـيك و املو�سيقى والفـيديو وال�سوت ، وحمتوى الو�سائط املتعددة .
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خدمــات ، توفـيــر تطويــر الربجميــات الكمبيوتــر فـي جمــال تطبيقات الهواتف املتحركة ،

واأجهــزة الكمبيوتــــر املحمولـــــة ، احلوا�ســـــب الثابـــتـــة والقــــــارئ الإلكرتونـــــي والكاميـــــرات 

واك�س�سوارات الإلكرتونية ، توفـري خدمات احلا�سوب املت�سمنة ، خدمات تعمل كتطبيقات 

مقدمــة لأطــراف ثالثــة تتميــز بتفعيل اأنظمة الت�سغيل عن بعد وتطبيقات احلا�سب الآيل ،

القابلة  غري  الكمبيوتر  برامج  على  النرتنت  على  موؤقت  ا�ستخدام  توفـري  خدمات 

خالل  امل�ستخدم  انتقال  ومتابعة  اإلكرتونيا  التنقل  للم�ستخدمني  ت�سمح  التي  للتحميل 

اإن�ساوؤها واملعلومات والن�سو�س ال�سور والر�سومات واجلرافـيك  امللفات الرقمية التي مت 

الكمبيوتر  �سبكة  عرب  وذلك  املتعددة  الو�سائط  وحمتوى  وال�سورة  وال�سوت  واملو�سيقى 

امل�ستخدمني  متكن  التي  الإلكرتونية  مواقع  و�سيانة  اإن�ساء   ، تقدمي  خدمات   ، العاملية 

 ، وال�سور  والن�سو�س  واملعلومات  وامللفات  والوثائق  املخزنة  البيانات  اإىل  الو�سول  من 

والر�سومات ، واملو�سيقى وال�سوت والفـيديو ، وحمتوى الو�سائط املتعددة ، توفـري وت�سغيل 

حمركات البحث للح�سول على البيانات عن طــريق �سبكـــات الت�سالت والكمبيوتـــر علـــى 

احلو�سبة  اآمنة  بيئة  توفـري  ذلك  فـي  مبا   ، احلا�سوب  خدمـــات  تزويــد   ، العامليـــة  ال�سبكة 

الفرتا�سية الو�سول اإليها عن طريق �سبكة الإنرتنت للم�ستخدمني ، مبا فـي و�سول اآمن 

للم�ستخدمني تفعيل التطبيقات الربجمية والكمبيوتر لالآخرين ال�سريفراآمنة للو�سول 

من قبل امل�ستخدمني ، توفـري الربجميات واخلدمات )SAAS(خدمة ل�ستخراج البيانات 

اإىل  للو�سول  الإنرتنت  �سبكة  وتوفـري   ، بعد  عن  البيانات  واإدارة   ، والعالمات  الو�سفـية 

التطبيقات و/اأو اخلدمات من خالل �سبكة الإنرتنت اأو واجهة نظام الت�سغيل بوابة عرب 

�سبكة ات�سال ، مبا فـي ذلك �سبيل املثال ل احل�سر اإىل الإنرتنت .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : دروبوك�س انك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

كاليفورنيا   ، فران�سي�سكو  �سان   ،  400 �سيوت   ، �سرتيت  بريي   185  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

94107 ، الوليات املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/30 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : عبد اللـه الهدابي

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 173 ر.ب : 134
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78165 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اإطارات املركبات وعجالت املركبات .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذي يوكوهاما رابر كو. ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اليابان

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 36-11 ، 5- ت�سوم ، �سيمبا�سي ، ميناتو - كو طوكيو - اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/31 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78329 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

اخلبز ، املعجنات ، احللويات ، الب�سكويت ، الكوكيز ، الكيك ، البانكيك ، البيتزا )معجنات( . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة خمبز وحلويات الفـي�سل 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : كويتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :54144 �سافات85862 ، الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/08 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78331 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

واأقنعة  الب�سرة  معاجلة  وم�ستح�سرات  الب�سرة  وتنظيف  الب�سرة  ترطيب  م�ستح�سرات 

اجل�سم  وغ�سول  املكياج  اإزالة  وم�ستح�سرات  وال�سبغات  الوجه  وبودرة  و�سابون  الوجه 

وم�ستح�سرات غ�سل اجل�سم .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : نيوتروجينا كوربوري�سن 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 5760 وي�ست 96 �سرتيت ، لو�س اجنلو�س ، كاليفورنيا 90045 الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/08 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  80506 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مكاتب ووكالت ال�سفر وال�سياحة واحلجوزات .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الرزان للتجارة �س م م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 6950 ر.ب : 114 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/04/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78332 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات التزويد بالطعام وال�سراب .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة انفـيوجن الدولية للتجارة العامة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : كويتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :27043 ال�سفاة ، 13131دولة الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/08 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78333 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات تقدمي الطعام وال�سراب .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : املانع يونايتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : قطري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :883 - الدوحة - دولة قطر 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/08 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78429 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الكيك ، الكعك املحلى ، رقائق الب�سكويت )الويفر( ، توفـي الكاراميل ، الآي�س كرمي ، الثلج 

واملياه املثلجة ، احللويات املثلجة ، الكيك املثلج ، الآي�س كرمي اله�س املثلج ، حبوب الإفطار ، 

الألواح املحتوية على حبوب الإفطار )مو�سلي( ، القهوة ، ال�ساي ، الكاكاو ، ال�سكر ، الأرز 

التابيوكا ، ال�ساجو ، القهوة ال�سناعية ، الدقيق و امل�ستح�سرات امل�سنوعة من حبوب الذرة ، 

حتديدا رقائق الذرة ، اخلبز ، املعجنات ، احللويات ، املثلجات ، والع�سل ، والع�سل الأ�سود 

 واخلمرية وم�سحوق اخلبز ، ملح ، اخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات ، )التوابل( البهارات ، الثلج .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة احلمي�سي للمواد الغذائية 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : كويتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :13127 ، 26671 �سفت ، الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/14 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78467 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مقاولت عامة )اإن�ساء املطارات/�سكك حديدة/�سرف �سحي/م�ساريع كهرباء( .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ماجالن الدولية 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :117 ر.ب :132 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78514 

فـي الفئة 10 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 ، الأورام  علم  فـي جمال  وا�سطرابات  اأمرا�س  فـي  امل�ستخدمة  والأدوات  الطبية  الأجهزة 

واأمرا�س القلب ، وال�سكري ، والطب الباطني واجلهاز الع�سبي املركزي ، تخرث وجتلط 

اأقالم احلقن   . العظام  ، مقاآلت عن طب  الأ�سنان  ، طب  العيون  ، طب  اللقاحات   ، الدم 

الطبي.  لال�ستخدام  الق�سطرة   ، الطبية  لالأغرا�س  ال�ستن�ساق  اأجهزة   ، طبية  لأغرا�س 

جهاز الت�سخي�س لالأغرا�س الطبية. جهاز اإ�سعاعي لالأغرا�س الطبية . الأطراف والعيون 

والأ�سنان ال�سناعية . الأجهزة والأدوات الطبية ل�ستخدامها فـي اجلراحة ، مواد تقطيب 

اجلروح . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : زينتيفا جروب اأيه اإ�س 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الت�سيك 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : يوكابيلونفي  130 ، 102 37 براها 10 دولني ميكولبي ، الت�سيك 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/20 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78523 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خفـيفة  وم�سروبات  احلليب  خمفوق  با�ستثناء  احلليب  اأ�سا�سها  لل�سرب  جاهزة  م�سروبات 

غري غازية اأ�سا�سها احلليب .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �ستاربك�س كوربوري�سن )�ستاربك�س كوفـي كمبني ( . 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتاه افنيو �ساوث 800 ، �سياتل ، وا�سنطن 98134 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية . 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/21 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سما�س للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78526 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

على  احليوانات  منو  على  ت�ساعد  التي  البيطرية  وامل�ستح�سرات  البيطرية  امل�ستح�سرات 

املعدة لالأغرا�س  اأغذية احليوانات  ، م�سافات الأغذيه و/اأو  �سكل م�سافات تغذية طبية 

الطبية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ايلي ليللي اند كومباين 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ليلي كوربورينيت �سنرت ، انديانابولي�س ، انديانا 46285 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/21 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78529 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات التزويد باملعلومات للم�ستهلكني فـيما يتعلق ببيع وتاأجري املركبات عرب املطبوعات 

واملواقع  النرتنت  وعرب  والتلفاز  الراديو  واإعالنات  واملرئية  ال�سوتية  والت�سجيالت 

العنكبوتية والت�سويقية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جينريال موتورز ال ال �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 300 رينا�سي�س �سنرت ،  �سيتي اوف ديرتويت ولية مت�سيغان 3000 - 

48265 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/21 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78533 

فـي الفئة 19 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

وحواجز  املعدنية  الغري  واحلواجز  املعدنية  الغري  الفـي�سانات  عن  الدفاع  واأنظمة  اأدوات 

الفـي�سانات الغري املعدنية وحواجز احتواء املياه الغري املعدنية وال�سواتر وال�سدود الغري 

املعدنية وامل�سنوعات والأ�سا�سات الغري املعدنية اخلا�سة بال�سواطئ اأو الرتميم واملحافظة 

على الأرا�سي الرطبة واحلواجز الغرياملعدنية اخلا�سة ب�سبط تدفق املياه . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : هي�سكو با�ستون ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

 ، ا�ستيت  اند�سرتيال  ، كرو�س جرين  نوو�سثورب جات   ،  37 العنــــــــــــــــــــــــــــوان : يونيت 

ليدز ، ال ا�س0 9 ان بي اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/21 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78587 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

التبغ اخلام اأوامل�سنع ، منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 

والتبغ اخلا�س بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك 

وبدائل التبغ )لي�س لأغرا�س طبية( ، املواد اخلا�سة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق واأنابيب 

الأدوات   ، الغاليني   ، واملناف�س  ال�سجائر  وعلب  التبغ  وعلب  ال�سجائر  وفالتر  ال�سجائر 

اخلا�سة بلف ال�سجائر التي تو�سع باجليب ، الولعات ، اأعواد الثقاب . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : فـيليب موري�س برودتك�س ، ا�س اأ 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : كواي جرن رينادو 3 ، �سي ات�س - 2000 نيو�ساتل ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78589

فـي الفئة 21 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ق�سة ال�سرب ، اأطباق زبدة ، زجاجات ، كوب فواكه ، اأطقم التوابل ، جرار ، اأطباق اخل�سار ، 

اأواين املطبخ لالأغرا�س املنزلية ، �سواين اخلبز ، اأكواب البي�س ، لي�ست من املعدن النفـي�س ،

مبهرة )علب الفلفل( ، حاويات منزلية اأو ا�ستخدام املطبخ ، اأواين ال�سلطة ، ممالح ، مملحة 

املائدة ، اأطقم من كوب وكاأ�س و�سحن ، اأطباق ، اأطباق �سوربة ، اأوعية ال�سكر ، كوؤو�س ، اآنية 

فخارية ، اأدوات املائدة غري ال�سوك وال�سكاكني واملالعق ، اأطباق للمائدة ، علب ال�سكاكر ، 

اأغطية اأطباق اجلنب ، �سواين لالأغرا�س املنزلية ، غاليات ، زجاجات مياه ، حاويات املطبخ ،

والبال�ستيك  املينا  اأواين من   ، الغداء  ، علب  البال�ستيك  اأو  كوؤو�س من الورق   ، زجاجات 

لال�ستخدام اليومي ، مبا فـي ذلك الطا�سات وال�سحون والقدور ، والكوؤو�س ، �سالل اخلبز 

)منزلية ، اأطقم اأوعية الطبخ ، م�سافـي لالأغرا�س املنزلية ، م�ساند ال�سكني للمن�سدة ، 

اأغطية القدور ، اأواين الطبخ ، األواح التقطيع للمطبخ ، مداخن ، مقاليات ، اأواين القلي ، 

قوالب كيك قوالب ، �سوايات اأواين طبخ ، �سوايات اأواين طبخ ، املالعق )مالعق تطرية 

اللحوم( لال�ستخدام فـي املطبخ ، مالعق تطرية لال�ستخدام فـي املطبخ ، الألواح اخلا�سة 

بتقطيع اخلبز ، امل�سافـي ، مطاحن الفلفل ، تعمل يدويا ، مب�سرات ]اأدوات منزلية ، حلقات 

