
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1069(                                                                         ال�سنـــــة الثالثـــــة والأربعــــون 

            

املحتـــــــــويــات

اأوامــر �ســاميــة مبنــح اأو�سمـــة

                          ديوان البالط ال�سلطاين

                           املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

�أمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام .

قـــــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــــة

                                                           ديــوان البــالط ال�سلطانــي

قـــــــــــــــــر�ر ديو�نـــــــــــي رقــــــــــم 2014/3   �ســـادر فـي 2014/8/27 بتعديل �لقـر�ر �لديو�نـي 

رقم 2010/1 ب�سـاأن ر�ســوم تاأجيــر  قاعـة �لو�سائــط 

�لبليــد  �للبـان مبنتــزه  �مللحقـة مبتحـف  �ملتعــددة 

�لأثري مبحافظة ظفار .

                                                          وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

قـــــــــــــر�ر وز�ري رقـــــــــــــــــم 2014/230     �ســـــــادر فــــي 2014/9/1 باإ�ســـــــد�ر لئحــــة تنظيـــم 

�سيد �أ�سماك �لكنعد .

رقم 

ال�سفحة

 الأحــــد 12 ذو �لقعدة 1435هـ                                                    �ملـو�فـــــق 7 �سبتمبـــر 2014م
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رقم 

ال�صفحة

بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة

                 وزارة التنمية االجتماعية 

ملخـ�ص نظــام النـادي االجتماعـي للجاليـة العراقيــة .

اإعـــــــــــــالنـات ر�صـــــــــميــــــــــة

                                                   وزارة العـــــــــدل

قرار جلنة قبول املحامني رقم 2014/5/41 باإعـالن تاأ�شيـ�ص �شركة مدنية للمحاماة .

وزارة القــــوى العاملـــــة

اإعــالنات ب�شـــاأن طلـــب ت�شجيـــل نقابـــات عماليــــة . 

   وزارة التجارة وال�صناعة

   دائرة امللكيـــة الفكريــــة

االإعالنات اخلا�شة بالن�شر عن طلبات ت�شجيل العالمات التجارية .

                                                   جملـــ�س املناق�صـــــات  

اإعالن عن طرح املناق�شـة رقـم 2014/24 .

اإعالن عن طرح املناق�شـة رقـم 2014/25 .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــــة

مكتب حمد ال�صاحب للمحاماة واال�صت�صارات القانونية

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأر�ص الطيبات �ص.م.م .

مكتب �صعيد ال�صحري و�صركاه للمحاماة واال�صت�صارات القانونية

اإعــالن عن انتهاء اأعمال الت�شفية ل�شركـة ال�شـرق االأو�شط للو�شاطة �ص.م.م .

�صعيد بن خمي�س بطي الكحايل 

وع�صـــام الديــن يو�صـف اأحمــد 

اإعــالن عن انتهاء اأعمال الت�شفية ل�شركــة اأبنــاء كيمجــي �ص.م.م .

بي دي اأو جواد حبيب

اإعــالن عن انتهاء اأعمال الت�شفية ل�شركــة اخلليــج للربوبانــت �ص.م.م .
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اأوامــــــــــر �ســاميــــــــــة 

مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1069(

ديـوان البـالط ال�سلطانــي

املرا�ســم ال�سلطانيــة

اأمــر منــح و�ســام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنـــح و�ســــام النعمـــان مــــن الدرجــــــة الأولـــى ل�سعـــادة / متعـــب و�سيـــو�ص الزبـــن - �سفيـــر 

اململكــــــة الأردنيــــــة الها�سميـــــــة املنتهيـــــــة مهمتــــــه بال�سلطنــــــة ، وقــــــد �ســـــــدر اأمــــــــر املنــــــح 

بتاريـــــخ 28 مــــن �ســـــوال 1435هـ املوافـــــق 25 مـن اأغ�سطـــــ�ص 2014م .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1069(

ديــوان البــالط ال�سلطانــي

قـــرار ديوانـي

 رقـــم 2014/3

بتعديل القرار الديواين رقم 2010/1 

ب�ساأن ر�سوم تاأجري  قاعة الو�سائط املتعددة 

امللحقة مبتحف اللبان مبنتزه البليد الأثري مبحافظة ظفار

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

واإلــى القــــرار الديوانـــي رقـــــم 2010/1 ب�ســاأن ر�ســــوم تاأجيــــر قاعـــة الو�سائــط املتعــددة امللحقـــة 

مبتحف اللبان مبنتزه البليد الأثري مبحافظة ظفار ،

واإىل موافقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ي�ستبـــــــدل بنــــــ�ص املـــــــــادة الثانيــــة من القـــــــرار الديوانــــــــي رقـــــــــــــم 2010/1 امل�ســــــار اإليــــه ، 

النــ�ص الآتـــي :

" يتم دفع الر�سوم الواردة باملادة الأوىل من هذا القرار قبل )10( ع�سرة اأيام من تاريخ 
ت�سلــم القاعــة ، ولوحدات اجلهاز الإداري للدولة دفعها خالل )30( ثالثني يوما 

من تاريــخ ت�سلــم القاعــة ، وفـي جميــع الأحـــوال ل يجــوز ا�سرتدادهــا فـي حالــة عــدم 

ال�ستغالل خالل املدة املتفق عليها لأ�سباب راجعة اإىل اجلهة امل�ستاأجرة  " .

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي :  1  من ذي القعدة 1435هـ

املوافـــــق : 27 من اأغ�سطـــ�س 2014م
خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي

وزيــــــــــــر ديـــــــــــوان البـــــــــــالط ال�سلطانـــــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1069(

 وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية 

قــرار وزاري

رقـــم 2014/230 

باإ�سدار الئحة تنظيم �سيد اأ�سماك الكنعد 

ا�ستنـــادا اإىل قانـــون ال�سيــــد البحــــــــري وحمايــــة الثــــروة املائيـــــــة احليـــة ال�ســادر باملر�سـوم 

ال�سلطاين رقم 81/53 ،

واإىل الالئحــة التنفـيذيـــة لقانـــون ال�سيــد البحـري وحمايـة الثـروة املائيــة احليـة ال�سـادرة 

بالقرار الوزاري رقم 94/4 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامـة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

يحظــر �سيـــد اأ�سمـــاك الكنعـــد فـي موا�ســـم الإخ�ســـاب وتكاثرهــــا الطبيعـــي ، والتي تبـــداأ 

من اليوم اخلام�س ع�سر من �سهر اأغ�سط�س ، وحتى اليوم اخلام�س ع�سر من �سهر اأكتوبر 

من كل عام .

املــادة الثانيــــة

يحظـــر �سيــــد اأ�سمـــاك الكنعـــــد التي يقــــل طولهــــا عــن )65( خم�ســــة و�ستيــــن �سنتيمتــــرا ، 

وعلـى ال�سياديـــن اإعـــادة الأ�سمــاك - التي يقــل طولهــا عن الطــول املحظــور �سيــده - فورا 

اإىل البحر .

املــادة الثالـثــــة

الكنعد  اأ�سماك  حيازة  يحظر   ، الالئحة  هذه  من  الرابعة  املادة  بحكم  الإخالل  عدم  مع 

وي�سمل احلظر   ، الالئحة  الأوىل من هذه  املادة  فـي  اإليها  امل�سار  الفرتة  وتداولها خالل 

التعامــل بالبيـــــع ، وال�ســـراء ، والنقـــل ، والتخزيـــن والت�سديـــر ، وكــــــل ما يرتبــــــط بذلك 

من اأن�سطة .

املــادة الرابعــة

على الأفراد واملوؤ�س�سات وال�سركات الذين بحوزتهم كميات من اأ�سماك الكنعد ت�سجيل تلك 

الكمـيـات فـي نهايــة كل مو�سم �سيــد لــدى دوائــر الثـــروة ال�سمكيــة فــي املحافظـــات ، ويكون 

التعامـــل فـي الكميـــات امل�سجلــة مبوجــب تراخيـــ�س ت�سدرهــا ال�سلطـــة املخت�ســة لأ�سحــــاب 

ال�ساأن .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1069(

املــادة الخام�ســة

يجب اأن تكون ال�سباك امل�ستخدمة ل�سيد اأ�سماك الكنعد باملوا�سفات الآتية : 

1 - األ يتجــاوز طـــول ال�سبــــاك )2400( األفـيـــن واأربعمائـــة متـر على م�ستـوى احلبـل 

العائم . 

2 - األ يتجاوز عمق ال�سباك )10( ع�سرة اأمتار من �سطح البحر .

3 - يجب األ تالم�س ال�سباك قاع البحر .

4 - األ تقل فتحة عني ال�سبكة عن )3,75( بو�سة )95 ملم( خم�سة وت�سعني مليمرتا ، 

واأل يقل �سمك اخليط عن )1( واحد مليمرت ) خيط رقم 15( .

املــادة ال�ساد�ســـة

على الأفراد - ال�سيادين واأ�سحاب �سفن ال�سيد - واملوؤ�س�سات وال�سركات توفـيق اأو�ساعهم 

وفقا لأحكام هذه الالئحة .

املــادة ال�سابعـــة

يلغـى كــل مــا يخالـــف هــذه الالئحــة ، اأو يتعــار�س مـــع اأحكامهــا .

املــادة الثامنــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد )10( ع�سرة  اأ�سهر من تاريخ ن�سره .

�سـدر فـي :  6 /11/ 1435هـ

املـوافـــــق :  1 / 9 / 2014م

 د. فــوؤاد بـن جعفــر ال�ساجوانــــي                                                                                                                     

                                                                                         وزيــــر الزراعـــــة والثـــروة ال�سمكيـــة
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بيـــــــانــــات عــــــامــــــة 

اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1069(

وزارة التنمية االجتماعية

ملخـــ�ص نظــــام 

النادي االجتماعي للجالية العراقية

ا�ســــــــم النــــــادي : النادي االجتماعي للجالية العراقية .

رقـــــــــم القيــــــــد : 2014/100 .

رقم وتاريخ اإ�سهار النادي : 2014/175 ال�شــــــــــادر بتاريــــــــــــخ 28 مــــــــن �شــــــــــوال 1435هـ 

املوافـــــق 25 من اأغ�شطـــ�س 2014م .

مقـــــــر النــــــــادي :حمافظة م�شقط .

االأهـداف :

          1 - العمل فـي امليدان ) الثقافـي ، االجتماعي ، الريا�شي ، الفني ( .

          2 - توثيق روابط التعاون بني اأع�شاء النادي ورفع روح االأخوة .

3 - تقوية الروابط بني اأبناء اجلالية واأبناء �شلطنة عمان .

4 - رعاية ال�شباب عن طريق توفري اخلدمات واالأن�شطة املتنوعة .

5 - زيارة اجلمعيات ودور رعاية االأيتام واملعوقني .

اإدارة النادي :

- يتكون جمل�س االإدارة من عدد )12( اثني ع�شر ع�شوا وتكون مدته �شنتني .

- يتوىل جمل�س االإدارة جميع �شوؤون النادي ويكون م�شوؤوال عن اأعمالها .

موارد النادي :

تتكون املوارد املالية من :

1 - ا�شرتاكات االأع�شاء .

2 - التربعات والهبات والو�شايا ب�شرط موافقة الوزير عليها .

3 - اإيرادات االأن�شطة .

4 - االإيرادات االأخرى املختلفة التي توافق  الوزارة عليها .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1069(

وزارة العـــــدل

قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2014/5/41

باإعـالن تاأ�شي�س �شركـة مدنيـة للمحامـاة 

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

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

املدنية للمحاماة ،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2014/5 بتاريخ 2014/9/1م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــى

املوافقـــة على تاأ�سيــ�س �سركــــة / عامر الرا�ســدي وبنيامني ايونــج حمامـون وم�ست�ســارون 

فـي القانون ) �سركـة مدنية للمحاماة ( .

املــادة الثانيـــة

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

�شـدر فـي : 11/6/ 1435هـ 

املـوافــــق : 1 / 9 / 2014م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                     وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة

                                                                                     رئيـــ�س جلنــــة قبــــول املحاميــــن
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عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة

اإنه فـي يـــوم الأحــــد املــوافق 1/ 6 / 2014م اتفــق املحاميـــان "ال�سريكــــان" املذكـــوران اأدنــــاه 

لأحكام  وفقا  م�ستقلة  �سخ�سية معنوية  لها  تكون   ، للمحاماة  �سركة مدنية  تاأ�سي�س  على 

الـــــــوزاري  القـــــرار  واأحكــام   96/108 رقـــــــم  ال�سلطانـــي  باملر�ســـوم  ال�ســـادر  املحامــاة  قانــون 

رقـــم 99/70 ال�ســـادر فـــي �ســـاأن ال�ســـروط والإجـــراءات الالزمـــة لتاأ�سيـــ�س ال�سركات املدنية 

للمحاماة . 

ا�شـــم ال�شركـــــة 

املــادة ) 1 (

يكـــون ا�ســـم ال�سركــة عامـــر الرا�ســدي وبنياميـــن ايونـــج حمامـون وم�ست�سارون فـي القانون 

)�سركة مدنية للمحاماة ( .

مركــز ال�شركــة الرئي�شــي 

املــادة ) 2 (

يكــون مركـــز ال�سركــــة الرئي�ســـي فـي حمافظـــــة م�سقــــط )�سلطنة عمان( ويجـــوز لل�سركــــة 

اأن تن�سئ فروعا اأخرى داخل ال�سلطنة وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�سركاء .

اأ�شماء ال�شركاء وجن�شياتهم 

وحمال اإقامتهم وعناوينهم

املــادة ) 3 (

تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتني :

اجلن�شيةال�شـــــــمم
حمل 

الإقامة
العنوان

بو�سرم�ســــقطبريطاينبنياميـــــــــــن �ستـــــــــــوارت ايونــــــــــــج1

ال�سيبم�ســــقطعماينعامر بن �سامل بن ق�سور الرا�سدي2
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غـــر�س ال�شركـــة 

املــادة ) 4 (

يتحدد غر�س ال�سركة فـي القيام باأعمال املحاماة وال�ست�سارات القانونية واأعمال الوكالة 

عن الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى الكفيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق 

موكليهم والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية اأم معنوية ، والعمل فـي جمال احلقوق 

املرتبطة مبهنة  الأعمال  وال�سناعية وحمايتها وت�سجيلها وكل  الفكرية  بامللكية  اخلا�سة 

اأمــام اجلهات الق�سائيـــة وهيئــات التحكيــم  اأو عن ذوي ال�ســاأن  املحاماة من احل�ســور مع 

والدعـــاء العـــام واللـــجــان الإداريــة ذات الخت�ســا�س الق�سائــي وجهــات التحقيــق الر�سمية 

الأخــــرى والدفــاع عنـهــم فـي الدعــاوى التي ترفــع منهم اأو عليهــم واإبداء الراأي وامل�ســـورة 

القانونية لطالبيها و�سياغة العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنها .

مـــدة ال�شركـــة

املــادة ) 5 (

تبداأ ال�سركة اأعمالها فـي 2014/6/1م وت�ستمر اإىل اأن يتم حلها اأو ت�سفيتها طبقا للقواعد 

املقررة لذلك .

راأ�س مـــال ال�شركـــة

املــادة ) 6 (

اآلف ح�سة  اإىل ع�سرة  ريال عماين مق�سما  اآلف  ال�سركة )10.000ر.ع( ع�سرة  راأ�س مال 

بقيمة ا�سمية وقدرها ريال عماين واحد للح�سة الواحدة وذلك وفقا للتايل : 

 )5000( خم�سة اآلف ح�سةبنياميــــــــن �ستـــــــوارت ايونـــــــج1

 )5000( خم�سة اآلف ح�سةعامر بن �سامل بن ق�سور الرا�سدي2
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كيفيـة توزيـع الأربـاح واخل�شائـر 

املــادة ) 7 (

توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي راأ�س مال ال�سركة ، وفـي حالــة 

اإلـى ال�سنـة التاليـة ، ول تـوزع الأربـاح اإل بعد  اإحــدى ال�سنــوات ترحــل  وجــود خ�ســارة فـي 

تغطية خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة . 

مديـــر ال�شركـــة  

املــادة ) 8 (

اأ -  يتوىل اإدارة ال�سركة املحامي/ بنياميــن �ستـــوارت ايونــج .

يتوىل املدير اإدارة وت�سيري اأعمال ال�سركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات  ب - 

الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة .

يعمل املدير على حتقيق اأغرا�س ال�سركة ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات   ج - 

والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي :

ال�سيا�سة العامة لأن�سطة ال�سركة والربامج املتعلقة بها .  - 1

امليزانيات واحل�سابات واإ�سدار اأوامر ال�سراء وذلك فـي اإطار الربامج وامليزانيات   - 2

املعتمدة .

اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية .  - 3

تنظيم اأوجه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة .   - 4

القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني وامل�ست�سارين .  - 5

اختيار وتعيني واإنهاء خدمات موظفـي ال�سركة من غري املحامني وامل�ست�سارين   - 6

وذلك ح�سب مقت�سيات العمل .

ي�ســـاأل املديــر ب�سفـــة �سخ�سيــة جتـــاه ال�سركــة اأو الغيـر عـن خمالفـة الأنظمــة واللوائــح  د - 

اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة .
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ل يجــوز لل�سريـــك غيــر املديــر اأن يتدخــل فـي اإدارة ال�سركــة ولكـن لــه اأن يطلع بنف�ســه  هـ - 

فـي مركـــز ال�سركـــة على �سيـــر اأعمالهـــا واأن يفحـــ�س دفاترهــا وم�ستنداتهــا واأن يوجـه 

     الن�سح ملديرها وله اأن يطلب من املحكمة املخت�سة اإلغاء اأي قرار ي�سدر عن ال�سركة 

ب�سورة خمالفة للقانون اأو لعقد ال�سركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك .

يجـب علـى املديــر فــي حـال رغبتــه اعتزال الإدارة اأن يخطر ال�سركاء بذلك قبل �سهرين   و- 

على الأقل من تاريخ العتزال واإل كان م�سوؤول عن كل �سرر يلحق بال�سركة نتيجة 

اعتزاله .

تلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة والتي تدخل �سمن �سالحياته . ز - 

حقــوق وواجبــات ال�شركــاء 

املــادة ) 9 (

ميار�س ال�سركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون باأ�سول املهنة . اأ - 

ل يجـوز لل�سريـك دون موافقـة باقي ال�سركاء اأن ميـار�س حل�سابـه اخلـا�س اأو حل�سـاب  ب - 

الغري ن�ساطا م�سابها لن�ساط ال�سركة ، اأو يكون �سريكا فـي �سركة تناف�سها .

يجوز لأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون  ج - 

عـــو�س لأي من ال�سركاء ، وب�سرط موافقـــة ال�سركاء الآخرين اإذا كان التنازل للغري 

ويجــوز لكــل �سريــك اأن يطلب ا�سرتداد احل�سة املتنازل عنها بنف�س �سروط التنازل .

ل يكت�سب ورثة ال�سريك املتوفـى �سفة ال�سريك ، ويجوز لهم خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ  د - 

الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم وفقا ملا يق�سي به هذا العقد .

كل قــرارات ال�سركـــاء بتعديــل عقـــد ال�سركـــة اأو اإدخــال �سركــاء جـدد اأو زيــادة راأ�س مــــال  هـ - 

ال�سركــــة اأو تعديــــل ح�ســـة ال�سريـــك فـي امل�ساركــــة فـــــي اأربـــاح وخ�سائـــر ال�سركـــة يجـــب 

اأن يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع .

و - ل يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإل بح�سورهم جميعا .
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قيـــود على ال�شركــــاء

املــادة ) 10 (

ل يحق لأي �سريك اأن يقوم بدون موافقة ال�سركاء الآخرين باأي من الأعمال الآتية :

اقرتا�س اأموال با�ســــم ال�سركــــة اأو ا�ستغـــالل �سمـــان خـا�س بها اأو ال�ستفـــادة منه .  - 1

اأن يتنازل اأو يحول اأو يرهن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبات اأو ديون م�ستحقة   - 2

لل�سركة . 

اأن يعقد اأو ينفذ اأو ي�سلم اأي تنازل ل�سالح الدائنني اأو �سند اعرتاف بحكم اأو �سمان ،   - 3

اأو �سند تعوي�س اأو كفالة اأو عقد بيع اأو �سك رهن اأو اإبراء يتعلق باأي جزء جوهري 

من اأ�سول ال�سركة .

كيفيــة حــل ال�شركــة وت�شفيتهــا 

املــادة ) 11 (

اأ - تنق�ســــي ال�سركــــة باأحــــد الأ�سبـــاب الآتية :

1 - انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها .

2 - اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني .

3 - اإجماع ال�سركاء على حلها .

ال�سركاء عن احلد الأدنى املن�سو�س عليه باملادة )2( من القرار  اإذا نق�س عدد   - 4

الوزاري رقم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س .

5 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها .

6 - عــــدم ممار�ســـة ال�سركــــة ن�ساطهـا رغــــم مــرور �سنـــــة على تاأ�سي�سهــــا ، اأو توقفهـــــا 

عن ممار�ســة ن�ساطهــــا مـــدة تزيــد على �ستـــة اأ�سهـــر ، ما مل تقـــرر جلنـــة قبــول 

املحاميــن منحها مهلة ل تزيد على �ستة اأ�سهر وذلك لت�سحيح اأو�ساعها .

7 - اأي اأ�سبــاب اأخــرى ينــ�س عليهــا القــرار الــوزاري رقـــم 99/70 فــي �ســاأن ال�سـروط 

والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة . 
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تدخل ال�سركـة مبجـرد انق�سائهـا فــي دور الت�سفيـة ، وحتتفظ بال�سخ�سية العتباريـة  ب - 

بالقـــــدر الــــالزم للت�سفيـــة ، وي�ســـاف اإلــى ا�ســم ال�سركـــة خـــالل مـــدة الت�سفيــــة عبـــــارة 

)حتت الت�سفية( .

تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة ، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة ، ويعترب  ج - 

بالن�سبــة للغيــر فـي حكــم امل�سفــي اإىل اأن يتـم تعييــن جلنـة الت�سفية ويجب على املدير 

اإبـالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق اأي �سبب من اأ�سباب انق�ساء ال�سركة وذلك 

خالل مدة ل تزيد على اأ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب .

تتم ت�سفية ال�سركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 .  د - 

اإنهاء كافة الق�سايا  اأعمالها يتعني  اأعمال ال�سركة وت�سفية  اإنهاء  اإذا تقرر لأي �سبب  هـ - 

التي يجــري العمـل فيهـا والتفـاق بني ال�سركـاء على كيفيـة اإنهائهـا وميكـن ا�ستخــدام 

اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء .

القانـون الواجـب التطبيـق

املــادة ) 12 (

فيما مل يرد به ن�س فـي هذا العقد تطبق اأحكام قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 96/108 والقرار الوزاري رقم 99/70 فــي �ســاأن ال�ســروط والإجـــراءات الالزمة لتاأ�سي�س 

ال�سركات املدنية للمحاماة .

املــادة ) 13 (

فـي حالة اخلالف فـي تف�سري اأو تنفيذ بنود ون�سو�س هذا العقد ي�سعى ال�سركاء اإىل حله 

وديــا فاإذا مل يتــم التفــاق بينهم يجوز لأي منهم خــالل ثالثيــن يومــا من تاريــخ اإر�سال 

اإ�سعار الت�سوية الودية اأن يطلب تعيني حمكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 97/47 .