الفوط ، حمالت الفوط ، خمفقات غري كهربائية ، ال�سحون الواقية �سحون تو�سع حتت 

الزجاجة حلماية املائدة من البلل اأو احلرارة لي�ست من الورق وبخالف بيا�سات املائدة ( ، 

مقالة عميقة ، غري كهربائية ، �سالل ، لال�ستخدام املنزيل ، حوامل ثالثية القوائم )اأدوات 

املائدة ، اأدوات املطبخ ، اأدوات الطهي ، غري كهربائية ، علب اخلبز ، جرار الكعك ، قدور 

�ساخنة )ل يتم ت�سخينها كهربائيا ، مالعق اأدوات املطبخ ، م�سافـي م�سنوعة من اخليزران 

اأو اخلو�س اأو الأ�سالك ، مالعق ت�ستخدم لالآي�س كرمي ، عبوات زجاجية )قوارير ، اجلرار 

)زجاج ( )قوارير ، �سدادات( زجاج ( ، اأوعية زجاجية ، اأوعية زجاجية لال�ستخدام اليومي ، مبــا 

فـي ذلك اأكواب واأطباق وغاليات ، واجلرار ، اأنابيب زجاجية واأعواد لال�ستخدام املنزيل ، 

 ، ، الفخار  اأواين خزفـية   ، ، القدور )خزف(  اأدوات مائدة   ، �سرياميك لالأغرا�س املنزلية 

اأواين اخلزف لال�ستخدام اليومي ، مبا فـي ذلك الأحوا�س والأطباق وال�سحون والغاليات ،
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واأدوات املائدة ، واجلرار ، والأباريق ، ، بور�سلني تقليد ، الفخار التقليد ، متاثيل من اخلزف ، 

الفخار ، البور�سالن اأو الزجاج ، اأعمال فنية ، من اخلزف اأو تريا كوتا اأو الزجاج ، متاثيل 

 ، الزجاج  اأو  ال�سرياميك  اأو  البور�سالن  ، متاثيل من  الزجاج  اأو  اأو تريا كوتا  من اخلزف 

اأواين فنية من الكري�ستال ، اأكواب البرية ، اأحوا�س ال�سرب ، �سحون الفنجان ، غاليات 

ال�ساي ، اأقداح ، اأكواب ، اأجهزة توفـري القهوة )اأوعية املائدة ، اأكواب ال�سرب ، اأوعية لر�س 

النباتات باملاء ، �سناديق معدنية للفوط الورقية ، �سناديق معدنية للتخل�س من الفوط 

الورقية ، علب ال�سابون ، اأغطية طاولة الكي ، موزعات ورق التواليت ، موزعات ال�سابون ، 

قوالب الأحذية و�سائل تو�سيع ، قوالب الأحذية )اأدوات تو�سيع احلذاء ، منا�سب جتفـيف 

للغ�سل ، اأقم�سة دلء م�سنوعة من الأقم�سة املغزولة( ، حوامل لالأزهار والنباتات )تن�سيق 

الأزهار ، اأواين الزهور ، قوارير ال�سرب للم�سافرين ، مزهرية ، حمالت ال�سابون ، اأطباق 

لل�سابون ، مبولة تو�سع فـي حجرة النوم )مبولة مهجعية( ، �سناديق القمامة ، �سناديق 

النفايات ، منا�سب مالب�س )للتجفـيف ، ال�سمعدانات ، حمامات اأطفال )حممولة ، حامل 

منا�سف وحلقات حلمل املنا�سف ، حمالت ورق تواليت ، �سالل املهمالت ، مواقد )مواقد 

اأم�ساط ، فرا�سي تواليت ، علب جموهرات )جاهزة( ، بخاخات   ، العطر( ، حاوية النحر 

العطور ، قوارير معزولة حراريا ، زجاجات التربيد ، قوالب مكعبات الثلج )قوالب ، دلء 

الثلج ، زجاجات معزولة حراريا ، قما�س تنظيف الغبار )اخلرق ، قفازات لالأغرا�س املنزلية ، 

البلور )اآنية زجاجية ( ، م�سحوق الزجاج لال�ستخدام فـي الزينة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة بي ام اي العاملية 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : بحريني 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3002 املنامة - البحرين 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78590 

فـي الفئة 24 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأقم�سة تنجيد ، اأقم�سة ، بطانة للقبعات من القما�س بداخل القبعة ، خممل قما�س قطني ، 

قمـا�س اأغلفـة الو�سائد )قما�س( ، الكريب )قما�س( ، قما�س مالب�س داخلية ، بطانة )قما�س( ،

املت�سعبة لال�ستخدام  والأ�سكال  باخلطوط  املزخرف  )القما�س  التطريز   ، الرايات  قما�س 

 ، ، قما�س �سوفـي  ن�سيج �سوفـي   ، ، )قما�س كاليكو مطبوع(  الكاليكو  ، قما�س  التطريز(  فـي 

 ، اأقم�سة غري من�سوجة   ، ن�سيج حمبوك   ، رايون  اأقم�سة   ، بيا�سات منزلية   ، كتان  قما�س 

لباد م�سنوع من الورق )من�سفة( ، بيا�سات للحمام )با�ستثناء املالب�س ، فانيال )قما�س ، 

منا�سف من القما�س ، منا�سف من القما�س )للمائدة ( ، منا�سف للوجه من القما�س ، منا�سف 

ورقية ، منا�سف حمام ، من�سفة للو�سادة ، من�سفة لالأر�س ، غطاء ال�سرير ، اأحلفه ، اأغطية الفرا�س 

والأقدام  لالأرجل  البطاطني  مثل  )اأغطية  ال�سفر  اأغطية   ، الورق  من  ال�سرير  اأغطية 

 ، ، بطاطني  اأغطية لل�سرير   ، اأكيا�س و�سائد   ، للم�سافرين ، مالءة لل�سرير وكي�س و�سادة 

بطاطني )�سرير( ، �ستائر ، اأغطية ال�سرير ، مالب�س نوم ، اأغطية )اأغطية للمائدة �سيقة 

ومزخرفة( ، ال�سحون الواقية )بيا�سات للمائدة( . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة بي ام اي العاملية 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : بحريني 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3002 املنامة - البحرين 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78594 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اإدارة اأعمال الريا�سيني ، خدمات التاأمني لالآخرين )�سراء ال�سلع وخدمات وتتعلق باأعمال 

جتارية اأخرى( .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة بي ام اي العاملية 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : بحريني 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3002 املنامة - البحرين 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78600 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

غرف  تاأجري  خدمات   ، وال�سراب  الطعام  تقدمي  خدمات  والكافترييات  املقاهي  خدمات 

الجتماعات خدمات املطاعم ، مطاعم اخلدمة الذاتية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : مقهى لماركيز )�س.ذ.م.م( 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 74476 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سما�س للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78602 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مر�سحات )فالتر( كهربائية للقهوة ماكينات  كهربائية ل�سنع القهوة ، راووقات )اأباريق( 

املجمدات  الثالجات  الثلج  و�سنع  املاء  تزويد  ماكينات  بن  حمم�سات  للقهوة  كهربائية 

الأفران اآلت تربيد امل�سروبات اأجهزة الت�سخني .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : لماركيز  انرتنا�سيونال)ذ.م.م( 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 74476 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سما�س للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 3806 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78639 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

، الأغذية اخلفـيفة  القمح  املكونة من  األواح الوجبات اخلفـيف   ، احلبوب اجلاهزة لالأكل 

املكونة من جمموعات من اجلرانول والرقائق املنكهة ، حبوب الإفطار ، الب�سكويت والكعك ، 

األواح الوجبات اخلفـيفة ، الوجبات اخلفـيف املكونة من الرقائق ، كعكات الأرز ومنتجات 

كعكات الأرز ، الكعكات املكونة من احلبوب و القمح و الألواح امل�سنوعة منها ، األواح احلبوب 

والتح�سريات املكونة منها . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذي كويكو اوت�س كومباين 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 555 وي�ست مونرو �سرتيت ، �سيكاغو ، الينوى 60661 -3716 الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/01/27 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78643 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأنواعها  خمتلف  علــى  الفاخــرة  ال�ساعــات  منتجــات  الآخريــن  مل�سلــحة  اجللــب  خدمــات 

واملجوهرات ماعدا خدمات نقلها لتمكني امل�ستهلكني من معاينة و�سراء هذه الب�سائع من 

حمالت البيع بالتجزئة ومن حمالت البيع باجلملة .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سديقي القاب�سة �س ذ م م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مكتب رقم1701 ملك عبد احلميد �سديقي-بر دبي-�س �سيخ زايد ، 

الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/27 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78666 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

القلب  اأمرا�س   ، واللتهابات  الذاتية  املناعة  اأمرا�س   ، الفـريو�س  لعالج  ب�سرية  اأدوية 

 ، اجللدية  ال�سطرابات   ، الأمل   ، املركزي  الع�سبي  اجلهاز  اأمرا�س   ، الدموية  والأوعية 

اأمرا�س املعدة والأمعاء ، مواد حمافظة على الدم ، الأمرا�س املتعلقة بالعدوى ، الأمرا�س 

التوتر   ، التنف�سي  اجلهاز  اأمرا�س   ، العيون  اأمرا�س   ، ال�سرطانية  الأمرا�س   ، الأي�سية 

الع�سلي وا�سرابات جتاعيد و�سل�س الع�سالت وامل�ستح�سرات ال�سيدلية املعدة كمرقئات .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : جون�سون اند جون�سون 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

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

08933 الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78667 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ال�سجائر وال�سيجار والتبغ ومنتجات التبغ واأدوات املدخنني واأعواد الثقاب .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : كومبانيا اند�سرتيال دي تاباكو�س مونتي- باز ا�س ايه 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأورجواي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سان رامون 716 ، مونيغيديو ، الرغواي 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78668 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية املعدة ملعاجلة ال�سطرابات الع�سبية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : بايوجني ايوبك اإم اإيه ، انك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   2142 ايه  ام  كامربيدج  �سنرت  14كامربيدج   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78669 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الورق ، والورق املقوى واملواد امل�سنوعة من هذه املنتجات ولترد فـي فئة اأخرى، املطبوعات 

ومواد التجليد وال�سور والقرطا�سية والل�سوق املعدة لال�ستعمالت املنزلية والقرطا�سية 

التهذيب  مواد   ، الأثاث  ماعدا  املكاتب  ولوازم  الطابعات  الر�سم  وفر�س  الفنانني  واأدوات 

اأخرى  فئة  فـي  الواردة  غري  البال�ستيكية  التغليف  ومواد  الأجهزة  ماعدا  والتعليم 

واملطبوعات والكال�سيهات . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي تي بورين�سا اكابري �سادا 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأندوني�سي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بالزا بي اي اي تاور 33 ، 2 فلور جية 1 ام ام ات�س ثامرين 51 جاكرتا 

10350 اأندوني�سيا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/28 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78674 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

العقارية  ال�سوؤون   ، النقدية  ال�سوؤون   ، املالية  ال�سوؤون  التاأمني   واإعادة  التاأمني  خدمات 

الواردة جميعا بالفئة 36 .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : تر�ست هولدينغ ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : قرب�س

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة  

، الطابق  284 فورتونا كورت بلوك ب   ،  3 العنــــــــــــــــــــــــــــوان : جادة املطران مكاريو�س 

الثاين �س.ب :3105  ، ليما�سول-قرب�س 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/29 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78679 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

النقل الربي بال�ساحنات للب�سائع وال�سوائل واملعدات - �سحن وتفريغ ال�سلع .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : الد�سر للتجارة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :2430 ر.ب :112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78721 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

التبغ اخلام اأوامل�سنع ، منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 

والتبغ اخلا�س بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك 

وبدائل التبغ )لي�س لأغرا�س طبية( ، املواد اخلا�سة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق واأنابيب 

الأدوات   ، الغاليني   ، واملناف�س  ال�سجائر  وعلب  التبغ  وعلب  ال�سجائر  وفالتر  ال�سجائر 

اخلا�سة بلف ال�سجائر التي تو�سع باجليب ، الولعات ، اأعواد الثقاب . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : فـيليب موري�س براندز اأ�س اإيه اآر األ 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : كواى جيرنيناود 3 ، نيو �ساتل ، 2000 �سي اأت�س ، - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/02 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78871 