توقيع ال�شركاء

1 - بنياميــــــــــــــن �ستــــــــــــــــوارت ايونـــــــــــــج                                       التوقيع

2 - عامر بن �سامل بن ق�سور الرا�سدي                                     التوقيع
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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 عـــمـــال �شركــة بــي تــي تــي اأي بــي عمــان املحــدودة تقدموا اإىل املديرية العامــة للرعايــة 

العماليـــة بالــــوزارة بطلـب ت�شجيــل نقابـــة عماليــــة ، ولكــل مت�شـرر احلـــق فـــي االعتــــرا�ض 

علـــى هـــذا الطلـــب ، علــى اأن يكـــون اعرتا�شه م�شببا واأن يتقدم به اإىل جلنة بحث االعرتا�شات 

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

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

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 عـــمـــال �شركــة نابرو�ض خلدمات احلفــر املحــدودة تقدموا اإىل املديرية العامــة للرعايــة 

العماليـــة بالــــوزارة بطلـب ت�شجيــل نقابـــة عماليــــة ، ولكــل مت�شـرر احلـــق فـــي االعتــــرا�ض 

علـــى هـــذا الطلـــب ، علــى اأن يكـــون اعرتا�شه م�شببا واأن يتقدم به اإىل جلنة بحث االعرتا�شات 

امل�شكلة بالوزارة لهذا الغر�ض ، وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .
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وزارة التجـارة وال�صناعـة

دائرة امللكيـــة الفكريــــة

اإعـــــــالن

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 71555 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 ، الكحولية  امل�سروبات غري  والغازية وغريها من  املعدنية  املياه   ، ال�سعري  �سراب   ، البرية 

اأخرى لعمل  ، �سراب وم�ستح�سرات  ، ع�سائر الفواكه  م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه 

امل�سروبات . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة دبليو جي . تاول )�ش .م .م .(

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1903 ر.ب : 130 العذيبة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/6 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : عادل البلو�سي للمحاماة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 71556 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اللحـــوم والأ�سمـــاك وحلـــوم الدواجـــن وال�سيــد خال�سيـــات اللحـــوم ، فواكـــه وخ�ســـروات 

حمفوظة جمففة ومطهوة هالميات )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، البي�ش 

واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة دبليو جي . تاول )�ش .م .م .(

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1903 ر.ب : 130 العذيبة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/12/6 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : عادل البلو�سي للمحاماة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 78717 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتارة الفواكه واخل�سروات ، جتارة اللحوم ومنتجات اللحوم والدواجن املذبوحة ، جتارة 

الأ�سماك وغريها من املاأكولت البحرية ومنتجاتها .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم :  م�ساريع عبداللـه بن �سامل بن حممد التجارية

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :  �ش.ب :2475 ر.ب: 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/2/2 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 78908 

فـي الفئة 38 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات الت�سالت ، الت�سالت الثابتة واملتنقلة ، والأقمار ال�سناعية ، واجلوالة ، وخدمات 

ات�سالت   ، واأدوات الت�سالت  واأجهزة   ، ا�ستئجار وتاأجري الت�سالت   ، بالراديو  التوا�سل 

املعلومــات )مبا فـيهــا �سفحـــات الإنرتنت( ، واملعلومــات بالراديـــو ، والت�ســالت بالأقمــار 

والرتحيل   ، الر�سائل  واإر�سال  وا�ستقبال   ، النقال  والهاتف   ، الهاتف  ، خدمات  ال�سناعية 

بالراديو ، ونقل املكاملات ، وطلبات التوجيه والربيد الإلكرتوين ، نقل ، واإر�سال وا�ستقبال 

التلفــــــاز  برامــج  نقـــل  اأو  الأخباريـــة  واملعلومـــات  واملو�سيقــى  وال�ســور  والبيانــات  ال�ســـوت 

خالل  من  الر�سائل  وتوجيه  وا�ستقبال  اإر�سال  فـيها  مبا   ، الر�سائل  خدمات   ، الراديو  اأو 

اأو خليـــــط من هذه النمــــاذج ، خدمــــات  اأفـــالم  اأو  ن�ســو�ش ، و�سمعيـــــة ، و�ســـور غرافـيــة 

الر�سائــــل املوحــدة ، خدمات الربيد ال�سوتي ، خدمات املوؤمترات عرب الفـيديو ، خدمات 

الفـيديو عرب الهاتف ، توفـري روابط ات�سال لقاعدة بيانات كمبيوتر ، والإنرتنت ، اأو اأي 

�سبكة اإلكرتونية اأخرى ، خدمات النفاذ اإىل مواقع اإنرتنت م�سموعة ، ومرئية وبيانات من 

 ، اأخرى، تقدمي ال�سمعيات  اإلكرتونية  اأو من خالل �سبكة   ، قاعــدة البيانات ، والإنرتنــت 

واملرئيات والبيانات من الت�سـالت ، خدمات الت�ســالت وقاعــدة بيانات الت�سالت ، مبا 

بيانات  قاعدة  اإىل  وخادم  �سبكة  من  الرقمية  املحتويات  تنزيل  من  امل�ستهلكني  متكني  فـيها 

�سخ�سية .
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با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم :  اأي بي هولدينغر ليمتد

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : جزر الكاميان 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :  �سي / اأو مابل�ش كوربوريت �سريفـي�سز ليمتد �ش.ب: 309 جي تي ،

                                     اأوغالند هاو�ش غراند كاميان ، كي واي ون - 1104 ، جزر الكاميان

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/2/6

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 80099 

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�ســاف اأو القرون اأو العظـــم اأو العـــاج 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 : دافن�سي هوم

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : قطري 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :  �ش.ب: 30430 ، الدوحة - قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/4/8

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 81178 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

توفـري مواقع ويب تتيح للم�ستخدمني القدرة على مراجعة الطباعة املختلفة ، الت�سوير 

الفوتوغرافـي ، ال�سور البيانية ، واملحتوى ال�سمعي والب�سري وا�ستخدام مناذج خم�س�سة 

لتوفـري مدخل ، اأعجاب ، عدم الأعجاب ، حتريرات ، تغيريات ، تعديالت ، الآراء ، القرتاحات ، 

التعليقـــــات وامل�ساركة فـي �سبكـــة التوا�ســـل الجتماعيــــة والتجاريـــة واملجتمعيـــة ، خدمات 

الكمبيوتر ، خا�سة اإن�ساء جمتمع على �سبكة الإنرتنت للم�ستخدمني امل�سجلني للم�ساركة 

فـي املناق�سات ، احل�سول على تغذية مرتدة من اأقرانهم ، ت�سكيل جمتمعات افرتا�سية ، 

وامل�ساركـــــة فـي ال�سبكــــات الجتماعيـــــة جميعهـــا فـي جمال الرتفـيــــه و�سناعـــة الرتفـيه ، 

الإنرتنت  �سبكة  التفاعلية على  الإلكرتونية  الن�سرات  ، خا�سة لوحات  خدمات احلا�سوب 

فـي جمال ن�سر الكتــب الهزليــة امل�ســورة والرتفـيـــه و�سناعــة الرتفـيـــه ، توفـري ال�ستخدام 

اإىل  للو�سول  والتطبيقات  للتنزيل  القابلة  الإنرتنت للربجميات غري  �سبكة  املوؤقت على 

امللفات ال�سمعيــة واملرئيـــة احليــة ، الألعــاب ، ال�سبكــات الجتماعيــة ، ملفات ن�سية وملفات 

الو�سائط املتعددة ، الت�سميم وتطوير مكونـات وبرجميــات احلا�ســوب ، ت�سميــم وتطوير 

برجميـــات الألعاب فـــي احلا�ســوب ، خدمات ت�سميـــم وتطويــر الألعــاب التلفزيونية وفـي 

احلا�ســوب ، توفـيــر ال�ستخــدام املوؤقــت لأدوات تطويــر برجميــات غري القابلة للتنزيل على 

�سبكة الإنرتنت لت�سميم وتطوير الألعــاب الإلكرتونيــة ، ال�ستخــدام املوؤقــت للربجميــات 

والتطبيقـات لربجميــات غيــر قابلــة للتنزيــل على �سبكــة الإنرتنــت للو�ســول اإىل امللفات 

ال�سمعية واملرئية احلية ، الألعاب ، ال�سبكات الجتماعية ، امللفات الن�سية وملفات الو�سائط 

املتعددة ، خدمات تطوير الألعاب التلفزيونية ، خدمات الدعم الفني ، خا�سة حتري اخللل 

واإ�سالحــه مل�ساكل خــا�سة بربجميــات الألعـــاب فـي احلا�ســوب ، مزودو خدمــات التطبيـق 

التي ت�سم برجميات ل�ستخدامها فـيما يتعلق بال�سور املرئية ، خا�سة برجميات للر�سوم 

ال�سينمائية  والأفالم  التلفزيونية  والألعاب  لل�سور  واملوؤثرات اخلا�سة  الرقمية  املتحركة 

املتحركة ، مزودو خدمات التطبيقات التي ت�سم برجميات واجهة برجمة التطبيقات مبا 

فـيها مثل هذه الربجميات للبث احلي وتخزين ومتبادل الألعاب التلفزيونية واملحتوى 

والبيانـــات واملعلومــات ، قواعـــد البيانــات وتطبيقــات الربجميــات غري القابلــة للتحميــل ، 

توفـري ال�ستخدام املوؤقت لربجميات احلو�سبة ال�سحابية غري القابلة للتحميل على �سبكة 

، تطوير برجميات احلا�سوب  للبيانات  الإلكرتوين  التخزين  فـي  الإنرتنت ل�ستخدامها 

ا�ست�سافة  ، خا�ســة  التطبيقـــات  ، مزود خدمــات  املحمـــول  الهاتـــف  فـي جمــال تطبيقـــات 
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الإنتاجية  الويب فـي جمالت  التطبيقـات والربجميات ومواقع  واإدارة وتطويـر و�سيانـة 

واإدارة  املعلومات  اإىل  الو�سول   ، النقالة  والهواتـــف   ، الال�سلكيــة  الت�سـالت   ، ال�سخ�سية 

اأجهزة احلا�سوب املحمولة باليد واأجهزة  اإىل  البيانات عن بعد لإي�سال املحتوى ل�سلكيا 

الكمبيوتــر املحمولــة والأجهــزة الإلكرتونيــة املحمولـــة ، اخلدمــات العلميــة والتكنولوجية 

والأبحاث والت�سميم ذات العالقة ، خدمات التحليل والأبحاث ال�سناعية ، ت�سميم وتطوير 

معدات وبرجميات احلا�سوب . 

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأمازون تكنلوجيز ، انك  

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 8102 رينو ، نيفادا 89507 ، اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/5/30

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 81179 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

تقدمي خدمات الرتفـيه ، توفـري املعلومات املتعلقة بامل�سابقات والألعاب ، توفـري التعرف 

واحلوافز عن طريق اجلوائز وامل�سابقات لإثبات التفوق فـي جمال الرتفـيه ، توفـري الكتب 

الهزلية امل�سورة غري القابلة للتنزيل على �سبكة الإنرتنت والروايات ذات الر�سوم البيانية ، 

توفـيـــر مواقـع ويـب على �سبكـــة الإنرتنت ت�سمح للم�ستخدمني با�ستعرا�ش ال�سيناريوهات 

والأفالم والربامج التلفزيونية وال�سور املر�سومة والق�س�ش امل�سورة وخ�سائ�ش الرتفـيه ، 

توفـيــر مواقع ويـب على �سبكـــة الإنرتنت ت�ســـم مدونــات ومن�ســـورات غري قابلة للتحميل 

فـي جمال الرتفـيه ، والكتب الهزلية امل�سورة ، �سيناريوهات ، الكتب ، الق�س�ش الق�سرية ، 

توفـري مواقــع ويب على �سبكة الإنرتنت ت�سم معلومـــات ، م�سابقات ، ن�سو�ش ، الفـيديو ، 

ال�ســـوت ، املن�ســورات جميعهـــا مت�سلـــة بالرتفـيـــه ، توفـيـــر الأخبــار واملعلومـــات فـي جمال 

الرتفـيه املت�سلة باملعلومات ، م�سابقات ، الن�سو�ش ، الفـيديو ، ال�سوت ، املن�سورات واملت�سلة 

جميعها بالرتفـيه ، توفـري ا�ستعرا�ش للتلفزيون والأفالم والرتفـيه ، توفـري مواقع ويب 

على �سبكة الإنرتنت ت�سم الأفالم واأ�سرطة الفـيديو غري قابلة للتنزيل ، اإنتاج الأفالم ، 
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اأ�ستوديو الأفالم ، اإنتاج الربامج الإذاعية والربامج التلفزيونية ، اإنتاج العرو�ش امل�سرحية ، 

تاأجيـــر الرتفـيـــه عن طريـــق الإذاعـــة ، خدمـــات اأ�ستوديــوهــــات الت�سجيل ، الإنتاج امل�سرحي ، 

حتريـــــــر اأ�سرطــــة الفـيديــــو ، تنظيـــم امل�سابقات ، م�سمــــم الربامــج الإذاعيـــة والتلفزيونيـــة 

خدمات النــوادي ) الرتفـيــه( ، اإعـــادة ت�سجيـــل ال�ســوت ، حتريـــر الأفـــالم ، خدمات تاأليف 

املو�سيقى ، خدمات اأ�ستوديوهات الت�سجيل ، ت�سجيالت ال�سوت ، خدمات الرتفـيه ، خا�سة 

توفـيــر الألعاب فـي احلا�ســوب على �سبكـــة الإنرتنت ، خدمـــات الرتفـيـــه ، خا�ســـة توفـيـــر 

الألعــــاب الإلكرتونيـــة على �سبكــــة الإنرتنـــت ، خدمـــات الرتفـيـــه ، خا�ســـة توفـري الألعـــاب 

التلفزيونية على �سبكة الإنرتنت ، خدمات الألعاب الإلكرتونية املتوفرة عن طريق �سبكة 

الإنرتنت ، اإنتاج برجميات الألعاب التلفزيونية وفـي احلا�سوب ، توفـري األعاب فـي احلا�سوب 

لال�ستخدام م�ستخدمي ال�سبكة �سبكة الإنرتنت على نطاق وا�سع ، توفـري معلومات على 

�سبكة الإنرتنت متعلقة باألعاب احلا�سوب وحت�سني الألعاب فـي احلا�سوب ، توفـري قاعدة 

بيانات للرتفـيه قابلة للبحث على �سبكة الإنرتنت ت�سم األعابا رقمية غري قابلة للتحميل 

على �سبكة الإنرتنت ، والأفالم ال�سينمائية ، العرو�ش التلفزيونية ، املو�سيقى والن�سو�ش 

الرقمية الأخرى ، امللفات ال�سمعية واملرئية التي ت�سم الكتب واملجالت والأخبار واملعلومات 

توفـيـر مواقع ويب على �سبكـــة الإنرتنت ت�سم معلومات عن الرتفـيه وا�ستعرا�ش املنتجات 

فــي جمــال ال�ســوت والفـيديـــو واملحتـــــوى ال�سمعــــي الب�ســري ، خا�ســـة الأفـــالم والربامــــج 

التلفزيونية ، اأ�سرطة الفـيديو واملو�سيقى ، توفـري الأخبار واملعلومات فـي جمال الرتفـيه 

املتعلق بتقييمات وتو�سيات املنتجات ، جميعها تتعلق بال�سوت والفـيديو واملحتوى ال�سمعي 

، توفـري  الفـيديو واملو�سيقى  واأ�سرطة  التلفزيونية  الأفالم والربامج  الب�سري على �سكل 

مواقع ويب ت�سم ملفات �سوتية ومرئية وحمتوى �سمعي ب�سري غري قابل للتحميل على 

�سكل ت�سجيالت ت�سم الأفالم والعرو�ش التلفزيونية واأ�سرطة الفـيديو واملو�سيقى ، توفـري 

متاح  ب�سري  �سمعي  وحمتوى  ومرئية  �سوتية  ملفات  ت�سم  للبحث  قابلة  بيانات  قاعدة 

من خالل �سبكة الإنرتنت ، �سبكات الت�سالت و�سبكات الت�سالت الال�سلكية فـي جمال 

 - وال�سمعي  واملرئي  ال�سوتي  باملحتوى  متعلقة  الرتفـيه  توفـري معلومات عن   ، الرتفـيه 

الب�سري عرب ال�سبكات الجتماعية . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأمازون تكنلوجيز ، انك  

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب: 8102 رينو ، نيفادا 89507 ، اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/5/30

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 81180 

فـي الفئة 38 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات الت�سالت عن بعد ، خا�سة اإر�سال امللفات ال�سوتية واملرئية احلية عرب احلا�سوب 

و�سبكــات الت�ســالت ، البــث الإلكرتونــي للملفــات ال�سوتيــة وال�سمعيــة القابلة للتحميل 

عبـر احلا�ســوب و�سبكــات الت�ســالت ، خدمــات الت�ســالت عن بعــد ، خا�ســة توفـيــر لوحـــات 

الن�سرات الإلكرتونية على �سبكة الإنرتنت لبث الر�سائل بني م�ستخدمي احلا�سوب متعلق 

بالرتفـيه ، اإي�سال الر�سائل بالبث الإلكرتوين ، خدمات الت�سالت عن بعد ، خا�سة البث 

الإلكرتوين للملفات ذات املحتوى املرئي والو�سائط املتعددة املبا�سرة عرب احلا�سوب و�سبكات 

الر�سائل بني م�ستخدمي  لإر�سال  التفاعلية  الدرد�سة  توفـري غرف   ، بعد  الت�سالت عن 

، البث الإلكرتوين  الكمبيوتــر وامل�سرتكيــن فـيما يتعلـــق مبجموعــة وا�سعة من املوا�سيع 

لعــرو�ش ومعلومــــات عن الرتفـيـــه من خـــالل �سبكــــات احلا�ســـوب والت�ســـالت ، توفـيــــر 

، توفـري غرف الدرد�سة على �سبكة الإنرتنت ولوحات  الت�سالت الإلكرتونية للمدونات 

الن�سرات الإلكرتونية ، توفـري املنتديات على �سبكة الإنرتنت لالت�سال فـي جمال الألعاب 

الإلكرتونية ، البث احلي للبيانات واملعلومات ال�سوتية واملرئية واملحتوى ال�سمعي - املرئي 

على �سبكة الإنرتنت ، البث احلي لالألعاب الإلكرتونية عرب �سبكة الإنرتنت ، توفـري اإر�سال 

الفـيديــو ح�سب الطلــب لالألعـــاب فـي احلا�ســوب ، توفـيــر امل�ستخدميـن بوقت الو�سول اإىل 

الت�سالت عن بعد اإىل �سبكــات الت�ســالت الإلكرتونــية مع و�سائــل التعريــف ، وحتديــد 

املوقــع ، وجتميــع ، توزيــع ، واإدارة البيانات والروابط خلوادم احلا�سوب الأطراف الأخرى ، 

ا�ستخدام  ب�ساأن  الفني  الدعم  ، توفـري خدمات  معاجلة احلا�سوب وم�ستخدمي احلا�سوب 

معدات الت�سالت . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأمازون تكنلوجيز ، انك  

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب: 8102 رينو ، نيفادا 89507 ، اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/5/30

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 81181 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمــــات الدعايــة والإعـــالن ، خا�ســة ن�ســــر الدعايــــة لالآخريــن عرب �سبكــة الت�ســــالت 

الإلكرتونيــــة على �سبكـــة الإنرتنت ، خدمــــات متاجــــر البيــــع بالتجزئـــة ، خدمات متجر 

التجزئــة على �سبكة الإنرتنــت ، توفـيـــر املعلومــــات عن املنتجات ال�ستهالكية عرب �سبكات 

الإنرتنت اأو �سبكـات الت�ســالت الأخــرى ، معاجلـــة حمو�سبــة لأوامر ال�ســـراء علــى �سبكة 

الإنرتنــت ، جتميــــع املعلومـــــات التجاريــــة فــي قواعـــــد البيانـــــات القابلـــــة للبحــــث عنهـــا 

ال�سلع  ت�سم  التي  والإعالن  للدعاية  املعلومات  جتميع   ، العاملية  احلا�سوب  �سبكــة  عرب 

والإعالن  الدعاية  دليل  اإىل   ، الإنرتنت  �سبكة  على  الآخرين  البائعني  من  واخلدمات 

على �سبكة الإنرتنت ، توفـري دليل عن املعلومات التجارية على �سبكة الإنرتنت ، توفـري 

دليل للدعاية والإعالن قابل للبحث على �سبكة الإنرتنت الذي ي�سمن ال�سلع واخلدمات 

لالآخرين ، خدمات اإدارة قاعدة البيانات املحو�سبة ، خدمات الطلبات على �سبكة الإنرتنت ، 

خدمات برنامج الولء للعمالء الذي ي�سمن مكافاآت فـي �سكل خدمات �سحن خمف�سة ، 

خدمات البيع بالتجزئة ، خا�سة اإدارة برامج اخل�سومات لتمكني امل�ساركني للح�سول على 

وبرنامج  اخل�سم  ع�سوية  برنامج  ا�ستخدام  خالل  من  ال�سحن  خدمات  على  تخفـي�سات 

ال�سحن باأ�سعار متغرية ، خدمات الطلبات على �سبكـة الإنرتنت ، الدعاية والإعالن ، اإدارة 

الأعمـــال ، والإدارة التجاريـــة ، وظائـــف املكتـــب ، خدمــات الو�ساطة التجارية لبيع و�سراء 

، مبيعات عن طريق الطلبات  املبوب  املزاد ، خدمات الإعالن  ال�سلع واخلدمات ، خدمات 

الربيديــة ، خدمــــات البيــع بالتجزئـــة املقدمـــة عن طريــق ال�سبكــة احلا�سوبيــة العامليـة ، 

ترويـج املبيعــات لالآخريــن ، خدمــات املعلومــات التجاريــة ، حمــالت جتارية كبــرى متعددة 

الأق�سام للبيع بالتجزئة ، متاجر البيع بالتجزئة متعددة الأق�سام على �سبكة الإنرتنت ، 

خدمات البيع بالتجزئة على �سبكة الإنرتنت ، حمالت �سغرية للبيع بالتجزئة ، متاجر 

�سغرية للبيع بالتجزئــة على �سبكــة الإنرتنت ، الطلبــات املحو�سبــة على �سبكــة الإنرتنت 

التي ت�سم الب�سائــع العامة والب�سائع ال�ستهالكية العامــة ، توفـيــر دليــل عن املعلومات 

التجارية على �سبكة الإنرتنت ، توفـري قاعدة بيانات للبحث فـي جمال املعلومات التجارية 

على  للبحث  قابل  والإعالن  للدعاية  دليل  توفـري   ، العاملية  احلا�سوب  �سبكة  عرب  املتاحة 

 ، الإنرتنت  �سبكة  على  الآخرين  للبائعني  واخلدمات  ال�سلع  ي�سم  الذي  الإنرتنت  �سبكة 

خدمــات اإدارة قواعــــد البيانـــــات ، خدمـــات احلا�ســوب ، خا�ســة توفـيــر اأدلــة لأرقــام الهاتف 

 ، لل�سبكة  الرئي�سية  ال�سفحة  عناوين   ، الإلكرتوين  الربيد  وعناويـن   ، الأعمــال  عناويـن 

عناويـن واأرقام هواتف الأ�سخا�ش والأماكن ، واملنظمات ، خدمات قواعد البيانات لتمكني 

- 31 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1069(

الآخرين لعر�سها ب�سكل مالئم وتقدمي اخلدمات من املوقع على �سبكة الإنرتنت ، تخزين 

البيانات وا�سرتجاعها لالإر�سال وعر�ش وتخزين املعامالت ، والتعريف واملعلومات املالية ، 

خدمـــات توزيع البيــع بالتجزئة واجلملة على �سبكة الإنرتنت التي ت�سم الب�سائع العامة 

والب�سائع ال�ستهالكية العامة ، خدمات التداول املحو�سب والآيل ، خدمات التداول على 

�سبكة الإنرتنت ، خدمات تقدمي املعلومات ، خا�سة توفـري املعلومات حول منتجات البيع 

املعلومات  ، خدمات  لهم  فائدة  ذات  بتوافر منتجات حمددة  وتتميز   ، للعمالء  بالتجزئة 

وتوفـري عرو�ش  للفرد  تف�سيـالت  اأي  ، خا�ســـة حتليــل  الإنرتنــت  �سبكـــة  على  التجاريــــة 

للمنتجات والتو�سيات ، البيع باملزاد العلني ، التداول املحو�سب والآيل لل�سلع واخلدمات 

لالآخرين املقدمة عرب �سبكة املعلومات والت�سالت العاملية ، توفـري املعلومات عن املنتجات 

ال�ستهالكيــة عبــر �سبكـــات الإنرتنـت اأو �سبكـــات الت�ســالت الأخـــرى ، معاجلــة حمو�سبــة 

لطلبات ال�سراء على �سبكة الإنرتنت ، توفـري دليل املعلومات التجارية على �سبكة الإنرتنت ، 

ا�ست�ســارات احلا�سوب ، خدمات التجارة الإلكرتونية ، ا�ست�سافة املواقع ، املبيعات واخلدمات 

املنتجات  ، �سيانة  ال�ستهالكية  ال�سلع  وا�سعة من  املت�سلة مبجموعة  العلني  باملزاد  البيع 

وخدمات �سمانة طويلة الأجل ، ا�سرتاكات الكتب اأو امللخ�سات اأو الكتب امل�سورة ، خدمات 

الدعاية والإعالن ، خا�سة ترويج ال�سلع واخلدمات لالآخرين ، توفـري قاعدة بيانات قابلة 