فـي الفئة 33 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

امل�سروبات الكحولية ماعدا البرية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : دياجيو �سكوتالند ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سكوتلندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ادينبورغ بارك ،  5 لوت�س�سايد واي ، ادينبورغ اأي ات�س 12 9 دي تي ، 

ا�سكتلندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/03 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78876 

فـي الفئة 01 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املـــواد الكيميائيـــة امل�ستخدمـــة فــــي ال�سناعـــات ، البولـــي - يوريثــان وراتنجــات اليبوك�ســـي 

امل�ستخدمة فـي ت�سنيع القطع املكونة من مواد مركبة فـي اأ�سكال متعددة لال�ستخدام فـي 

الف�ساء ، حتت املاء ، البناء ، البنية التحتية ، الأثاث ، النقل وال�سناعات الطبية . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذي داو كيميكال كومبني 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

املتحدة  الوليات   -  ،  48674 ميت�سيغان  ولية   ، ميدلند  مدينة   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/04 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78932 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات البيع بالتجزئة عن طريق النرتنت الواردة جميعا بالفئة 35 .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سرياتون انرتنا�سيونال اي بي ، ال ال �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة  

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

06902 - الوليات املتحدة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ون �ستاربوينت ، �ستامفورد ، كونتيكيت 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/09 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78934 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأو  املجففة   ، املجمدة   ، املحفوظة  البطاطا   ، املطبوخة  اأو  املجففة  اأو  املجمدة  اخل�سروات 

املطبوخة ، والفواكه املحفوظة املجمدة واملجففة اأو املطبوخة ، الفطر املحفوظ ، املجمد ، املجفف 

 ، ، والأ�سمـــــاك واملاأكـــولت البحرية  ، والدواجــن ، حلــوم الطرائـــد  ، واللحــوم  اأو املطبوخ 

 ، الهالم واملعجنات   ، �سكل اخلال�سات واحل�ساء والع�سائر  فـي  اأي�سا  املنتجات  وجميع هذه 

املعلبات ، والأطباق اجلاهزة واملجمدة اأو املجففة ، املربى والبي�س ، التح�سريات القائمة 

على ال�سويا والزيوت ال�ساحلة لالأكل والدهون ، حت�سريات الربوتني ل�ستهالك الغذاء 

الب�سري ، النقانق ، امل�سهيات ، زبدة الفول ال�سوداين ، احل�ساء ، احل�ساء املركز ، التح�سريات 

ل�سنع احل�ساء ، املرق ، واملرق اأي�سا على �سكل مكعبات ، من اأقرا�س اأو حبيبات ، املرق ، املرق 

املركز ، والتح�سريات ل�سنع املرق ، ح�ساء املرق املخفف .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سو�سيتيه دي برودوي ن�ستله ا�س اآ. 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1800 مدينة فـيفاي  - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/09 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78940 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مكاتب ووكالت ال�سفر وال�سياحة .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اللبان اللوج�ستية �س م م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 1720 ر.ب : 211 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78946 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الأقرا�س   ، الت�سجيل  اأقرا�س   ، املغناطي�سية  البيانات  حامالت   ، التعليم  اأدوات  و  اأجهزة 

برامج   ، الرقمية  ت�سجيل  و�سائط  من  وغريها  الرقمية  الفـيديو  واأقرا�س  املدجمة 

الكمبيوتر .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سو�سيتيه دي برودوي ن�ستله ا�س اآ�س 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1800 مدينة فـيفاي - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/10 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78948 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

، وتنظيم الدورات والندوات واملوؤمترات واملعار�س لالأغرا�س الثقافـية  تدريب املوظفـني 

واإنتاج   ، والت�سجيالت  والأفالم  وال�سحف  والن�سرات  الكتب  ون�سر  وحترير  اأوالتعليمية 

التعليم   ، التعليمية  اأو  الثقافـية  لالأغرا�س  ال�سوتية  والت�سجيالت  الفـيديو  اأ�سرطة 

والتغذية ، وجميع خدمات التدريب والتعليم املتعلقة بالتغذية والغذاء وخا�سة التدريب 

فـيما يتعلق بتكنولوجيا الغذاء والتغذية والطبخ و�سناعة املطاعم .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سو�سيتيه دي برودوي ن�ستله ا�س اآ�س 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1800 مدينة فـيفاي - �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/10 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78977 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

�ساندويت�سات الهامربغر ال�سو�س .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ري�ستورانت ديفلومبنت غروب ، األ األ �سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 105 يو ا�س هاي واي 1 نورث بامل بيت�س فلوريدا 33408 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/11 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78981

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال والوظائف املكتبية ، الت�سويق ، خدمات الت�سويق ،

ببيع  املتعلقة  النرتنت  طريق  عن  التجزئة  بيع  ومتاجر  بيع التجزئة  متاجر  خدمات 

ال�سابون ، العطور ، الزيوت العطرية ، م�ستح�سرات التجميل ، لو�سنات ال�سعر ، منتجات 

العناية ال�سخ�سية ، ال�سموع ، النظارات ال�سم�سية ، النظارات ، اإطارات النظارات ال�سم�سية ، علب 

النظارات ، ظل العيون ، املجوهرات ، الدبابي�س ، الأ�ساور ، ال�ساعات ، الدبابي�س القبعات ، 

ربطة  دبابي�س   ، العنق  ربطة  ، م�سابك  للزينة  الأكمام  اأزرار   ، دبابي�س ال�سارات   ، ال�سارات 

ال�سور   ، املطبوعات   ، املفاتيح  ، حلقات  للو�ساح  ، م�سابك  القمي�س والأزرار  ، طوق  العنق 

الفوتوغرافـية ، القرطا�سية ، مواد ل�سقة للقرطا�سية ، املطبوعات ، املجالت ، الكتيبات ، 

التقوميات ، الكتالوجات ، اليوميات ، ال�سارات ، املل�سقات ، الدفاتر ، الكتب ، اأغلفة الكتب ،

اأقالم  اأو علب  اأقالم  ، علب  الر�سا�س  اأقالم   ، الأقالم   ، املطبوعة  املواد   ، عالمات الكتب 

الر�سا�س ، حقائب الأمتعة ، حقائب ال�سفر ، حقائب التنزه ، احلقائب الريا�سية ، حقائب 

 ، التجميل  م�ستح�سرات  حقائب   ، الزينة  اأدوات  حقائب   ، الظهر  حقائب   ، العلب   ، �سفر 

علب ربطات العنق ، حقائب للوثائق ، اأحزمة ، حمافظ ، حامالت بطاقات حامالت دفاتر 
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املرايا   ، ، الأثاث املنزيل  ، الأثاث  ال�سما�سي   ، ، املظالت  ، ع�سي للم�سي  �سيكات ، حمافظ 

واإطارات ال�سور ، �سالل الغ�سيل ، �سناديق التخزين ، الو�سائد ، الأواين الزجاجية ، الأواين 

الفخـاريــة ، الأكــواب ، الأطبــاق ، اأدوات املائـدة ، ال�سرياميك ، اخلزف ، الفخار ، املزججات ،

 ، ال�سابون  موزعات   ، ال�سابون  اأطباق   ، واحلاويات  الأدوات املنزلية   ، املطابخ  جتهيزات 

حمالت املنا�سف ، الفرا�سي ، الأم�ساط ، الإ�سفنـج ، الطا�ســات ، املزهريــات اأوانــي النباتــات ،

ال�سمعدانات وحامالت ال�سموع ، اأغطية الأ�سرة والطاولت ، بيا�سات منزلية ، اأغطية من 

الكتان ، اأغطية الأ�سرة ، مالءات للطاولت ، و�سائد ، �ستائر و�سجاد ، �سجاد ، �سجاد للرحالت ، 

ح�سري للحمام ، اأغطية و�سائد للزينة ، اأكيا�س للو�سادة ، مالءات ، و�سائد ري�س ، فر�سات ، اأغطية 

اأحذية ،   ، اأحلفة ، مناديل من القما�س )لإزالة املكياج( ، مالب�س   ، فر�سات وو�سائد ري�س 

قبعات ، مالب�س داخلية ، مالب�س داخلية ن�سائية ، مالب�س نوم ، قم�سان النوم ، �ســراويل 

النـــــــوم ، �ستــــــرات النــــــوم ، بيجامــــــات ، اأطقـــــــم بيجامــــــات ، لبــــــا�س نـــــوم ن�سائــــي ق�سيــــر ،

لبا�س نوم ن�سائي ، الكيمونو )ثوب ف�سفا�س( ، اأرواب ، عباءات ودثارات ، قم�سان ، قم�سان 

مع غطاء للراأ�س ، �سرتات ، �سراويل ، �سراويل كابري ، عباءات ، قم�سان داخلية ، قم�سان 

حتتية ن�سائية ، قم�سان حتتية ، �سراويل املالكم ، اأحذية ، نعال ، جوارب ، اأغطية للراأ�س ، 

قبعات ، اأقنعة للعني ، حمالت ال�سدر ، حمالت ال�سدر الريا�سية ، بدلت �سيقة ، اأحزمة 

حمالت ال�سدر ، مو�سعات حمالة ال�سدر ، لبادات حمالة ال�سدر ، اأ�سرطة دعم ذاتية الل�سق 

لالرتداء ، اأغطية حلمات ، �سراويل داخلية ، لبا�س داخلي حتتاين ، اأحزمة خ�سر ، بيكينيات ، 

�سروال حتتاين ق�سري ، �سراويل املالكم ، م�سدات ن�سائية ، اأحزمة ، عباءات ، ال�سارنغ )لبا�س 

رئي�ســي للجن�سيــــن( جــــوارب ، جوارب طويلــة ، جوارب حمبوكـــة ، جــوارب ، ثيـاب م�ســـــدودة ،

 ، ن�سوي حتتاين(  )لبا�س  القمي�سول   ، داخلية  ، مالب�س  داخلية  قم�سان   ، الرق�س  ثياب 

داخلية  ، مالب�س  للن�ساء  ، قم�سان حتتانية  للحمام  اأرواب   ، النوم  ، قم�سان  نوم  مالب�س 

ن�سائية ، قم�سان النوم ، وال�سراويل النوم ، األب�سة ن�سائية ، اأطقم لبا�س كابري ، اأطقم لبا�س 

املالكـــم ، الكيمونــــو ، قم�ســــان ، قم�ســــان بــــدون اأكمــــام ، ثــــوب ن�سائـــي عـلــــوي ، قم�ســـان ،

�سراويل ، �سراويل ق�سرية ، �سرتات �سوفـية ، تنانري ، ف�ساتني ، ثياب ، بلوزات ، �سرتات ، 

معاطف ، بنطلونات ، بدلت ، األب�سة جينز ، �سرتات واقية ، بنطلونات ريا�سية ، بلوزات ، 

، �سراويل داخلية ، قم�سان  ، بدلت ريا�سة امل�سي  ، بدلت ما�سة للعرق  �سراويل ق�سرية 

داخلية ، مالب�س داخلية ، مالب�س �سباحة ، مالب�س ال�ساطئ ، ع�سائب للراأ�س ، قفازات ، 

اأو�سحة ، قبعات ، كاب )القبعات( ، ربطات واأحزمة ، اأحذية ، نعال ، �سنادل ، جوارب ، اأحذية 

، خدمات  اللعب  ، بطاقات  للعب  واأ�سياء  األعاب   ، الأطفال  األعاب   ، اأحذية رك�س   ، تدريب 
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الزيوت   ، العطور   ، ال�سابون  متنوعة  ملجموعة   ، الآخرين  مل�سلحة  الأطراف  بني  اجلمع 

العطرية ، م�ستح�سرات التجميل ، لو�سنات ال�سعر ، منتجات العناية ال�سخ�سية ، ال�سموع ، 

النظارات ال�سم�سية ، النظارات ، اإطارات النظارات ال�سم�سية ، علب النظارات ، ظل العيون ، 

املجوهرات ، الدبابي�س ، الأ�ساور ، ال�ساعات ، الدبابي�س القبعات ، ال�سارات ، دبابي�س ال�سارات ،

اأزرار الأكمام للزينة ، م�سابك ربطة العنق ، دبابي�س ربطة العنق ، طوق القمي�س والأزرار ،

م�سابك للو�ساح ، حلقات املفاتيح ، املطبوعات ، ال�سور الفوتوغرافـية ، القرطا�سية ، مواد 

ل�سقة للقرطا�سية ، املطبوعات ، املجالت ، الكتيبات ، التقوميات ، الكتالوجات ، اليوميات ،

، املواد املطبوعة ،  اأغلفة الكتب ، عالمات الكتب   ، ، الكتب  ، الدفاتر  ، املل�سقات  ال�سارات 

الأقالم ، اأقالم الر�سا�س ، علب اأقالم اأو علب اأقالم الر�سا�س ، حقائب الأمتعة ، حقائب 

ال�سفر ، حقائب التنزه ، احلقائب الريا�سية ، حقائب �سفر ، العلب ، حقائب الظهر ، حقائب 

اأدوات الزينـــة ، حقائـــب م�ستح�ســـرات التجميـــل ، علـــب ربطـــات العنـــق ، حقائـــب للوثائـــق ،

 ، للم�سي  ، ع�سي  ، حمافظ  �سيكات  دفاتر  ، حامالت بطاقات حامالت  ، حمافظ  اأحزمة 

 ، الغ�سيل  �سالل   ، ال�سور  واإطارات  املرايا   ، املنزيل  الأثاث   ، الأثاث   ، ال�سما�سي   ، املظالت 

�سناديق التخزين ، الو�سائد ، الأواين الزجاجية ، الأواين الفخارية ، الأكواب ، الأطباق ، اأدوات 

الأدوات املنزلية   ، املطابخ  ، جتهيزات  املزججات   ، الفخار   ، ، اخلزف  ال�سرياميك   ، املائدة 

واحلاويات ، اأطباق ال�سابون ، موزعات ال�سابون ، حمالت املنا�سف ، الفرا�سي ، الأم�ساط ، 

الإ�سفنج ، الطا�سات ، املزهريات اأواين النباتات ، ال�سمعدانات وحامالت ال�سموع ، اأغطية 

الأ�سرة والطاولت ، بيا�سات منزلية ، اأغطية من الكتان ، اأغطية الأ�سرة ، مالءات للطاولت ، 

و�سائد ، �ستائر و�سجاد ، �سجاد ، �سجاد للرحالت ، ح�سري للحمام ، اأغطية و�سائد للزينة ، 

اأكيا�س للو�سادة ، مالءات ، و�سائد ري�س ، فر�سات ، اأغطية فر�سات وو�سائد ري�س ، اأحلفه ، 

مناديل من القما�س )لإزالة املكياج( ، مالب�س ، اأحذية ، قبعات ، مالب�س داخلية ، مالب�س 

داخلية ن�سائية ، مالب�س نوم ، قم�سان النوم ، �سراويل النوم ، �سرتات النوم ، بيجامات ، 

اأطقم بيجامات ، لبا�س نوم ن�سائي ق�سري ، لبا�س نوم ن�سائي ، الكيمونو )ثوب ف�سفا�س( ، 

اأرواب ، عباءات ودثارات ، قم�سان ، قم�سان مع غطاء للراأ�س ، �سرتات ، �سراويل ، �سراويل 

كابري ، عباءات ، قم�سان داخلية ، قم�سان حتتية ن�سائية ، قم�سان حتتية ، �سراويل املالكم ، 

اأحذية ، نعال ، جوارب ، اأغطية للراأ�س ، قبعات ، اأقنعة للعني ، حمالت ال�سدر ، حمالت 

ال�سدر الريا�سية ، بدلت �سيقة ، اأحزمة حمالت ال�سدر ، مو�سعات حمالة ال�سدر ، لبادات 
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 ، �سراويل داخلية   ، اأغطية حلمات   ، الل�سق لالرتداء  ذاتية  اأ�سرطة دعم   ، ال�سدر  حمالة 

لبا�س داخلي حتتاين ، اأحزمة خ�سر ، بيكينيات ، �سروال حتتاين ق�سري ، �سراويل املالكم ،

م�سدات ن�سائية ، اأحزمة ، عباءات ، ال�سارنغ )لبا�س رئي�سي للجن�سني باأرخبيل( جوارب ، 

جوارب طويلة ، جوارب حمبوكة ، جوارب ، ثياب م�سدودة ، ثياب الرق�س ، قم�سان داخلية ،

مالب�س داخلية ، القمي�سول )لبا�س ن�سوي حتتاين( ، مالب�س نوم ، قم�سان النوم ، اأرواب 

، وال�سراويل  النوم  ، قم�سان  ن�سائية  ، مالب�س داخلية  للن�ساء  ، قم�سان حتتانية  للحمام 

 ، ، قم�سان  الكيمونو   ، املالكم  اأطقم لبا�س   ، كابري  لبا�س  اأطقم   ، ن�سائية  األب�سة   ، النوم 

، �سرتات  ، �سراويل ق�سرية  ، �سراويل  ، قم�سان  ، ثوب ن�سائي علوي  اأكمام  قم�سان بدون 

�سوفـية ، تنانري ، ف�ساتني ، ثياب ، بلوزات ، �سرتات ، معاطف ، بنطلونات ، بدلت ، األب�سة 

جينــز ، �ستــرات واقيــة ، بنطلونــات ريا�سية ، بلوزات ، �سراويل ق�سرية ، بدلت ما�سة للعرق ،

 ، ، مالب�س �سباحة  ، مالب�س داخلية  ، قم�سان داخلية  ، �سراويل داخلية  امل�سي  بدلت ريا�سة 

، ربطات  ، كاب )القبعات(  ، قبعات  اأو�سحة   ، ، قفازات  ، ع�سائب للراأ�س  ال�ساطئ  مالب�س 

واأحزمة ، اأحذية ، نعال ، �سنادل ، جوارب ، اأحذية تدريب ، اأحذية رك�س ، األعاب الأطفال ،

و�سراء  مريحة  مل�ساهدة  للعمالء  الفر�سة  واإتاحة   ، اللعب  بطاقات   ، للعب  األعاب واأ�سياء 

لتلك ال�سلع فـي متاجر بيع التجزئة ، ومتاجر بيع التجزئة من خالل �سبكة الإنرتنت ، 

ومن خالل كتالوجات الطلبات بالربيد اأو عن طريق الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : تاوفاذرز ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

تي  ار   3 تو  اأي  ، جري�سي جي  هيلر  تي  ا�س  �سرتيت ،   كا�ستل   12 العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

جري�سي ، الوليات املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/11 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79058 

فـي الفئة 06 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مواد البناء املعدنية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : روكوول انرتنا�سيونال اأ/ا�س 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : دمناركي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : هوفدغادن 584 ، دي كي ، 2640 ، هيدهيو�سن - الدمنارك 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79063 

فـي الفئة 19 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

مواد البناء غري املعدنية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : روكوول انرتنا�سيونال اأ / ا�س 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : دمناركي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : هوفدغادن 584 ، دي كي ، 2640 ، هيدهيو�سن - الدمنارك 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

-89-



اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79126 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املطاعم .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : الزناد للتجارة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 1370 ر.ب : 134 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79127 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مقاولت اإن�ساء �سبكات وحمطات املياه والكهرباء والتليفون .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اللبان الفنية للتجارة واملقاولت �س.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :1720 ر.ب : 211 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/18 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79145 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

بيع املعجنات واحللويات .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : كنز املائدة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة :عماين  

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :937 ر.ب :112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79171 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

وزار وفانيلة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ا�سار و�سركاه 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 1100 ر.ب : 114 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/19
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اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79187 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مياه معبئة طبيعية .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة القطبني للم�ساريع ال�ساملة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 165 ر.ب : 611 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79188 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مياه معبئة طبيعية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة القطبني للم�ساريع ال�ساملة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 165 ر.ب : 611 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79189 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مياه معبئة طبيعية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة القطبني للم�ساريع ال�ساملة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 165 ر.ب : 611 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79190 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مياه معبئة طبيعية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة القطبني للم�ساريع ال�ساملة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 165 ر.ب :611 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79191 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مياه معبئة طبيعية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة القطبني للم�ساريع ال�ساملة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 165 ر.ب : 611 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79203 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

حقائــب ريا�سيـــة وحقائـــب لالألعـــاب الريا�سيـــة جلميـــع الأغـــرا�س ، حقائــب حمل الكتــب

وحقائب من ن�سيج �سوفـي وحقائب من ن�سيج م�سلع وحقائب للريا�سة البدنية وحقائب 

حمل وحقائب �سفرية ، حقائب �سغرية ذات حزام تلب�س حول الورك وحقائب تلب�س حول 

اخل�سر ، حقائب ظهر للتخييم ، حقائب ظهر م�سنوعة من ن�سيج غليظ ، حمافظ نقود ، 

�سال�سل مفاتيح جلدية ، حمافظ جيب ، مظالت .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذي هاداد اأباريل جروب ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 90 ئي . ال�سارع اخلام�س ، بايون ، ان جيه 07002 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 3441 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79204

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مالب�س ، حتديدا ، قم�سان ، قم�سان ذات اأكمام طويلة ، قم�سان تائية ، قم�سان داخلية ، 

قم�سان لعبة الركبي ، قم�سان لعبة البولو ، اأثواب من ال�سوف )اجلرازي( ، بزات نظامية ، 

�سراويل داخلية ، بنطلونات ، �سراويل ف�سفا�سة ، �سراويل جينز ، �سراويل كارجو )�سراويل 

قما�س  من  جينز  �سراويل   ، مرنة  �سراويل   ، اجلانبني(  على  كبرية  جيوب  مع  ف�سفا�سة 

الدنيم القطني ، اأردية �سروالية ، اأردية �سروالية تغطي كامل اجل�سم ، �سدارات ، بدلت 

، قم�سان  �سراويل ق�سرية ف�سفا�سة )بوك�سر(   ، �سراويل ق�سرية   ، اأكمام  و  �سراويل  ذات 

فوقية ، قم�سان فوقية مرنة ، قم�سان فوقية بدون اأكمام ، قم�سان تعرق ، قم�سان تعرق 

ذات اأغطية للراأ�س ، جاكيتات تعرق ، �سراويل ق�سرية للتعرق ، بنطلونات تعرق ، �سالت 

اأو اأغطية للج�سم ، بدلت اإحماء ، بدلت للم�سي ال�سريع ، بدلت تدريب ، اأثواب ، تنانري ، 

ف�ساتني ، مالب�س فوقية ذات اأكمام طويلة من ن�سيج حمبوك ، �سدارات ، �سدارات �سوفـية ، 

كنزات �سوفـية ، بدلت واقية من الثلج ، جاكيتات مقل�سنة ، اأردية خارجية ، �سرتات فرائية 

مقل�سنة ، معاطف على �سكل عباءة ، جاكيتات ، جاكيتات تلب�س على كال الوجهني ، جاكيتات 

للعبة  جاكيتات   ، ريا�سية  جاكيتات   ، اخل�سر  مل�ستوى  رجالية  جاكيتات   ، للرياح  مقاومة 

الغولــف وجاكيتــات للتزلــج ، جاكيتــات جينز ، معاطف ، معاطف ثقيلة ، معاطف خارجية ،

معاطف فوقية ، مالب�س لل�سباحة ، مالب�س لل�ساطئ ، مالب�س للتزلج على الأمواج ، مالب�س 

للتزلج ، مالب�س للمواليد ، مالب�س للر�سع ، مالب�س نوم تغطي الأقدام للر�سع ، اأحذية 

 ، الأمام  من  حافة  ذات  قبعات   ، الورق  من  لي�ست  لالأطفال  �سدرات   ، ق�سرية  رقبة  ذات 

قبعات �سغرية دائرية تلب�س اأعلى الراأ�س ، قبعات ، اأطراف اأمامية للقبعات ، اأربطة للراأ�س ، 

ع�سابات للمع�سم ، اأربطة تعرق ، األب�سة للراأ�س ، اأغطية لالأذنني ، اأو�سحة ، مناديل للراأ�س 

)باندانا( ، اأحزمة مالب�س ، مالب�س داخلية ، �سراويل داخلية ، �سراويل �سباحة و�سراويل 

ا�ستحمام ، جوارب ق�سرية ، مالب�س حمبوكة ، طماقات )اأغطية لل�ساق( ، قفازات ، قفازات 

تف�سل بني الإبهام وبقية الأ�سابع ، األب�سة مقاومة للمطر ، األب�سة للقدم ، اأحذية ، اأحذية 

خفـيفة ، اأحذية ذات رقبة طويلة و�سنادل مطاطية ذات �سري علوي .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذي هاداد اأباريل جروب ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 90 ئي . ال�سارع اخلام�س ، بايون ، ان جيه 07002 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 3441 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79205 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

والإعالن  الدعاية   ، والت�سدير  ال�سترياد  وكالت   ، الت�سال  و�سائط  على  ال�سلع  عر�س 