للبحث على �سبكة الإنرتنت ت�سم �سيناريوهات واملو�سيقى والأفالم ال�سينمائية والربامج 

التلفزيونية وعرو�ش الو�سائط املتعددة وبرامج الكمبيوتر وملفات ال�سوت وكتب بال�سور 

املتحركة ، واملن�سورات ، وتقدمي ال�ست�سارات فـي جمال الرتفـيه و�سناعة الرتفـيه ، خدمات 

اأبحاث   ، بيانات احلا�سوب  فـي قواعد  املعلومات  ، جتميع  املعلومات  ال�سوق وتقدمي  بحث 

�سخ�ش  من  ت�سهيل  خا�سة   ، الت�سويق  عن  التجارية  املعلومات  تقدمي  وخدمات  الت�سوق 

، والأعمال  لل�سخ�ش  املوجهة  الأعمال   ، التجارية  الأعمال  اإىل  ، من �سخ�ش  اإىل �سخ�ش 

املوجهة لالأعمال التجارية التي تقوم مب�ساركة املعلومات ذات العالقة بالرتفـيه و�سناعة 

واإر�سال  الكتب  وتاأ�سري  وتعديل  وتنظيم  وحترير  جلمع  احلا�سوب  برجميات   ، الرتفـيه 

الألعاب  ، برجميات  احلا�سوب  فـي  الألعاب  برامج   ، واملعلومات  البيانات  وتبادل  وتخزين 

فـي احلا�سوب ، برجميات الألعاب ، برجميات الألعاب التفاعلية ، برامج الألعاب التفاعلية ، 

برجميـــات تطبيــق احلا�ســـوب لالأجهـــزة النقالـــة ، مت�سفـــح الإنرتنت ، �سنــــدوق اجلهاز 

الفـوقي التلفزيونـــي ، اأجهزة القراءة الإلكرتونية ، واأجهزة احلوا�سيب اللوحية ، خا�سة 

برجمـيات الألعــــــاب التلفزيونية ، وتطبيقات الربجميات ذات امل�سلحة للت�سوق ، مقارنة 

املنتجات ، الرتفـيه ، الأخبار ، واإدارة املهام ، الإدارة ال�سخ�سية ، املو�سيقى واأ�سرطة الفـيديو ، 

اأدوات تطويـــر الربجميـــات فـي احلا�ســـوب ، خدمــات متاجـــر البيــع بالتجزئة ت�سم الألعاب 
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الألعاب  ، برجميــات  التلفزيونيــة  الألعاب  اأفالم   ، فـي احلا�ســـوب  الألعــاب   ، الإلكرتونيــة 

 ، اأفالم الألعاب التلفزيونية  الإلكرتونية ، برجميات الألعاب فـي احلا�سوب ، وبرجميات 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة على �سبكة الإنرتنت التي ت�سم الألعاب الإلكرتونية ذات 

 ، والإعالن  الدعاية  خدمــات   ، للتنزيل  والقابلــة  م�سبقـــا  وامل�سجلـــة  املبا�ســر  احلـي  البــث 

خا�ســة ن�ســر الدعايـــة لالآخريـــن عرب �سبكــة الت�سـالت الإلكرتونيــة على �سبكة الإنرتنت 

وتوفـيــر دليـــل املعلومــات التجاريـــة على �سبكـــة الإنرتنـــت اخلــط لهـــواة وع�ســاق الألعـــاب 

الإلكرتونيــة ، خدمــات الدعايــة والإعـــالن ، خا�سـة ترويــج ال�سلـع واخلدمات لالآخرين ، 

جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات احلا�سوب . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأمازون تكنلوجيز ، انك  

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب: 8102 رينو ، نيفادا 89507 ، اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/5/30

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 81182 

فـي الفئة 9 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

باليــد لإر�ســال وتخزيــن ومعاجلـــة وت�سجيـل  الأجهـزة الإلكرتونيــة املحمولــة واملحمولــة 

ومراجعة الن�ش وال�سور وال�سوت والفـيديو والبيانات مبا فـي ذلك عرب �سبكات حا�سوبية 

عاملية و�سبكـــات الت�ســـال الال�سلكية و�سبكات الت�ســال الإلكرتونية والأجــزاء والرتاكيب 

اأجهــزة احلا�سوب وم�سغالت الفـيديو   ، اأجل ذلك الغــر�ش  امليكانيكيـــة والإلكرتونيـــة من 

وال�سوتيــات واأجهــزة التنظيــم ال�سخ�سيــة الإلكرتونيـــة وامل�ساعـــدات الرقميــة ال�سخ�سية 

واأجهزة النظام العاملي لتحديد املواقع والأجزاء والرتاكيب امليكانيكية والإلكرتونية من 

اأجـــل ذلك الغر�ش ، حمـــولت الطاقـــة واأ�ســـالك الكهربـــاء واأجهــزة �سحــن الطاقــة ، اأجهزة 

�سحــن البطاريــة لالأجهـزة املحمولــة يدويـــا واملتنقلــة ، بطاقــات الذاكـــرة وقارئــات بطاقــة 
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الذاكرة وال�سوت والأ�سالك الكهربائية والطابعات واملو�سالت ، العلب والأغطية واملنا�سب 

املفاتيح  ولوحات  والعرو�ش  والطابعات  وال�سا�سات  وامللحقات  ال�سوت  ومكربات  واجللود 

لالأجهزة الإلكرتونية املحمولة ، العتاد احلا�سوبي والربجميات احلا�سوبية ، اأجهزة ملحقة 

املحولت والكبالت   ، البطارية  اأجهزة �سحن   ، الإلكرتوين  الإر�ساء  باحلا�سوب ، حمطات 

والأ�سالك واملو�سالت الكهربائية ، اأجهزة التحكم الال�سلكي عن بعد للحوا�سيب والأجهزة 

الإلكرتونيـة املحمولة ، �سماعات الراأ�ش و�سماعات الأذن ، اأقرا�ش جهاز احلا�سوب الفارغة ، 

و�سائــط التخزيـــن الرقميـــة الفارغـــة ، و�سائط التخزيـــن الإلكرتوين الفارغ ، البطاقات 

الذكية الفارغة ، كبالت احلا�سوب ، احلا�سبات ، حقائب الكامريا ، منا�سب ثالثية القوائم 

للكامريا ، فاأرة احلا�سوب ، املوزع واأجهزة توجيه ال�سبكة احلا�سوبية ، امللحقات احلا�سوبية 

مما يعني باأن احلا�سوب يوؤدي اإىل حا�سوب خارجي املت�سل بطبيعة احلال مبقود ال�سلك 

الناري مبقود الناقل الت�سل�سلي العاملي ، موزعات الناقل الت�سل�سلي العاملي ، قارئات بطاقة 

الذاكرة املدجمة ، اأجهزة العر�ش مما يعني العد�سات امل�سخمة واأجهزة العر�ش ال�سوتي ، 

برامــج ن�ســـخ اأقرا�ش الفـيديو الرقمــي ، م�سغـــالت اأقرا�ش الفـيديـــو الرقمـــي ، امللحقــــات 

ومكونات  ملحقات   ، الو�سائط  م�سغالت   ، الال�سلكية  البطاقات  حال  بطبيعة  احلا�سوبية 

م�سغل الو�سائط مما يعني حقائب والأغطية الوقائية مل�سغالت الو�سائط املحمولة واأجهزة 

ال�سحن وكبالت الطاقة الكهربائية ، مكونات وملحقات الإلكرتونيات للفـيديو مما يعني 

كبالت الطاقة الكهربائية واأجهزة ال�سحن ، امللحقات واملكونات الإلكرتونية الرقمية مما 

يعنــي احلافظـــات وحقائــب احلمــل ورقائــق بال�ستيكيــة مثبتة املعروفـة باجللود لتغطية 

الو�سائط  للحوا�سيب وم�سغالت  امل�سمم خ�سي�سا  اأو حاجز �سد اخلد�ش  وتوفـري حماية 

وال�سوت الرقمي وم�سغالت تقنية ترميز ال�سوت ثالثية الطبقات )اإم بي ثالثة( والهواتف 

من  الفـيديو  واإلكرتونات  ومكونات  ملحقات   ، ال�سخ�سية  الرقمية  وم�ساعدات  املحمولة 

واإبر  وامللحقات  البطارية  �سحن  واأجهزة  واملحولت  الأ�سالك  بطبيعة  الغر�ش  ذلك  اأجل 

الفونوغراف ، كبالت الناقل الت�سل�سلي العاملي ، كبالت الفـيديو ، متديد الكبالت ، كبالت 

الكهرباء الإلكرتونية ، املحولت ، اأجزاء الناقل الت�سل�سلي العاملي ، لوحات املفاتيح ، اأجهزة 

تخزيــن احلا�ســوب والذاكــرة مما يعني م�سغــالت الذاكرة الوم�سيـة الفارغــة وم�سغـالت 

وقارئـات  الرقمـــي  العاملـــي  الت�سل�سلـي  الناقل  تخزين  وبطاقات  العاملي  الت�سل�سلي  الناقل 

 ، احلا�سوبية  الربجميات   ، الكبــالت  يعنــي  الطابعــة مما  ومكونـــات  ، ملحقــات  البطاقــــة 

العتاد احلا�سوبي ، من�سورات اإلكرتونية قابلة للتحميل بطبيعة الق�س�ش اخليالية وغري 

 ، واحلا�سوب  الت�سالت  �سبكات  عرب  ال�سينمائية  والن�سو�ش  الهزلية  والر�سوم  اخليالية 

يتم  التي  اخليالية  وغري  اخليالية  الق�س�ش  ت�سمل  التي  ال�سينمائية  والأفــالم  الأفــالم 
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توفـريها عرب �سبكات الت�سالت واحلا�سوب ، الكتب الإلكرتونية ، قوالب قابلة للتفريغ 

لت�سميم الكتب والق�س�ش الق�سرية والق�س�ش امل�سورة والن�سو�ش ال�سينمائية والر�سوم 

واإعداد وتنظيم  ، الربجميــات احلا�سوبيــة لتح�سيــل  والفـيديو  ال�سوت  الهزلية وملفــات 

ال�سوت  ملفات   ، واملعلومــات  البيانـــات  وم�ساركــة  والتخزيــــن  والنقــل  واملوؤ�سرات  وتعديل 

والكتب ال�سوتية القابلة للتحميل ، الربجميات فـي جمال نقل وعر�ش الن�سو�ش وال�سور 

وال�سوت ، الربجميات احلا�سوبية للنفــاذ اإىل الأفالم ال�سينمائية والربامج التلفزيونية 

ومقاطـــع فـيديــــو واملو�سيقـــى ، املحتــــوى ال�سوتــــي واملرئـــي والفـيديــــو وال�ســـوت القابـــــل 

للتحميـــل عبــر �سبكـــات الت�ســالت واحلا�ســـوب الــــذي يحتـــوي على الأفـــالم ال�سينمائيــــة 

لتح�سيل  احلا�سوبية  الربجميات   ، واملو�سيقى  الفـيديو  واأ�سرطة  التلفزيونية  والربامــج 

واإعــداد وتنظيــم وتعديــل واملوؤ�سـرات والنقــل والتخزيــن وم�ساركــة املعلومــات والبيانــات ، 

امللفات ال�سوتية الرقمية القابلة للتحميل التي حتتوي على املو�سيقى والأخبار وال�سوت 

والكلمة املنطوقة ، الربجميات لنقل وعر�ش الن�ش وال�سورة وال�سوت . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأمازون تكنلوجيز ، انك  

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 8102 رينو ، نيفادا 89507 ، اأمريكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/5/30

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82365 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ال�سنادل والأحذية والأحذية برقبة وامل�ستملة على الأحذية الريا�سية والأحذية القما�سية 

وال�سبا�سب واجلاكيتات وال�سداري والقم�سان الق�سرية الأكمام وقم�سان البولو واملالب�ش 
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التحتيــة والبيجامــات واجلــورب واجلـراب والبلوفــرات واملعاطـف ومعاطف املطر ومالب�ش 

ال�ستحمام وبدل ال�سباحة والبناطيل واجلينز والتنانري والبلوز وال�سورت واللفاح واملالب�ش 

املحبوكة والقبعات والقلن�سوات . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : كالزاتورريفـي�سنيو �سبريوين اأ اأر األ 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإيطايل 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فـيا فـيتوريو الفـريي رقم 24 �سيتــي ، فـيغيفانـــو )بافـيـــا( ، اإيطاليا ، 

                                     زب كود 27029 ، اإيطاليا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/8/6

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82728 

فـي الفئة 44 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

التجميل الن�سائي .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ن�سيم اللوت�ش للتجارة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :  �ش.ب: 1732 ر.ب: 111

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/8/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 83190 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، ، برجمة احلا�سوب  املادية والربجميات اخلا�سة باحلا�سوب  املكونــات  ت�سميــم وتطويــر 

امل�ستخدم  موقع  وم�ساركة  لعر�ش  للتحميـــل(  قابلـة  )غري  اإلكرتونيـة  برجميـات  توفـيـر 

ولإيجاد وحتديد موقع والتوا�سل مع امل�ستخدمني الآخرين ، توفـري برجميات اإلكرتونية 

)غري قابلة للتحميل( تعتمد على املوقع ، توفـري برامج اإلكرتونية )غري قابلة للتحميل( 

 ، الن�سو�ش  فـي ذلك  بيانات مبا  توفـري معلومات من فهار�ش وقواعد   ، للموقــع  مدركة 

والوثائـــق الإلكرتونيـــة ، وقواعـــد البيانـــات ، املعلومـــات اجلرافـيكيــة وال�سوتيـة من خالل 

�سبكات معلومـات احلا�ســوب العامليــة ، حتويــل البيانــات اأو الوثائــق مــن و�سائــط ماديــة اإىل 

اإلكرتونية ، حتويل البيانات اخلا�سة بربامج احلا�سوب والبيانات )حتويل غري مادي( ، 

اإن�ساء اخلرائط ، ا�ست�سافة مواقع احلا�سوب ، توفـري اإمكانية ال�ستخدام املوؤقت  خدمات 

لربامـج اإلكرتونية غري قابلــة للتحميــل ليتـم ا�ستخدامهــا كواجهــة برجمــة التطبيقــات ، 

توفـيـــر اإمكانيــــة ال�ستخـــدام املوؤقــــت لأدوات تطويــــر الربامــــج الإلكرتونيــــة غيـــر القابلــــة 

للتحميل ، الربجميات كخدمة )SaaS( ، توفـري معلومات حول احلالة اجلوية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : هري جلوبال بي فـي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : هولندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :  دي رن 1115، 5503 ال بي فـيلدهوفـني ، هولندا 

تاريخ تقدمي الطلب :2013/10/1

مالحظـــــــــــــــــــــــــة : مينـح الطلـب حــق الأولويـــة : جــي 002013014667 تاريـــخ الطلـب : 

2013/4/1  البلد الأجنبي : اأندوني�سيا 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84085 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

زلل للطعــام ، اأجلينــات طعــام حليبــة ، لوز مطحون ، �سمك بلــم ، نخــاع حيوانــات للطعـــام ، 

اأو مملـــــح ، فا�سوليــــا حمفوظــــة ، نقانـــق  ح�ســـــــاء بوريــه التفـــاح ، حلــــم خنزيـــــر مقــــــدد 

�ســــوداء مطبوخة بدم حيوانات ، �سجق دامي يحتوي اأعلى كمية كبرية من الدم ، زيت عظام 

�سالح لالأكل ، مرق ، مرق مركز ، مرق ) م�ستح�سرات لت�سنيع املرق( ، ح�ساء مرق ، ح�ساء 

مرق مركز ، زبد ، زبدة )زبدة بندق ال�سوكولتة( ، زبدة)زبدة الكاكاو( ، زبدة )زبدة جوز 

الهند( ، زبدة )زبدة الفول ال�سوداين( ، ق�سطـــة الزبـــد ، بروتيــن كازيني للطعام ، كافـيار ، 

بندق  زبدة   ، البطاط�ش(  )رقائق  رقائق   ، الفاكهة(  )رقائق  رقائق   ، جنب   ، معلبة  حلوم 

ال�سوكولتة ، حمار )غريحي( ، زبدة الكاكاو ، زبدة جوز الهند ، جوز الهند املجفف ، دهون 

جـــوز الهنــد ، زيت جوز الهند ، زيت بذر اللفت للطعام ، مواد مركزة )مواد مركزة من املرق( ، 

زيت الذرة ، �سل�سة التوت الربي )فاكهة كومبوت مطبوخة( ، جــراد البحــر )غيـر حــي( ، 

ق�سطة )منتجات األبان( ، ق�سطــة )ق�سطة خمفوقة( ، رقائــق ه�ســة ) رقائـق بطاطــا ه�سة( ، 

كتـل حلــم الكروكيـــت ، ق�سريات )غري حية( ، فواكه مك�سوة ببلورات ال�سكر ، خثــارة لبـــن ، 

 ، ، زيوت �ساحلة لالأكل  ، دهــون �ساحلــة لالأكل  اأع�ســـا�ش طيــور �ساحلــة لالأكـــل   ، متـــور 

بيــ�ش ، بيــ�ش)بيـــ�ش م�سحــــوق( ، بيــــ�ش )بيـــ�ش حلـــزون()لال�ستهـــالك( ، دهون )دهون 

جوز الهند( ، خلطـات حمتويـــة على دهن ل�سرائح اخلبز ، مواد �سحمية لت�سنيع الدهون 

ال�ساحلة لالأكل ، اأطعمــة خ�سار خممرة )طبق الكم�سي الكوري( ، فـيليه خالية من العظم 

طعام  )منتجات  �سمك   ، العظام  منزوع  فـيليه  �سمك   ، العظم(  من  خالية  فـيليه  )�سمك 

م�سنوعـة من ال�سمــك( ، �سمك )غري حي( ، اأ�سماك ، حمفوظة ، اأ�سماك )اأ�سماك مملحة(  

اأ�سماك ، معلبة بق�سدير اأو معـدن )اأمريكا( ، وجبة �سمك لال�ستهالك الآدمي ، ق�سارات 

)ق�سارات من البطاطـــا( ، اأطعمـــــة معــــدة من ال�سمــك ، فواكــه م�سقعــة ، فواكــه جممـــدة  

، فاكهـــة حمفوظــة  ، فاكهــة حمفوظــة  الفواكــه  ، ق�سر  الفاكهة  ، هالميات  رقائق فاكهة 

فـي كحول ، لباب الفاكهة �سلطة الفاكهة ، فاكهة مطهوة ببطء )يخنة الفاكهة( ، طعام 

وجبات خفـيفة اأ�سا�سها من الفاكهة ، فاكهة )فاكهة مبلورة مك�سوة بال�سكر( ، فاكهة)فاكهة 

م�سقعــة( ، فاكهـــة معلبـــة فـي علــب ق�سديــر/ معـدن )اأمريكــا( ، حلوم �سيد غري حية ، 

جيالتني للطعام ، خيـار جريكني ، مربى الزجنبيل ، حلم خنزير ، �سمك الرجنة ، حم�ش 

)معجون احلم�ش( ، غراء ال�سمك للطعام ، مربيات ، هالميات للطعام ، ع�سائر)ع�سائر 

مـــــن اخل�ســـروات( للطهـــي ، الكفـيـــر)م�ســــــروب من احلليـــب املختمــر ، �ســــراب الكوميـــ�ش 

) م�سـروب من احلليب ( ، دهن اخلنزير للطعام ، ع�سـب بحري )حمم�ش ( ، عد�ش حمفوظ ، 

حلــم الكبـــد ، معجونـــة اللحــــم ، جراد البحر) غري حي ( جراد البحر) جراد البحر عدمي 

املخالب( ) غري احلي( زيت الذرة ، مارجرين �سمن �سناعي نباتي ، مربى املرمالد ، نخاع 

عظام ) نخاع عظام احليوانات ( للطعام ، حلوم ، خال�سات حلوم ، هالميات حلوم ، حلوم 
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حمفوظــة ، حلـــوم معلبــة فـي علــب ق�سديــر اأو معــدن )اأمريكــا( ، حلوم ) حلوم مملحة( ، 

حليب ، م�سروبات حليبية) اأغلبها من احلليب ( ، منتجات من احلليب ، اأنواع من الفطر 

املحفوظ ، بلح البحر)غريحي ( ، بندق حم�سر ، زيت زيتون املادة ، زيت حمفوظ ، ب�سل 

 ) الكبد  من  معاجني  معاجني)   ، املادة  نخيل  بذور  زيت   ،  ) حمار)غريحــي   ، حمفوظ 

معجون)معجون كبد ( زبد فول �سوداين ، فول �سوداين معالج ، بازل حمفوظة ، بكتني 

لقاح  حبوب   ، التخليل  مرق   ، وفواكه  خ�سار  خملالت   ، الفاكهة(  )ق�سور  ق�سور   ، املائدة 

معدة كمادة غذائية ، حلم اخلنزير ، رقائق بطاطا ، رقائق بطاطا ه�سة ، ق�سارات بطاطا ، 

فطائر بطاطا مقلية ، حلم دواجن غري حية ، م�سحوق بي�ش ، روبيان غري حي ، بروتني 

لال�ستهالك الآدمي ، نقانق ، ) نقانق �سوداء مغلية بدم احليوانات( )�سجق يحتوي على 

اأنفحة جتبني   ، ، زيت لفت املائدة  ، زبيب  ، لباب ) لباب الفاكهة (  كمية كبرية من الدم 

احلليب ، �سلطات ) �سلطات فاكهة ( ، �سلطات )�سلطات خ�سروات ( ، �سمك �سلمون ، �سمك 

مملــح كروات كرنب خممر ، نقانق ، نقانق فـي خميـــ�ش لنب وبيـــ�ش ، خيـــار بحـــر) غري 

فــــي  القز  دود   ) روبيان )غري حي   ،  ) �سدفــــي )غريحــــي  ، حمـــار  �سم�ســـم  زيـت   ،  ) حي 

 ، الفواكه(  اأ�سا�سها  خفـيفة  وجبات  خفـيفة)  وجبات   ، الآدمي  لال�ستهالك  اخلادرة  مرحلة 

اإعدادات  �سوربة)  اإعدادات   ،  ) �سوربة  اإعدادات) طهو  �سوربة   ، بي�ش حلزون لال�ستهالك 

�سوربة خ�سروات( ، �سوربات ، فول �سويا املائدة حمفوظ ، حليب �سويا) بديل احلليب( 

جراد بحر بدون خمالب )غريحي ( ، �سحوم مائدة من املا�سية ، زيت عباد �سم�ش للمائده ، 

طحينــة) معجونة بذور ال�سم�سم ( ع�سب بحري حمم�ش ، طوفو ال�سويا ، ع�سري طماطم 

للطهي ، ح�ساء طماطم مركز ، كرو�ش حيوانات جمرتة ، كماه حمفوظة ، �سمك تونة ، 

ع�سائـــر خ�سروات للطهي ، �سلطات خ�سروات ، اإعدادات �سوربات اخل�سروات ، خ�سروات 

مطبوخة ، خ�سروات جمففة ، خ�سروات حمفوظة ، خ�سروات معلبة فـي علب ق�سدير 

اأو معدن ) اأمريكا ( ، خال�سات اأع�ساب للمائدة ، م�سل اللنب ، ق�سطة خمفوقة ، بيا�ش 

البي�ش ، لنب زبادي ، �سفار البي�ش . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باراند �سوكليت كومباين  

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإيراين

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : رقــم 107 الطابــــق الأول �سارف�ستـــان بلدينــغ كاج ا�ش كيو �ساوث اأباد 

                                     طهران اإيران 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/11

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84087 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

فلفل حلو ، حلوى لوز ، معجون لوز ، بذور يان�سون ، م�ستح�سرات عطرية للمائدة ، قهوة 

لغايات  ال�سودا  كربونات  )ثاين  اخلبز  �سودا   ، بودر  بيكنغ  التخمري  م�سحوق   ، �سناعية 

الطبخ( ، �سعري )�سعري م�سحوق( ، �سعري )�سعري مق�سور( ، وجبة �سعري ، وجبة فول ، غـراء 

 ، البرية  ، خل  الآدمي  النحل( لال�ستهالك  الفجوات مابني خاليا  اإغالق  النحــل )�سمــع 

 ، الكاكاو(  اأ�سا�سها  )م�سروبـــات  م�سروبــــات   ، ال�سوكولتـــة(  اأ�سا�سها  )م�سروبات  م�سروبات 

الزيوت  غري  م�سروبات(  )منكهات  م�سروبات   ، القهوة(  اأ�سا�سها  )م�سروبــــات  م�سروبــــات 