ل�سالح  ال�سلع  من  ت�سكيلة  جتميع  خدمات   ، احلا�سوب  �سبكة  فـي  املبا�سر  اخلط  على 

الغري لتمكني الزبـائـــن مـــن معاينـــة و�ســـراء تلـــك ال�سلـــع بطريقــة مالئمـــة مـــن املتاجر 

املتعددة الأق�سام وكاتالوجات التجارة العامة وبوا�سطة الطلب بالربيد اأو بوا�سطة و�سائل 

الت�سالت عن بعد وبوا�سطة مواقع الإنرتنت للتجارة العامة ، خدمات الطلب على اخلط 

املبا�سر وخدمات التلفاز التفاعلية ، توزيع احلقائب واللوازم املتعلقة بها واملالب�س واللوازم 

املتعلقة بها واأردية الراأ�س واألب�سة القدم .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذي هاداد اأباريل جروب ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 90 ئي . ال�سارع اخلام�س ، بايون ، ان جيه 07002 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 3441 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79206 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

حقائــب ريا�سيـــة وحقائـــب لالألعـــاب الريا�سيـــة جلميـــع الأغرا�س ، حقائب حمل الكتب 

وحقائب من ن�سيج �سوفـي وحقائب من ن�سيج م�سلع وحقائب للريا�سة البدنية وحقائب 

حمل وحقائب �سفرية ، حقائب �سغرية ذات حزام تلب�س حول الورك وحقائب تلب�س حول 

اخل�سر ، حقائب ظهر للتخييم ، حقائب ظهر م�سنوعة من ن�سيج غليظ ، حمافظ نقود ، 

�سال�سل مفاتيح جلدية ، حمافظ جيب ، مظالت .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذي هاداد اأباريل جروب ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 90 ئي . ال�سارع اخلام�س ، بايون ، ان جيه 07002 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 3441 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79207

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مالب�س ، حتديدا ، قم�سان ، قم�سان ذات اأكمام طويلة ، قم�سان تائية ، قم�سان داخلية ، 

قم�سان لعبة الركبي ، قم�سان لعبة البولو ، اأثواب من ال�سوف )اجلرازي( ، بزات نظامية ، 

�سراويل داخلية ، بنطلونات ، �سراويل ف�سفا�سة ، �سراويل جينز ، �سراويل كارجو )�سراويل 

قما�س  من  جينز  �سراويل   ، مرنة  �سراويل   ، اجلانبني(  على  كبرية  جيوب  مع  ف�سفا�سة 

الدنيم القطني ، اأردية �سروالية ، اأردية �سروالية تغطي كامل اجل�سم ، �سدارات ، بدلت 

، قم�سان  �سراويل ق�سرية ف�سفا�سة )بوك�سر(   ، �سراويل ق�سرية   ، اأكمام  و  �سراويل  ذات 

فوقية ، قم�سان فوقية مرنة ، قم�سان فوقية بدون اأكمام ، قم�سان تعرق ، قم�سان تعرق 

ذات اأغطية للراأ�س ، جاكيتات تعرق ، �سراويل ق�سرية للتعرق ، بنطلونات تعرق ، �سالت 

اأو اأغطية للج�سم ، بدلت اإحماء ، بدلت للم�سي ال�سريع ، بدلت تدريب ، اأثواب ، تنانري ، 

ف�ساتني ، مالب�س فوقية ذات اأكمام طويلة من ن�سيج حمبوك ، �سدارات ، �سدارات �سوفـية ، 

كنزات �سوفـية ، بدلت واقية من الثلج ، جاكيتات مقل�سنة ، اأردية خارجية ، �سرتات فرائية 

مقل�سنة ، معاطف على �سكل عباءة ، جاكيتات ، جاكيتات تلب�س على كال الوجهني ، جاكيتات 

للعبة  جاكيتات   ، ريا�سية  جاكيتات   ، اخل�سر  مل�ستوى  رجالية  جاكيتات   ، للرياح  مقاومة 

الغولــف وجاكيتــات للتزلــج ، جاكيتات جينز ، معاطف ، معاطف ثقيلة ، معاطــف خارجيــة ،

معاطف فوقية ، مالب�س لل�سباحة ، مالب�س لل�ساطئ ، مالب�س للتزلج على الأمواج ، مالب�س 

للتزلج ، مالب�س للمواليد ، مالب�س للر�سع ، مالب�س نوم تغطي الأقدام للر�سع ، اأحذية 

 ، الأمام  من  حافة  ذات  قبعات   ، الورق  من  لي�ست  لالأطفال  �سدرات   ، ق�سرية  رقبة  ذات 

قبعات �سغرية دائرية تلب�س اأعلى الراأ�س ، قبعات ، اأطراف اأمامية للقبعات ، اأربطة للراأ�س ، 

ع�سابات للمع�سم ، اأربطة تعرق ، األب�سة للراأ�س ، اأغطية لالأذنني ، اأو�سحة ، مناديل للراأ�س 

)باندانا( ، اأحزمة مالب�س ، مالب�س داخلية ، �سراويل داخلية ، �سراويل �سباحة و�سراويل 

ا�ستحمام ، جوارب ق�سرية ، مالب�س حمبوكة ، طماقات )اأغطية لل�ساق( ، قفازات ، قفازات 

تف�سل بني الإبهام وبقية الأ�سابع ، األب�سة مقاومة للمطر ، األب�سة للقدم ، اأحذية ، اأحذية 

خفـيفة ، اأحذية ذات رقبة طويلة و�سنادل مطاطية ذات �سري علوي .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذي هاداد اأباريل جروب ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 90 ئي . ال�سارع اخلام�س ، بايون ، ان جيه 07002 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 3441 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79208 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

عر�س ال�سلع على و�سائط الت�سال ، وكالت ال�سترياد والت�سدير ، الدعاية والإعالن على 

اخلط املبا�سر فـي �سبكة احلا�سوب ، خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري لتمكني 

الزبائــن مـــن معاينـــة و�ســـراء تلـــك ال�سلـــع بطريقـــة مالئمـــة مــن املتاجر املتعددة الأق�سام 

الت�سالت  و�سائل  بوا�سطة  اأو  بالربيد  الطلب  وبوا�سطة  العامة  التجارة  وكاتالوجات 

املبا�سر  ، خدمات الطلب على اخلط  العامة  عن بعد وبوا�سطة مواقع الإنرتنت للتجارة 

وخدمات التلفاز التفاعلية ، توزيع احلقائب واللوازم املتعلقة بها واملالب�س واللوازم املتعلقة 

بها واأردية الراأ�س واألب�سة القدم .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذي هاداد اأباريل جروب ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 90 ئي . ال�سارع اخلام�س ، بايون ، ان جيه 07002 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 3441 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79242 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

برامج حا�سوب م�سجلة ، برامج حا�سوب ) برجميات قابلة للتنزيــل ( ، برجميــات حا�ســوب 

) م�سجلة ( ، برامج حا�سوب )برجميات قابلة للتنزيل( ، برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب ، برامج 

األعاب احلا�سوب ، اأقرا�س مدجمة )�سمعية- ب�سرية( ، و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية ، 

، برجميات حا�سوب  اإلكرتونية قابلة للتنزيل  ، من�سورات  و�سائط تخزين بيانات ب�سرية 

اأجهزة   ، �سخ�سية  ات�سال  اأجهزة   ، الهاتفـية  باملكاملات  للتحكم  برامج برجميات   ، م�سجلة 

احلا�سوب اللوحية والأجهزة الإلكرتونية الأخرى املحمولة والتي حتمل باليد . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأدفان�س ماقازين ببلي�سرز اإنك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فور تاميز �سكوير ، نيويورك ، نيويورك 10036 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/25 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 3441 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79243 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ن�سر مواد الدعاية والإعالن ، الدعاية والإعالن على اخلط املبا�سر على �سبكات احلا�سوب ،

عرب  والإعالن  الدعاية   ، بالراديو  والإعالن  الدعاية   ، والإعالن  الدعاية  ن�سو�س  ن�سر 

التلفزيون ، الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي ، حتديث مواد الدعاية والإعالن ، ن�سر 

مواد الدعاية والإعالن ، الأبحاث التجريبية ، عر�س ال�سلع ، الإعالن بالربيد املبا�سر ، 

تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو دعائية ، خدمات اإعداد مناذج الدعاية والإعالن اأو ترويج 

ا�سرتاكات  تنظيم   ، ال�سحف  فـي  املهمة  املعلومات  اأو  الأخبار  اقتطاع  خدمات   ، املبيعات 

 ، دعائية  اأو  جتارية  لغايات  املعار�س  تنظيم   ، الراأي  ا�ستطالعات   ، لالآخرين  ال�سحف 

 ، العامة  العالقات   ، الراأي  ا�ستطالعات   ، الأفراد  توظيف   ، اخلارجي  والإعالن  الدعاية 

الدعاية والإعالن ، اإعداد اأعمدة الدعاية والإعالن ، تاأجري امل�ساحات الإعالنية ، تاأجري 

مواد الدعاية والإعالن ، ترويج املبيعات لالآخرين ، تنظيم ا�سرتاكات ال�سحف لالآخرين ، 

الإعالنات التجارية ، حتديث مواد الدعاية والإعالن .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأدفان�س ماقازين ببلي�سرز اإنك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فور تاميز �سكوير ، نيويورك ، نيويورك 10036 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/25 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 3441 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79244 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الرتفـيه ، خدمات الرتفـيه ، معلومات عن الرتفـيه ، ن�سر الكتب ، ن�سر الن�سو�س ، ن�سر 

على  الإلكرتونية  املطبوعات  توفـري   ، املبا�سر  اخلط  على  الإلكرتونية  وال�سحف  الكتب 

اخلط املبا�سر ) غري القابلة للتنزيل ( ، الت�سلية ، تقدمي خدمات قاعات الت�سلية ، تنظيم 

عن  معلومات   ، الرقمي  الت�سوير  خدمات   ، الت�سلية(  اأو  )للتعليم  والأحداث  املباريات 

الرتفـيــه ، تنظيــم املعــار�س لغايــات ثقافـيــة ، خدمــات الألعــاب املقدمــة على اخلط املبا�سر
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 ، ال�ستجمام  عن  معلومات   ، الرتفـيه  عن  معلومات   ، املراهنات   ، احلا�سوب(  �سبكة  )من 

تزويد العار�سني للفنانني ، خدمات مرا�سلي الأنباء ، تنظيم احلفالت الراق�سة ، تنظيم 

برامج  اإنتاج   ، احلفالت(  متعهدي  )خدمات  العرو�س  تنظيم   ، ثقافـية  لغايات  املعار�س 

الراديو والتلفزيون ، اإنتاج العرو�س امل�سرحية ، توفـري الت�سهيالت ال�ستجمامية ، معلومات 

عن ال�ستجمام ، الرتجمة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأدفان�س ماقازين ببلي�سرز اإنك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فور تاميز �سكوير ، نيويورك ، نيويورك 10036 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/02/25 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�س.ب : 3441 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79476 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الأحذية واملنتجات اجللدية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اخلمي�س للتجارة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :692 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/03/03
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79479 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اخلدمات املت�سلة با�ستخراج النفط والغاز با�ستثناء خدمات امل�سح . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة علي العوفـي للتجارة �س م م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 64 ر.ب : 116 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/03/03

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79480 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ت�سميم املناظر الطبيعية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ت�ساهيل املتكاملة �س م م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 409 ر.ب : 315 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/03/04
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79724 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

املطاعم .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة زكري املتحدة �س.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2922 ر.ب : 211 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/03/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79884 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

بيع الكماليات - جتارة املالب�س .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : الزهراء للرتويج والت�سويق �س م م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة :عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : التجارة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 765 ر.ب : 116 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/03/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  79910 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املطاعم .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأغذية املمتازة �س.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :  400 ر.ب :211 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/03/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  80019 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

وزار وفانيلة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ا�سار و�سركاه 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 1100 ر.ب : 114 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/04/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  80020 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 وزار وفانيلة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ا�سار و�سركاه 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 1100 ر.ب :114 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/04/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  80021 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

وزار وفانيلة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ا�سار و�سركاه 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 1100 ر.ب : 114 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/04/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  80081 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأعمال تنفـيذ الت�سميم الداخلي . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سواء البلة للتجارة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :784 ر.ب :131 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/04/07

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  80083 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأدوات واأجهزة اإلكرتونية . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة القرق لالأدوات والأجهزة املنزلية واملفرو�سات �س.م.م

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 591 ر.ب : 117 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/04/08
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  80084

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأدوات واأجهزة اإلكرتونية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة القرق لالأدوات والأجهزة املنزلية واملفرو�سات �س.م.م

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 591 ر.ب : 117

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/04/08

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  80085 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأدوات واأجهزة اإلكرتونية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة القرق لالأدوات والأجهزة املنزلية واملفرو�سات �س.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 591 ر.ب : 117 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/04/08
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  80141 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

�سحن وتخلي�س الب�سائع واخلدمات التابعة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : يو�سف بن اأحمد كانو و�سركاه 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 310 ر.ب : 114 مطرح 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/04/09

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  80453 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ا�ستديوهات ومعامل الت�سوير .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرمي لالإبداع �س م م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 1475 ر.ب : 112 روي 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/04/28
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�إعــــــالن

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

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

ال�سلطاين رقم 2008/67 . 

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 18916

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/05/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 800 فـي 2005/10/01م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : لورينزي فا�سكو ا�س بي ايه

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة تريميك�س كوبريات�س ليمتد

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

 - يبلدنـــغ  بـــرو�س  بيتو�سيــــ�س   -  18 باباخري�ستوفــــورو  �لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

الطابــــق 3 - الرمز الربيدي : 3030 - ليما�سول ، قرب�س

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : قرب�س

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/07/01م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 19989

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/06/02م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 844 فـي 2007/08/01م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : مهدي لالأغذية �س . م . م

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : منار لل�سناعات الغذائية �س . م . م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عمانية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س . ب : 118 ، الرمز الربيدي : 124 ، الر�سيل ، �سلطنة عمان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/07/12م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 19990

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/06/02م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 844 فـي 2007/08/01م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : مهدي لالأغذية �س . م . م

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : منار لل�سناعات الغذائية �س . م . م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عمانية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س . ب : 118 ، الرمز الربيدي : 124 ، الر�سيل ، �سلطنة عمان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/07/12م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 20338

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2003/08/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 745 فـي 2003/06/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سيباغ بي فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة اأبوظبي للزيوت النباتية

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإماراتية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 7125 اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2010/03/19م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 22719

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 03

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/06/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 760 فـي 2004/02/07م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ليمكو ، انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ليمتد �ستورز ، األ األ �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 7775 والتون بارك واي ، نيو األباين ، اأوهايو 43054 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/04/11م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 22720

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/06/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 760 فـي 2004/02/07م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ليمكو ، انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ليمتد �ستورز ، األ األ �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 7775 والتون بارك واي ، نيو األباين ، اأوهايو 43054 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/04/11م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 22721

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/06/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 760 فـي 2004/02/07م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ليمكو ، انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ليمتد �ستورز ، األ األ �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 7775 والتون بارك واي ، نيو األباين ، اأوهايو 43054 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/04/11م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 23428

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/11/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 807 فـي 2006/01/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : فريباند دير تيكني�سني ابروا�سنغز فرييني . اي . فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : توف ماركنفريبوند اأي . اف

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 136 فريدريك�سرتا�سه ، 10117 برلني ، اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2012/02/07م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/02م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 23429

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/11/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 772 فـي 2004/08/01م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : فريباند دير تيكني�سني ابروا�سنغز فرييني . اي . فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : توف ماركنفريبوند اأي . اف

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 136 فريدريك�سرتا�سه ، 10117 برلني ، اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2012/02/07م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/02م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 25615

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2005/01/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 775 فـي 2004/09/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : زوو يورك تي ات�س �سي ، األ األ �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اأي بي هولدينغز يو اأن األ تي دي األ األ �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1450 بـــروادواي ، نيويــــورك ، نيويــــورك 10018 ، الوليـــــات 

املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/05/27م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2012/09/08م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 25620

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 03

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2005/01/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 775 فـي 2004/09/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ياكريا ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اأي بي هولدينغز يو اأن األ تي دي األ األ �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1450 بـــروادواي ، نيويــــورك ، نيويــــورك 10018 ، الوليـــــات 

املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/05/27م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 25622

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2005/01/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 775 فـي 2004/09/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ياكريا ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اأي بي هولدينغز يو اأن األ تي دي األ األ �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1450 بـــروادواي ، نيويــــورك ، نيويــــورك 10018 ، الوليـــــات 

املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/05/27م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 25629

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2005/01/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 775 فـي 2004/09/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ياكريا ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اأي بي هولدينغز يو اأن األ تي دي األ األ �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1450 بـــروادواي ، نيويــــورك ، نيويــــورك 10018 ، الوليـــــات 

املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/05/27م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 25818

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 05

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 771 فـي 2004/07/17م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نوفارتيز اإ . جي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ميدا فارما اأ�س . اآيه . اآر . اإل

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

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 43 اأفنيو جون فيتزجريالد كينيدي اإل 1855 لوك�سمبورغ

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : لوك�سمبورغ

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2012/03/11م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/09م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 25963

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/07/05م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 805 فـي 2005/12/17م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : كاليج

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سويز انفايرومنينت

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

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : تور �سي بي 21 ، 16 بال�س دي اإي 1 اإيري�س 92040 باري�س ل 

ديفين�س �سيديك�س ، فرن�سا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2010/11/08م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 25964

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/07/05م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 805 فـي 2005/12/17م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : كاليج

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سويز انفايرومنينت

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

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : تور �سي بي 21 ، 16 بال�س دي اإي 1 اإيري�س 92040 باري�س ل 

ديفين�س �سيديك�س ، فرن�سا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2010/11/08م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 25965

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 40

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/07/05م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 805 فـي 2005/12/17م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : كاليج

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سويز انفايرومنينت

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

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : تور �سي بي 21 ، 16 بال�س دي اإي 1 اإيري�س 92040 باري�س ل 

ديفين�س �سيديك�س ، فرن�سا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2010/11/08م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 25966

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/07/05م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 805 فـي 2005/12/17م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : كاليج

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سويز انفايرومنينت

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

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : تور �سي بي 21 ، 16 بال�س دي اإي 1 اإيري�س 92040 باري�س ل 

ديفين�س �سيديك�س ، فرن�سا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2010/11/08م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 25977

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 03

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/07/09م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 811 فـي 2006/03/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : كابو�سيكي كاي�سا كانيبو كي�سوهني ) كانيبو كوزماتيك�س انك(

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : كاو كابو�سيكي كاي�سا )كاو كوربوري�سن(

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : يابانية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 -10 ، نيهونبا�سي ، كايابا�سو 1 - �سوم ، �سو - كو ، طوكيو ، 

اليابان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اليابان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/04/12م 

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 25978

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/07/09م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 811 فـي 2006/03/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : كابو�سيكي كاي�سا كانيبو كي�سوهني ) كانيبو كوزماتيك�س انك(

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : كاو كابو�سيكي كاي�سا )كاو كوربوري�سن(

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : يابانية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 - 10 ، نيهونبا�سي ، كايابا�سو 1 - �سوم ، �سو - كو ، طوكيو ، 

اليابان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اليابان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/04/12م 

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 26088

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 09

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2005/01/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 775 فـي 2004/09/15م 

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جون�سون اند جون�سون

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

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

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

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2006/07/07م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 26526

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2005/01/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 776 فـي 2004/10/02م 

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : اإي اأف كوليجز ليمتد

األ لوك�سييمبـــورغ ،  اأر .  اإيه .  �سينغـــوم انرتنا�سيونــال ا�س .  ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : 

لويــــزرن براجن

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : هالدن�سرتا�س 4 ، �سي ات�س - 6006 لويزرن ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/11/28م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 26743

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/04/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 796 فـي 2005/08/01م 

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سريماك�س ريتيل ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سريماك�س فا�سنز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : كندية - ال�سناعة والتجارة

 ، ، كندا  ، كيوبيك  ، مونترييال  اي�ست  3901 جارى �سرتيت  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

ات�س اي زد 2 جي اي ، كندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : كندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2003/02/02م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 27186

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/05/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 876 فـي 2008/12/01م 

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : مهدي لالأغذية �س . م . م

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : منار لل�سناعات الغذائية �س . م . م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عمانية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س . ب : 118 ، الرمز الربيدي : 124 ، الر�سيل ، �سلطنة عمان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/07/12م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 29262

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/11/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 786 فـي 2005/03/01م 

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : مهدي لالأغذية �س . م . م

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : منار لل�سناعات الغذائية �س . م . م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عمانية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س . ب : 118 ، الرمز الربيدي : 124 ، الر�سيل ، �سلطنة عمان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/07/12م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 29356

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/11/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 786 فـي 2007/03/01م 

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : مهدي لالأغذية �س . م . م

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : منار لل�سناعات الغذائية �س . م . م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عمانية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س . ب : 118 ، الرمز الربيدي : 124 ، الر�سيل ، �سلطنة عمان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/07/12م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 34365

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/03/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 852 فـي 2007/12/01م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : مهدي لالأغذية �س . م . م

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : منار لل�سناعات الغذائية �س . م . م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عمانية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س . ب : 118 ، الرمز الربيدي : 124 ، الر�سيل ، �سلطنة عمان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/07/12م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 34366

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/03/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 852 فـي 2007/12/01م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : مهدي لالأغذية �س . م . م

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : منار لل�سناعات الغذائية �س . م . م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عمانية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س . ب : 118 ، الرمز الربيدي : 124 ، الر�سيل ، �سلطنة عمان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/07/12م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 34367

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/03/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 852 فـي 2007/12/01م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : مهدي لالأغذية �س . م . م

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : منار لل�سناعات الغذائية �س . م . م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عمانية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س . ب : 118 ، الرمز الربيدي : 124 ، الر�سيل ، �سلطنة عمان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/07/12م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 34368

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/03/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 852 فـي 2007/12/01م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : مهدي لالأغذية �س . م . م

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : منار لل�سناعات الغذائية �س . م . م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عمانية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س . ب : 118 ، الرمز الربيدي : 124 ، الر�سيل ، �سلطنة عمان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/07/12م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 38507

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 09

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/07/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 835 فـي 2007/03/17م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ذا بريتي�س برودكا�ستينج كوربوري�سن

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : امييديات ميديا كومباين لندن ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة والتجارة

ميديا �سينرت ، 201 وود لن ، لندن دبليو 712 تي كيو ، اململكة  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/12/12م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 38508

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/07/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 835 فـي 2007/03/17م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ذا بريتي�س برودكا�ستينج كوربوري�سن

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : امييديات ميديا كومباين لندن ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ميديا �سينرت ، 201 وود لن ، لندن دبليو 712 تي كيو ، اململكة 

املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/12/12م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 38509

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/07/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 835 فـي 2007/03/17م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ذا بريتي�س برودكا�ستينج كوربوري�سن

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : امييديات ميديا كومباين لندن ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ميديا �سينرت ، 201 وود لن ، لندن دبليو 712 تي كيو ، اململكة 

املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/12/12م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 38891

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/12/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 840 فـي 2007/06/02م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نيوزيالند ميلك براند�س ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فونتريا براندز )�سنغافورة( بي تي اي ليمتد

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

 ، �سنرت  اي�سترين  جريت   #  06  -  01  ، �سرتيت  بيكرينج   1  : �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

048659 ، �سنغافورة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سنغافورة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/08/22م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 38915

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 03

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/02/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 821 فـي 2006/08/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �ستاروود كابيتال جروب جلوبال ، األ األ �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : من�ساجم - كيه ا�س زيد انفي�ستمينرت ا�س ايه ا�س

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

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 95 ريو دي اي ال ايه بويتي ، 75008 باري�س ، فرن�سا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/08/04م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 38916

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 20

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/02/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 821 فـي 2006/08/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �ستاروود كابيتال جروب جلوبال ، األ األ �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : من�ساجم - كيه ا�س زيد انفي�ستمينرت ا�س ايه ا�س

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

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 95 ريو دي اي ال ايه بويتي ، 75008 باري�س ، فرن�سا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/08/04م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 38917

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 24

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/02/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 821 فـي 2006/08/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �ستاروود كابيتال جروب جلوبال ، األ األ �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : من�ساجم - كيه ا�س زيد انفي�ستمينرت ا�س ايه ا�س

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

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 95 ريو دي اي ال ايه بويتي ، 75008 باري�س ، فرن�سا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/08/04م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 38918