ال�سودا  كربونات  ثاين   ، ال�ساي(  اأ�سا�سها  )م�سروبات  م�سروبات   ، للم�سروبات  الأ�سا�سية 

لغايات الطبخ )�سودا اخلبيز( ، عنا�سر اإل�ساق لالآي�ش كرمي )مثلجات �ساحلة لالأكل( ، 

ب�سكويت ، خبز ، خبز )خبز زجنبيل( ، كرات خبز لل�ساندويت�سات ، فتات خبز جاف ، كعك 

حملى قليال ، عجينة كعك ، م�سحوق كعك ، كعك ، كعك )زينات كعك �ساحلة لالأكل ( ، 

كعــك )منكهــات ( غري الزيوت العطريـــة للكعك ، كعــك الأرز )كعــك الأرز( ، �سكــر نبــات 

املائــدة ، براعــــم الكبـــــر املخللـــــة ، حلـــــوى كراميــــل )حلـــوى( ، ملــــح كرفــ�ش ، م�ستح�ســرات 

حبوب ، وجبـات خفـيفة اأ�سا�سها حبوب ، علك لي�ش لغايات طبية ، الهندبا الربية )بديل 

 ، احلليب  مع  �سكولتة  م�سروبات   ، �سكولتة   ، حبوب(  ه�سة)منتجات  رقائـــق  القهــــوة( 

امل�سيــح  ميالد  اأعياد  اأ�سجار   ، )توابل(  الت�ساوت�ساو  مربى   ، �سكولتة  اأ�سا�سهـا  م�سروبـــات 

 ، )بهارات(  قرفة   ، )توابل(  �سل�سة   ، امل�سيح(  ميـــالد  اأعيــــاد  اأ�سجــــار  لتزييـــن  )حلويـــات 

قرنفــل )بهارات( ، كاكــاو ، م�سروبــــات كاكــــاو مع احلليـــــب ، منتجـــات كاكــــاو ، م�سروبــات 

، منكهات  ، م�سروبات قهوة مع احلليب  ، قهوة )قهوة ا�سطناعية(  ، قهوة  اأ�سا�سها كاكاو 

قهوة )منكهــــات( بدائـــل القهوة )م�ستح�سرات نباتية لال�ستخدام كمواد بديلة للقهوة( ، 

قهوة )قهوة غري حمم�سة( ، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة ، توابل ، حلويات ، حلويات لتزيني 

اأ�سجار اأعياد ميالد امل�سيح ، كعـــك حملى �سغري م�سطح ، ملح الطهي ، ق�سارات ذرة ، دقيق 

 ، ، كو�سكو�ش )�سميد(  ذرة )حمم�سة(   ، ذرة )ف�ســار(   ، ذرة )مطحونة(   ، ذرة  ، وجبة  ذرة 

مفرقعات معها �سعارات اأو قطع حلوى ، اآي�ش كرمي ، ، كاري )بهار( ، خليط كا�سرتد من 

حليب وبي�ش ، زينات كعك )زينات كعك �ساحلة لالأكل( ، مرق توابل ال�سلطة ، مثلجات 

 ، العطرية(  والزيوت  الأثريية  اخلال�سات  عدا  )ما  الغذائية  مقطرة  خال�سات   ، مائدة 

معاجني اأطعمة ن�سوية ، اأطعمة ن�سوية ، خمائر معاجن ، ق�سارات )ق�سارات قمح( ، ق�سارات 

)ق�سارات ذرة( ، ق�سارات )ق�سارات �سوفان( ، منكهات غري الزيوت العطرية ، منكهات غري 

الزيوت العطرية للم�سروبات ، منكهات غري الزيوت العطرية للكعك ، منكهات غري الزيوت 
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العطريــة للم�سروبـــات ، منكهــات غري الزيـــوت العطريــة للكعك ، دقيــق املائدة ، منتجــات 

الدقيق املطحون ، اأقرا�ش فندان )حلويات( ، اأطعمة )اأطعمة ن�سوية( ، مواد غذائية )مواد 

مقطرة م�ستخل�سة للمواد الغذائية( )ماعدا املواد امل�ستخل�سة الأثريية املقطرة والزيوت 

 ، مثلجة(  )حلويات  مثلج  زبادي  لنب   ، مثلجة(  )حلويات  مثلج  زبادي  لنب   ، العطرية( 

هالميات الفاكهة )حلويات( ، اأع�ساب حدائق حمفوظة )توابل( ، زجنبيل )توابل( ، خبز 

، �سل�سات  ال�سكر  اأ�سربة ذهبية من ق�سب   ، املائدة  ، جلوتني  املائدة  ، جلوكوز  الزجنبيل 

)�سل�سات مرق اللحم( برغم للطعام الب�سري ، ع�سيدة مائدة اأ�سا�سها احلليب ، علك )لبان 

امل�ســغ ( لغيــر الغايــات الطبيـــة ، حلوى ال�سم�سم مع الع�سل ، بذور مق�سورة ومطهية ، ع�سل ، 

�سعيــر مق�ســور ، �سوفان مق�سر ، بوظة ، بوظة )عنا�سر رابطة للبوظة( ، ثلج لالإنعا�ش ، 

ثلج طبيعــي اأو ا�سطناعــي ، �ســاي مثلــج ، مثلجـــات )عنا�ســر رابطـــة للمثلجات ال�ساحلة 

لالأكل( ، مثلجات )�ساحلة لالأكل( ، مثلجات )م�سحوق مثلجات �ساحلة لالأكل( ، مواد 

ت�سريــب ، غيــر دوائية ، جيلــي )جيلي الفاكهــة( حلويــات ، هــالم )ع�ســل ملكــات النحــل( 

لال�ستهالك الب�سري )لي�ش لالأغرا�ش الطبية( ، كات�سب )�سل�سة( ، خمرية ، عرق �سو�ش 

)حلويات( ، حبوب م�ش على �سكل معني )حلويات( ، معكرونة ، حلوى املكونة من بيا�ش 

ذرة   ، ذرة )مطحونة(   ، ذرة  ، وجبة  الذرة  ، دقيق  الذرة  ق�سارات   ، واللوز  وال�سكر  البي�ش 

)حمم�سة( ، ب�سكويت مالت ال�سعري ال�ستتبت ، خال�سات مالت ال�سعري املائدة ال�ستتبت ، 

مالت ال�سعري املائدة ال�ستتبت لال�ستهالك الب�سري ، �سكر مالت ال�سعري ال�ستتبت ، حلوى 

 ، جري�ش  وجبة   ، مايونيز   ، البي�ش  وزلل  وال�سكر  اللوز  م�سحوق  من  املكونة  زبانية  مر 

�سل�سات مرق اللحم ، فطائر اللحم ، مطريات حلم للغايات املنزلية ، نعناع لال�ستخدام 

فـي احللويات ، دب�ش ال�سكر لال�ستخدام فـي الطعام ، خليط حبوب غري حمم�سة مع فواكه ، 

خــردل ، جمــرو�ش اخلـــردل ، مكرونة على �سكل ع�سائب ، جوز الطيب ، ق�ســارات �سوفــان ، 

)�سوفان  �سوفان   ، م�سحوق(  )�سوفان  �سوفان   ، ال�سوفان  دقيق   ، ال�سوفان  اأ�سا�سه  طعام 

مق�سور( ، فطائر حمالة ، با�ستا )نوع من املعكرونة( ، معجون )معجون اللوز( ، معجون 

اأطعمة ن�سوية(  )معجون الكعك( ، معجون )فول ال�سويا( )توابل( ، معاجني )معاجني 

)فطائر(  معجون   ، اللحم  فطرية   ، حلوة  فطائر   ، معجنات   ، )حلوى(  حماله  اأقرا�ش 

حلوى الفول ال�سوداين ، فلفل ، حلوى النعناع الفلفلي ، الفلفل )توابل( ، ب�سكويت بيتي 

دقيق   ، ف�سار   ، بيتزا   ، اللحم(  ، فطائر)فطائر  ، فطائر  فور )كعك(  بيتي   ، لل�ساي  بيور 

بطاطا للمائدة ، م�سحوق )م�سحوق الكعك( ، م�ساحيق للبوظة ، حلوى برالني من اجلوز 

النحل(  )�سمع  العكر   ، الأطعمة(  حلفظ  )اأمالح  الأطعمة  حفظ   ، والفانيال  الأمريكي 

اأرز وتابيوكا مع حليب وبي�ش و�سكر ، فطائر  اأو  لال�ستهالك الآدمي ، مهلبية من دقيق 
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مقبــالت   ، جبــن  اأو  حلـم  من  املكونــة  رافـيولــي  فطائــر   ، واخل�ســـار  باجلبـــن  كوي�ســـي 

)توابـل( ، �سعريية �سرائطية ، اأرز ، كعك الأرز ، وجبات خفـيفة اأ�سا�سها الرز ، كرات )كرات 

خبز لل�ساندويت�سات( ، ع�سل ملكات النحل لال�ستهالك الآدمي )لي�ش لغايات طبية( ، ر�سك 

الب�سكويت ، زعفران )تابل( ، دقيق ن�سا ال�ساغو ، �سلطة )مرق توابل لل�سلطات( ،ملح )ملــح 

 ، الطماطـم(  )�سل�ســـة  �سل�ســة   ، �ساندوي�ســات   ، الغذائيــة  املــواد  ملــح حلفــظ   ، الطهـــي( 

ع�سائر   ، �سميد   ، توابل   ، )للطهي(  بحار  مياه   ، النقانق  ل�سق  مواد   ، )توابل(  �سل�سات 

خفـيفة  وجبات   ، احلبوب(  اأ�سا�سها  خفـيفة  )وجبات  خفـيفة  وجبات   ، الربات)مثلجات( 

، معجون  الفاكهة )مثلجات(  ، حلوى مثلجة من ع�سري  الرز(  اأ�سا�سها  )وجبات خفـيفة 

 ، طويلة  رفـيعــة  معكرونــة   ، ال�سويــا  �سل�ســة   ، ال�سويــا  دقيــق   ، )تابل(   ، ال�سويــا  فــول 

بهارات  لفائــــف من اخل�ســروات والروبيـــان ، ثمــــار الفاكهـــة النجمية ال�سكل ، ن�ساأ املائدة ، 

عيــدان عـرق ال�سو�ش )حلويات( ، متا�سك الق�سطة املخفوقة ، �سكر ، حلويات �سكرية ، طبق 

�سو�سي من الأرز وال�سمك واخلل ، حمليات )حمليات طبيعية( ، م�سهيات حلوة )حلوى( ، 

حلوى )حلــوى بنكهة النعنــاع الب�ستاين( ، تبولة ، �سندوت�سات تاكو ، تابيوكا ، دقيق تابيوكا 

للمائدة  كعـك حم�ســو باملربــى اأو الفاكهــة ، �ســاي ، �ســاي مثلـــج ، م�سروبــات اأ�سا�سهــا ال�ساي ، 

عنا�سر تكثيف طهي املواد الغذائية ، �سل�سة طماطم ، كعك م�سطح مدور من دقيق الذرة ، 

كركم املائدة ، خبز غري خممر ، فانيليا )نكهة( ، فانيلني )بديل الفانيال( ، م�ستح�سرات 

)ع�سائب  �سعريية   ،  ) �سعريية  )ع�سائب  �سعريية   ، للقهوة  كبدائل  لال�ستخدام  نباتية 

�سعريية ( ، خل ، كعك الوفل من حليب وبي�ش ودقيق ، ماء )ماء بحر( )الطهي( ، اأع�ساب 

)توابل( ، دقيق القمح ، ق�سطة خمفقة )م�ستح�سرات لتما�سك الق�سطة املخفوقة( ، خمرية ، 

 ) زبادي جممد  زبادي )لنب  ، لنب  الطبي(  �سكل حبوب )لي�ست لال�ستخدام  خمرية على 

)مثلجات حلويات( ، لنب )لنب جممد ( )مثلجات حلويات( . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باراند �سوكليت كومباين  

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإيراين

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : رقــم 107 الطابـــق الأول �سارف�ستـــان بلدينـــغ كاج ا�ش كيو �ساوث اأباد

                                     طهران اإيران 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/11/10

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84151 

فـي الفئة 5 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

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

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

العظمــــــي  والهيكــــــل  العظــــام  الدم وا�سطرابات  الذاتية وا�سطرابات  املناعة  وا�سطرابات 