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/02/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 821 فـي 2006/08/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �ستاروود كابيتال جروب جلوبال ، األ األ �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : من�ساجم - كيه ا�س زيد انفي�ستمينرت ا�س ايه ا�س

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

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 95 ريو دي اي ال ايه بويتي ، 75008 باري�س ، فرن�سا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/08/04م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 38919

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/02/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 821 فـي 2006/08/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �ستاروود كابيتال جروب جلوبال ، األ األ �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : من�ساجم - كيه ا�س زيد انفي�ستمينرت ا�س ايه ا�س

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

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 95 ريو دي اي ال ايه بويتي ، 75008 باري�س ، فرن�سا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/08/04م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 40369

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/05/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 879 فـي 2009/01/17م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : فاي�سوري هوتلز األ األ

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فاي�سوري كاميان ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : جزر الكاميان - ال�سناعة والتجارة

اأوغالنـــد هـــاو�س ، غرانــــد كاميــــان كـــــي واي 1 - 1104 جــــزر  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

الكاميان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : جزر الكاميان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2012/07/27م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م       
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 40383

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/01/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 826 فـي 2006/11/01م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : فوي�سوري هوتلز األ األ

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فاي�سوري كاميان ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : جزر الكاميان - ال�سناعة والتجارة

اأوغالنـــد هـــاو�س ، غرانــــد كاميــــان كـــــي واي 1 - 1104 جــــزر  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

الكاميان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : جزر الكاميان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2012/07/27م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م 

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 40384

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/01/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 826 فـي 2006/11/01م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : فوي�سوري هوتلز األ األ

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فاي�سوري كاميان ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : جزر الكاميان - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اأوغالنـــد هـــاو�س ، غرانــــد كاميــــان كـــــي واي 1 - 1104 جــــزر 

الكاميان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : جزر الكاميان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2012/07/27م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م 
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 41309

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/06/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 857 فـي 2008/02/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : اإل ت�سيكو ري�ستورانت�س ، انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : كانتينا لريدو ري�ستورانت�س ، ال . ال . �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

12200 ان �ستيمون�س فريواي ، �سوين 100 ، دال�س ، تي اك�س  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

75234 ، الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2012/09/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م 

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 41783

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/05/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 857 فـي 2008/02/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريت�سوير هولدينغز ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : هوغو تالينت ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هونغ كونغ - ال�سناعة والتجارة

1601 ، اوفي�س تاور ون ، ذا هاربورفرونت ، منرب 18 تاك فنغ  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

�سرتيت ، هنغ هوم ، كولوون ، هونغ كونغ

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هونغ كونغ

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/11/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م 
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 41783

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/05/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 857 فـي 2008/02/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : هوغو تالينت ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ات�س تي بي فا�سن ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هونغ كونغ - ال�سناعة والتجارة

3/اف ، �سينتينيال بلدينغ ، 926 - 924 �سيونغ �سا وان رود ،  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

كولون ، هوجن كوجن

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هونغ كونغ

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/11/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م 

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 41784

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/05/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 852 فـي 2007/12/01م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريت�سوير هولدينغز ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : هوغو تالينت ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هونغ كونغ - ال�سناعة والتجارة

1601 ، اوفي�س تاور ون ، ذا هاربورفرونت ، منرب 18 تاك فنغ  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

�سرتيت ، هنغ هوم ، كولوون ، هونغ كونغ

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هونغ كونغ

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/11/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م 
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 41784

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/05/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 852 فـي 2007/12/01م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : هوغو تالينت ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ات�س تي بي فا�سن ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هونغ كونغ - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 3/اف ، �سينتينيال بلدينغ ، 926 - 924 �سيونغ �سا وان رود ، 

كولون ، هوجن كوجن

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هونغ كونغ

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/11/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م 

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 45476

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/03/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 850 فـي 2007/11/03م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيدزهوتلز األ األ �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فاي�سوري كاميان ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : جزر الكاميان - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اأوغالنـــد هـــاو�س ، غرانــــد كاميــــان كـــــي واي 1 - 1104 جــــزر 

الكاميان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : جزر الكاميان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2012/07/27م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م 
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 45477

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/03/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 850 فـي 2007/11/03م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيدزهوتلز األ األ �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فاي�سوري كاميان ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : جزر الكاميان - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اأوغالنـــد هـــاو�س ، غرانــــد كاميــــان كـــــي واي 1 - 1104 جــــزر 

الكاميان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : جزر الكاميان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2012/07/27م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م 

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 45478

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/03/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 850 فـي 2007/11/03م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيدزهوتلز األ األ �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فاي�سوري كاميان ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : جزر الكاميان - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اأوغالنـــد هـــاو�س ، غرانــــد كاميــــان كـــــي واي 1 - 1104 جــــزر 

الكاميان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : جزر الكاميان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2012/07/27م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م 
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 47005

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/08/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 860 فـي 2008/04/01م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نيوزيالند ميلك براند�س ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فونتريا براندز )�سنغافورة( بي تي اي ليمتد

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

 ، �سنرت  اي�سترين  جريت   #  06  -  01  ، �سرتيت  بيكرينج   1 �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

048659 ، �سنغافورة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سنغافورة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/08/22م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 52977

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 893 فـي 2009/08/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : مايبورن مانيجمينت �سريف�سز ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ذا بريكلي هوتيل ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سركة بريطانية ، 30 اأولد بريلنغتون �سرتيت ، لندن دبليو 1 

اأ�س 3 ايه اآر ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2013/03/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/02م 
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 52978

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 893 فـي 2009/08/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : مايبورن مانيجمينت �سريف�سز ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ذا بريكلي هوتيل ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سركة بريطانية ، 30 اأولد بريلنغتون �سرتيت ، لندن دبليو 1 

اأ�س 3 ايه اآر ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2013/03/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/02م 

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 52979

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 893 فـي 2009/08/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : مايبورن مانيجمينت �سريف�سز ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ذا بريكلي هوتيل ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سركة بريطانية ، 30 اأولد بريلنغتون �سرتيت ، لندن دبليو 1 

اأ�س 3 ايه اآر ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2013/03/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/02م 
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 52980

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 893 فـي 2009/08/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : مايبورن مانيجمينت �سريف�سز ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ذا بريكلي هوتيل ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سركة بريطانية ، 30 اأولد بريلنغتون �سرتيت ، لندن دبليو 1 

اأ�س 3 ايه اآر ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2013/03/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/02م 

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 52981

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 893 فـي 2009/08/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : مايبورن مانيجمينت �سريف�سز ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ذا بريكلي هوتيل ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سركة بريطانية ، 30 اأولد بريلنغتون �سرتيت ، لندن دبليو 1 

اأ�س 3 ايه اآر ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2013/03/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/02م 
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 52982

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 893 فـي 2009/08/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : مايبورن مانيجمينت �سريف�سز ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ذا بريكلي هوتيل ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سركة بريطانية ، 30 اأولد بريلنغتون �سرتيت ، لندن دبليو 1 

اأ�س 3 ايه اآر ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2013/03/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/02م 

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 52983

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 893 فـي 2009/08/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : مايبورن مانيجمينت �سريف�سز ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ذا بريكلي هوتيل ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سركة بريطانية ، 30 اأولد بريلنغتون �سرتيت ، لندن دبليو 1 

اأ�س 3 ايه اآر ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2013/03/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/02م 
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 53919

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/08/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 876 فـي 2008/12/01م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : مهدي لالأغذية �س . م . م

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : منار لل�سناعات الغذائية �س . م . م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عمانية - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س . ب : 118 ، الرمز الربيدي : 124 ، الر�سيل ، �سلطنة عمان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/07/12م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/08م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 54327

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/12/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 889 فـي 2009/06/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نيوزيالند ميلك براند�س ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فونتريا براندز )�سنغافورة( بي تي اي ليمتد

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

 ، �سنرت  اي�سترين  جريت   #  06  -  01  ، �سرتيت  بيكرينج   1 �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

048659 ، �سنغافورة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سنغافورة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/08/22م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 55142

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/09/02م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 885 فـي 2009/04/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : اأفالون هوتلز األ . األ . �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فاي�سوري كاميان ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : جزر الكاميان - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اأوغالنـــد هـــاو�س ، غرانــــد كاميــــان كـــــي واي 1 - 1104 جــــزر 

الكاميان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : جزر الكاميان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2012/07/27م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م 

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 55143

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/09/02م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 885 فـي 2009/04/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : اأفالون هوتلز األ . األ . �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فاي�سوري كاميان ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : جزر الكاميان - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اأوغالنـــد هـــاو�س ، غرانــــد كاميــــان كـــــي واي 1 - 1104 جــــزر 

الكاميان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : جزر الكاميان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2012/07/27م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م 
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 55144

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/08/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 884 فـي 2009/04/01م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : اأفالون هوتلز األ . األ . �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فاي�سوري كاميان ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : جزر الكاميان - ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اأوغالنـــد هـــاو�س ، غرانــــد كاميــــان كـــــي واي 1 - 1104 جــــزر 

الكاميان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : جزر الكاميان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2012/07/27م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م 

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 58641

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 05

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2010/12/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 906 فـي 2010/03/01م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نيوزيالند ميلك براند�س ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فونتريا براندز )�سنغافورة( بي تي اي ليمتد

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

 ، �سنرت  اي�سترين  جريت   #  06  -  01  ، �سرتيت  بيكرينج   1 �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

048659 ، �سنغافورة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سنغافورة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/08/22م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 58642

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2010/12/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 906 فـي 2010/03/01م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نيوزيالند ميلك براند�س ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فونتريا براندز )�سنغافورة( بي تي اي ليمتد

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

 ، �سنرت  اي�سترين  جريت   #  06  -  01  ، �سرتيت  بيكرينج   1 �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

048659 ، �سنغافورة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سنغافورة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/08/22م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 59562

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 05

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2012/12/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 909 فـي 2010/04/17م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نيوزيالند ميلك براند�س ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فونتريا براندز )�سنغافورة( بي تي اي ليمتد

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

 ، �سنرت  اي�سترين  جريت   #  06  -  01  ، �سرتيت  بيكرينج   1 �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

048659 ، �سنغافورة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سنغافورة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/08/22م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 60375

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 05

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2011/01/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 910 فـي 2010/05/01م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نيوزيالند ميلك براند�س ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فونتريا براندز )�سنغافورة( بي تي اي ليمتد

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

 ، �سنرت  اي�سترين  جريت   #  06  -  01  ، �سرتيت  بيكرينج   1 �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

048659 ، �سنغافورة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سنغافورة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/08/22م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 60376

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2011/01/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 910 فـي 2010/05/01م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نيوزيالند ميلك براند�س ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فونتريا براندز )�سنغافورة( بي تي اي ليمتد

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

 ، �سنرت  اي�سترين  جريت   #  06  -  01  ، �سرتيت  بيكرينج   1 �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

048659 ، �سنغافورة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سنغافورة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2011/08/22م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2013/09/04م
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�إعــــــــــــالن

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

باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 , اأنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�صجلة الآتية :

م
رقــم 

�لعالمة
�ملـهنــة��شـــــــم �ل�شــركــــــــة

تاريخ 

الت�سجيل

1993/3/28التجارة وال�صناعةرو هوديا كونزيومر �صبي�صياليتز ليمتد18308

1993/4/20التجارة وال�صناعةت�صريت�ش اآندكو . ) فووت ويري ( ليمتد28402

1993/4/20التجارة وال�صناعةت�صريت�ش اآندكو . ) فووت ويري ( ليمتد38403

1993/5/29التجارة وال�صناعةاإنتري بارفيومز )�صوي�ش( �صارل48523

58557
جورجيو اأرماين ا�ش.بي , �صوي�ش 

بران�ش ميندري�صيو
1993/6/13التجارة وال�صناعة

1993/6/13التجارة وال�صناعة�صرتيل�صون ايه جي -�صركة �صوي�صرية68574

1993/6/13التجارة وال�صناعة�صرتيل�صون ايه جي -�صركة �صوي�صرية78575

1993/6/13التجارة وال�صناعة�صرتيل�صون ايه جي -�صركة �صوي�صرية88577

1993/6/20التجارة وال�صناعةاإنتري بارفوميز )�صوي�ش( �صارل98590

1993/7/17التجارة وال�صناعة�صل براندز انرتنا�صيونال اأ جي108696

1993/7/17التجارة وال�صناعة�صل براندز انرتنا�صيونال اأ جي118697

1993/9/1التجارة وال�صناعة�صوي�ش اآرمي براند , ليمتد128832

1993/1/12التجارة وال�صناعةغريلني �صو�صايتيه انونيم139212

1997/9/10التجارة وال�صناعةامل�صنع العماين للمواد الغذائية �ش م م1416474

1997/9/10التجارة وال�صناعةامل�صنع العماين للمواد الغذائية �ش م م1516475

1997/9/10التجارة وال�صناعةامل�صنع العماين للمواد الغذائية �ش م م1616476

1997/9/10التجارة وال�صناعةامل�صنع العماين للمواد الغذائية �ش م م1716477

1997/9/10التجارة وال�صناعةامل�صنع العماين للمواد الغذائية �ش م م1816478

1997/9/13التجارة وال�صناعةامل�صنع العماين للمواد الغذائية �ش م م1916480
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م
رقــم 

�لعالمة
�ملـهنــة��شـــــــم �ل�شــركــــــــة

تاريخ 

الت�سجيل

2016611
ال�صركة الوطنية للتجارة املحدودة 

امل�صوؤولية �ش م م
1997/11/6التجارة وال�صناعة

2000/11/14التجارة وال�صناعة�صركة املحرك الهند�صية �ش م م2123983

2000/9/2التجارة وال�صناعةال�صتايل للتجارة واملقاولت2223498

2001/9/3التجارة وال�صناعةامل�صنع العماين للمواد الغذائية2326273

2003/3/29التجارة وال�صناعةميدرر جي ام بي ات�ش2430226

2003/4/5التجارة وال�صناعة�صاركار ترامك�ش ا�ش اأ2530281

2003/4/6التجارة وال�صناعةاري�ش بروتيك�صن2630290

2003/4/9التجارة وال�صناعةبيدياليت اند�صرتيز ليمتد2730330

2003/4/13التجارة وال�صناعةاوي ل يفا اأي اكيو ليمتد2830351

2003/4/16التجارة وال�صناعةبروفاين ج م ب هـ2930384

2003/4/21التجارة وال�صناعةدراك بيم مورين , انك3030396

2003/4/21التجارة وال�صناعةدراك بيم مورين , انك3130397

2003/4/21التجارة وال�صناعةدراك بيم مورين , انك3230398

2003/4/21التجارة وال�صناعةدراك بيم مورين , انك3330399

2003/4/21التجارة وال�صناعةدراك بيم مورين , انك3430400

2003/4/21التجارة وال�صناعةدراك بيم مورين , انك3530401

2003/4/21التجارة وال�صناعةدراك بيم مورين , انك3630402

2003/4/27التجارة وال�صناعة�صن اند �صاند �صبورت�ش �ش .ذ.م.م3730462

2003/4/26التجارة وال�صناعةنيوكوميد جي اأم بي ات�ش3830448

2003/5/10التجارة وال�صناعةبيومارين / جنزامي ال ال �صي3930520

2003/6/21التجارة وال�صناعة�صركة املرطبات العربية املحدودة4030784

2003/6/21التجارة وال�صناعة�صركة املرطبات العربية املحدودة4130785
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م
رقــم 

�لعالمة
�ملـهنــة��شـــــــم �ل�شــركــــــــة

تاريخ 

الت�سجيل

4230799
ميتال ون كوربوري�صن 

)كابو�صيكي كاي�صا ميتال ون(
2003/6/22التجارة وال�صناعة

4330800
ميتال ون كوربوري�صن 

)كابو�صيكي كاي�صا ميتال ون(
2003/6/22التجارة وال�صناعة

4430801
ميتال ون كوربوري�صن 

)كابو�صيكي كاي�صا ميتال ون(
2003/6/22التجارة وال�صناعة

4530802
ميتال ون كوربوري�صن 

)كابو�صيكي كاي�صا ميتال ون(
2003/6/22التجارة وال�صناعة

4630803
ميتال ون كوربوري�صن 

)كابو�صيكي كاي�صا ميتال ون(
2003/6/22التجارة وال�صناعة

4730804
ميتال ون كوربوري�صن 

)كابو�صيكي كاي�صا ميتال ون(
2003/6/22التجارة وال�صناعة

2003/7/22التجارة وال�صناعةالر�صيل للكيماويات4830980

2003/7/26التجارة وال�صناعةكيا موتورز كوربوري�صن4930991

2003/8/2التجارة وال�صناعةجاك دانييلز  بروبريتي�ش انك5031040

2003/8/17التجارة وال�صناعةذا مونار�ش بيفاريج كومباين انك5131140

5231165
كابو�صيكي كاي�صا اأك�صيدي 

)اأك�صيدي كوربوري�صن( 
2003/8/19التجارة وال�صناعة

5331166
كابو�صيكي كاي�صا اأك�صيدي 

)اأك�صيدي كوربوري�صن( 
2003/8/19التجارة وال�صناعة

2004/1/10التجارة وال�صناعة�صركة داندي �ش.م.م5432331

5533162
اني�صتيتيوت اوف �صريتيفايد 

ماجنمينت اكاونتينت�ش
2004/4/26التجارة وال�صناعة

1993/1/31التجارة وال�صناعة�صركة املراعي ليمتد567921
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 جملــ�س املناق�صــات

يعلـن جملـ�س املناق�صـات عن طرح املناق�صات التالية :

موعد 

تقدمي 

العطـاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمـة 

امل�ستند

ال�سركـات التي 

يحـق

لها اال�صتــراك

ا�ســــــم املناق�ســة
رقـم 

املناق�سـة

2013/12/2 2013/10/31

)=/3٫000 ر.ع(

ثالثـــة اآالف

ريـال عمانــي

ال�سركـات املتخ�س�سة 

فـي اأعمـال الطـرق 

وامل�صجلــة لــدى 

جملـ�س املناق�صـات 

بالدرجــة املمتـازة

م�صــروع ازدواجيـــة 

طريــق اأدم - ثمريــت

 "اجلـــزء الأول" 
2013/112

2013/12/2 2013/10/31

)=/3٫000 ر.ع(

ثالثـــة اآالف

ريـال عمانــي

ال�سركـات املتخ�س�سة 

فـي اأعمـال الطـرق 

وامل�صجلــة لــدى 

جملـ�س املناق�صـات 

بالدرجــة املمتـازة

م�صــروع ازدواجيـــة 

طريــق اأدم - ثمريــت 

"اجلــزء الثانـي"
2013/113

2013/12/2 2013/10/31

)=/3٫000 ر.ع(

ثالثـــة اآالف

ريـال عمانــي

ال�سركـات املتخ�س�سة 

فـي الأعمال 

الكهربائية ح�سـب 

اجلهد املذكور 

وامل�صجلة لدى جمل�س 

املناق�صـات ولـدى 

اجلهة املخت�سة باإدارة 

الئحــة التوزيــع

م�صـروع تاأهيـل وتو�صعـة 

حمطـة اإنتـاج الكهربـاء 

جهـد )33 ك.ف( ب�صيـح 

اخليـرات مبحافظـة ظفـار   

2013/114

2013/12/2 2013/10/31

)=/3٫000 ر.ع(

ثالثـــة اآالف

ريـال عمانــي

ال�سركـات املتخ�س�سة 

فـي الأعمال 

الكهربائية ح�سـب 

اجلهد املذكور 

وامل�صجلة لدى جمل�س 

املناق�صـات ولـدى 

اجلهة املخت�سة باإدارة 

الئحــة التوزيــع

م�صـروع اإن�صـاء حمطـة 

حمـولت كهربــاء جهـــد 

)11/33 ك.ف( �صعــة 

)3×20م.ف.اأ( مع 

مغذيـات جهــد )33 ك.ف( 

وخمـارج جهـد )11 ك.ف( 

بالقريحــات بوليــة 

امل�صنعـة مبحافظـة 

جنوب الباطنـة

2013/115
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موعد 

تقدمي 

العطـاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمـة 

امل�ستند

ال�سركـات التي 

يحـق

لها اال�صتــراك

ا�ســــــم املناق�ســة
رقـم 

املناق�سـة

2013/12/2 2013/10/31

)=/2٫000 ر.ع(

األفـــــا

 ريال عماين

ال�سركـات املتخ�س�سة 

فـي الأعمال املدنيـة 

وامل�صجلــة لــدى 

جملـ�س املناق�صـات 

بالدرجــة املمتـازة

م�صـروع تعزيـز حقل اآبـار 

امليـاه بوادي العيــن 

بواليــة عبــري 

مبحافظـــــة الظاهــــــرة

2013/116

ميكــــن احل�صـــــول على م�صتنـــــدات ال�صـــــــروط واملوا�صفـــــــات من مبنــــــى املجلــــ�س باخلويــــر اعتبــــارا 

من تاريـخ ن�صـر هـذا الإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـور باجلـدول اأعـاله .

اأو �صيك  تاأمينا موؤقتا فـي �صورة �صمان م�صرفـي  اأن ترفق مع عطاءاتها  ال�صركات  على جميع 

م�صدق عليه من اأحد البنوك العاملة فـي ال�صلطنة ل يقل عن )1%( من قيمة العطاء معنونا 

با�صم معايل رئي�س جمل�س املناق�صات و�صاري املفعول ملدة )90( يوما من تاريخ تقدمي العطاءات 

وكل عطاء ل ي�صتوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب �صوف لن ينظر فـيه .

تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�صلي املعد لذلك وعلى جدول الفئات املرافق له 

فـي مظاريف خمتومة بال�صمع الأحمر معنونة با�صـــم معالــي رئيــ�س جملـــ�س املناق�صات مكتوب 

عليهـا من اخلــــارج رقــــم وا�صــــم املناق�صـــة فقــــط واأل يكتـــب علــى املظـــروف ا�صــم �صاحــب العطــاء 

اأو ما ي�صري اإليه .

يجـب و�صع العطــــاءات ب�صندوق املناق�صات مببنــى املجل�س باخلويـــر ابتداء من ال�صاعــــة ال�صابعـة 

والن�صـف حتـى ال�صاعـة العا�صـرة من �صباح اليوم املحدد باجلدول اأعاله ، هذا و�صوف لن يتم 

قبول اأي عطـاء يرد اإىل املجلـ�س بعد املوعـد الآنف الذكـر ، كمـا يجب ح�صور ممثل لل�صركـة التي 

هــــذه  بـــث  �صيتــم  باأنـــه  ، علمـــا  املظاريـــف  اإجــــــراءات فتــح  املناق�صــــــة عنـد  تقـــــدم عطاءهـــــا فـي 

الإجــــراءات مبا�صـــرة علـى موقـــع جملــ�س املناق�صـات فـي �صبكـــــة املعلومــــات العامليـــــة )الإنرتنت( 

)http://www.tenderboard.gov.om( ابتداء من ال�صاعة احلادية ع�صرة �صباحا .

ون�صبة  تعمني  ن�صبة  اأكرب  على  عطاوؤها  ي�صتمل  التي  لل�صركات  الإ�صناد  فـي  الأف�صلية  �صتعطى 

�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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مكتـب العلـوي لتدقيـق احل�سابـات 

اإعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 

ملكتب املرهوبي والعلوي لتدقيق احل�سابات 

والعلوي  املرهوبي  مكتب  بت�صفيــــة  يقـــوم  اأنـــه  احل�صابــات  لتدقيــق  العلــوي  مكتـب  يعلـــن 

لتدقيق احل�صابات , وامل�صجلـة لــدى اأمانة ال�صجل التجاري بالرقــم 4072359 وفقـــا التفاق 

اأمـــام  الت�صفيــة  فـي  ال�صركـة  وللم�صفــي وحده حــق متثيــل   , 2012/7/24م  املوؤرخ  ال�صركاء 

ال�صركة  باأعمــال  تتعلــق  التـي  االأمــور  فـــي كافــة  امل�صفــي  , وعلــى اجلميــع مراجعــة  الغيــر 

على العنوان التايل :

 حمافظة م�سقط - روي - احلي التجاري - جانب �سركة الوطنية للتاأمني

  بناية اأولد بريك الغافري - الطابق الأول - �سقة رقم 22

  �ص.ب : 1688 ر.ب :112

هاتف رقم :92180800 -  تليفاك�س رقم : 24799610

كمــا يدعــو امل�صفــي مبوجب هذا االإعالن دائنــي ال�صركــة للتقدم بادعاءاتهـم �صد ال�صركــة 

مدعمة بامل�صتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر مــن تاريــخ 

ن�صــر هــذا االإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفي على العنوان 

امل�صار اإليه .

امل�سفــــــــــي
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