وال�سرطــــــان واأمرا�ش القلــــــب واأمرا�ش اجلهـــــاز الع�سبــــي وا�سطرابـــات اجلهــاز الع�سبــي 

وال�سطرابات اجللدية  والأمــرا�ش  والعتــه  الكي�ســي  والتليــف  الكول�ستــرول  وا�سطرابات 

واأمــــرا�ش وا�سطرابــات الدي�سليبديـــا والغـــدد ال�سمـــاء واحلميـــة واأمــرا�ش وا�سطرابــات 

اللتهاب  وا�سطرابات  واأمرا�ش  الهرمونية  وال�سطرابات  والأمرا�ش  اله�سمي  اجلهاز 

واللتهابات واأمرا�ش وا�سطرابات الكلى والكبد والأي�ش واأمرا�ش وا�سطرابات الع�سالت 

الآلم  وا�سطرابــات  واأمــرا�ش  العبيـــة  وال�سطرابــات  الأع�ســـاب  وا�سطرابـــات  واأمــرا�ش 

التنا�سلي  النف�سي واأمرا�ش ا�سطرابات اجلهاز  والبدانة والبنكريا�ش وا�سطرابات الطب 

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

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ايلي ليللي اند كومباين 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ليللــي كوربوريت �سنتــر ، انديانابولي�ش 46285 ، الوليــــات املتحـــدة

                                     الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/11/14

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84158 

فـي الفئة 9 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، احلا�سوب  اأجهزة   ، اللوحي  احلا�سوب   ، الذكية  الهواتف   ، النقالة  الهواتف   ، الهواتف 

 ، الال�سلكية  الت�سالت  قدرات  مع  والنقالة  املحمولة  الرقميــة  الإلكرتونيــة  الأجهـزة 

البث  اأجهزة   ، اجتاهني  ذات  الراديو  اأجهزة   ، ال�ستدعاء  اأجهزة   ، الال�سلكية  الهواتــف 
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الإذاعي ، اأجهـزة ال�ستقبــال الال�سلكــي ، اأجهــزة اإر�سال وا�ستقبال الراديو ، اأجهزة تنظيم 

الإلكرتونيــة ، وملحقاتهـا لل�سلـع املذكـورة اأعــاله ، خا�ســة ال�سماعــات ، �سماعــات الـراأ�ش ، 

مكربات ال�سوت )ميكروفون( ، املكربات ، حقائب احلمل ، علب واأغطية واقية ، جلود واقية 

اأو زخرفـية ، م�سابك لالأحزمة ، حمطات قاعدة تركيب اإلكرتونية ، حوامل واأدوات تركيب 

الهواتف النقالة ، احلوا�سيب اللوحية ، احلوا�سيب الكفـية ، الأجهزة الإلكرتونية الرقمية 

الكفـية والنقالة بقدرات الت�سالت الال�سلكية ، الكابالت واملو�سالت ، ولوحات املفاتيح ، 

، برجميات وبرامج  اأجهزة احلا�سوب   ، املوجهـــات   ، املحـــولت   ، الراديــو  اإر�سال  وحمطــات 

احلا�سوب امل�ستخدمة لإر�سال اأو لن�سخ اأو ا�ستقبال ال�سوت اأو ال�سور اأو الفـيديو اأو البيانات 

عرب �سبكة الت�سالت عن بعد اأو نظام بني املحطات ولتعزيز وت�سهيل ا�ستخدام والو�سول 

اإىل �سبكات احلا�سوب و�سبكات الهاتف ، برجميات احلا�سوب ل�ستخدامها فـي اإدارة قواعد 

البيانات ذات الأغرا�ش العامة ، برجميات التجارة الإلكرتونية لت�سمح للم�ستخدم لو�سع 

�سبكة  الإلكرتونية عرب  التجاريـة  املعامــالت  فـي جمــال  الدفعــات  باأمـان وت�سديــد  اأوامـر 

احلا�سوب العاملية اأو �سبكة الت�سالت عن بعد ، برجميات احلا�سوب للتدريب ودعم املنتج 

لأجهزة احلا�سوب والهواتف املحمولة فـي جمال الت�سالت ، برجميات معدة لال�ستعمال 

ل�سماعات  احلا�سوب  فـي  الألعاب  برامج   ، للحا�سوب  ال�سيانة  اأعمال  لأداء  احلا�سوب  فـي 

الهاتف النقالــة ، برجميــات وبرامــج احلا�ســوب التي تعــر�ش املو�سيقـى ، الأفـــالم ، الر�سوم 

احلا�سوب  ، برجميات  العام  الرتفـيه  فـي جمال  الألعاب   ، الإلكرتونية  الكتب   ، املتحركة 

الن�سو�ش  على  يحتوي  الذي  التفاعلـي  املتعــددة  الو�سائــط  وحمتـوى  املعلومــات  لتوزيع 

وال�سور والفـيديو وال�سوت للم�ستخدمني فـي جمال الت�سالت ، برجميات احلا�سوب لإدارة 

للو�سول  احلا�سوب  برجميات   ، احلا�سوب  برجميات  بعد  عن  الت�سالت  اأجهزة  وت�سغيل 

و�سبكات  العاملية  احلا�سوب  �سبكات  من  والبيانات  املعلومات  وا�سرتجاع  وفهر�سة  والبحث 

 ، املذكورة  ال�سبكات  على  الويب  مواقع  خالل  من  واملالحة  وللت�سفح   ، العاملية  الت�سال 

برجميات احلا�سوب لإر�سال وا�ستقبال الر�سائل الق�سرية والربيد الإلكرتوين ولت�سفـية 

املعلومات غري الن�سية ، اأجهزة ا�ستقبال واإر�سال الال�سلكية التناظرية والرقمية اأو اأجهزة 

لتحقيـق  )ت�ستخدم  املودم  اأجهزة   ، املرئي  والت�سال  وال�سورة  وال�سوت  للبيانات  ا�ستقبال 

، البطاريات ، �سواحن  الت�سال فـيما بني اأجهزة الكمبيوتر( ، وحدات حتديد املواقع العاملية 

البطاريات ، حمــولت الطاقة ، الهوائيات ، الكامريات ، الكامريات الرقمية ، وكاميــرات 

الفـيديو الرقميـــة ، الأجهـــزة الطرفـيــــة احلا�سوبيـــة القابلـــة لالرتـــداء ، وحدات اإلكرتونية 

قابلة لالرتــداء وقابلــة للتبديــل ال�سخ�سيــة ، خا�ســة اأجهــزة التعريـف ال�سخ�سية للهواتف 

، الهواتــف املحمولة ، الهواتف الذكية ، حا�سوب لوحي ، حوا�سيـب ، الأجهزة الإلكرتونية 

الرقمية املحمولة والنقالة التي تتمتع بقدرات الت�سالت الال�سلكية . 
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با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم :  موتورول تريد مارك هولدينغز ، األ األ �سي  

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ،  60048 ال  اي   ، فـيل  ليبريتي   ،  45 واي  .هاي  ا�ش  يو  نورث  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 600 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/11/17

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84202 

فـي الفئة 5 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 ، الأنزميي  العالج  فـي  ل�ستخدامها  �سيدلنية  م�ستح�سرات   ، �سيدلنية  م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات �سيدلنية ل�ستخدامها فـي ال�سطرابات اجلينية ، فحو�سات ، املجموعات 

اخلا�سة بالفح�ش ، الأجهزة واملعدات للتحاليل الطبية وت�سخي�ش ال�سطرابات والعمليات 

الف�سيولوجيــة ، فحو�ســـات ، املجموعــات اخلا�ســة بالفحـــ�ش ، الأجهـــزة واملعــدات لقيا�ش 

املر�ش ، موؤ�سرات لال�ستخدامات الطبية ، الأنزميات املثبطة للكربوهيدرات ل�ستخدامها 

الالي�سو�سوم  تخزين  عن  الناجتة  الأمرا�ش  لعالج  �سيدلنية  مواد   ، املر�ش  عالج  فـي 

)ا�سطرابات اأي�سية( ، مواد �سيدلنية لعالج عديدات ال�سكاريد ، مواد �سيدلنية لعالج 

ال�سطرابات فـي الأنزميات املثبطة للكربوهيدرات ، بيولوجات ناجتة عن تنقية احلم�ش 

النووي املوؤتلف ل�ستعمالها بطب الأمرا�ش . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : : بايومارين فار ما�سيوتيكالزانك 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

، الوليات املتحدة   94949 العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 105 ديجيتال درايف نوفاتو كاليفورنيا 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/11/19 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84207 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اخلدمــات املاليــــة وخدمـــــات التاأميــن واخلدمــــات البنكيــــة وخدمـــــات وبطاقــــات العتمـــاد 

والبطاقـات املدنيـة والبطاقـات القابلة للتعبئــة والبطاقــات املدفوعــة م�سبقـــا والبطاقــات 

النقــــد  الإلكرتونيـــة وخدمـــات حتويـــل  واملدنيـــة  الدائنـــة  البطاقـــات  ومعامــالت  الذكيـة 

وخدمات  املعامالت  وتدقيق  توثيق  وخدمات  النقدية  املدفوعات  وخدمات  الإلكرتوين 

ا�ستبدال الكا�ش املقدمة عرب البطاقات الدائنة واملدنية وخدمات حتويل العمالت واخلدمات 

اإيداع النقد عرب ال�سراف الآيل  البنكية عرب الإنرتنت وخدمات دفع الفواتري وخدمات 

وخدمات �سرف ال�سيكات وامل�ساريف النقدية وخدمات ن�سر املعلومات املالية عرب �سبكات 

الإنرتنت وخدمات رعاية امل�سابقات الريا�سية والأحداث والن�ساطات والألعاب . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : فـيزا انرتنا�سيونال �سريف�سز ا�سو�سي�سن

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

  ،  94404 كاليفورنيا   ، �سيتي  ، فو�سرت  بوليفارد  �سنرت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 900 ميرتو 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/11/19 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84213 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

بيع وتركيب اأجهزة القيا�ش والرقابة . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة بوابة املعرفة لتقنية املعلومات �ش م م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :  �ش.ب: 746  ر.ب :114

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/11/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84286 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اأدوات الكتابة ، مطبوعات ومن�سورات ون�سرات اإخبارية وجمالت وكتيبات وتقارير و�سهادات 

واأدلة م�ستخدم وكتيبــات تقنيــة و�سفحــات بيانــات تقنيــة ، وتعليميـــة وتدريبيــة و كتيبــات 

تعليميــة ون�سـرات ومل�سقــات ولوحات جداريــة وكتـــب و�سور ، خرائط و خرائــط مالحيــة ، 

مواد تعليميــة وتدريبيــة ومواد دعايــة ، �ســــــارات ، اأ�سرطـــــة ورقيــــة وبطاقات لتقييد برامج 

احلا�سوب وجميع ال�سلع الأخرى �سمن هذه الفئة . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بى األ �سي

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز ، لندن غريتري لندن ا�ش دبليو 1 وادي 5 ايه دي  ، 

                                    اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/1 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84288 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

والدورات  والندوات  العمل  وور�ش  والتعليم  التدريب  توفـري  و  وتطوير  ت�سميم  خدمات 

للجي�ش فـيما يتعلق با�ستخدام وت�سغيل ون�سر و�سيانة نظم الت�سليح الأر�سي مبا فـي ذلك 

املركبات واملدرعات  واملركبات القتالية و�سيارات الإ�سعاف واملركبات الربية ، املركبات الربية 

لأغرا�ش  برية  مركبات   ، الربية  التعقب  مركبات   ، الع�سكرية  الربية  املركبات   ، املدرعة 

قتالية ، مركبات برية لأغرا�ش القيادة وال�سيطرة ، مركبات برية لنقل املعدات الع�سكرية 

برية  ، مركبات  والإنقاذ  البحث  واأغرا�ش   ، الطوارئ  برية حلالت  والع�سكريني مركبات 

لإزالة الألغام ولأغرا�ش التخلي�ش ، مركبات برية لأغرا�ش تخلي�ش املوقع ، مركبات برية 

غري ماأهولة ، دبابات ، اآليات ومركبات برية غري مزودة مبحركات جمهزة لنقل واإطالق 

وت�سغيــل الأ�سلحــة و/اأو جمهــزة باأجهــزة ملراقبــة وتوجيـــه الأ�سلحـــة ، مركبات برمائية ، 

 ، ، زوارق  ، �سفن دورية  ، �سفن  مركبات برمائية غري ماأهولة ، مركبات بحرية وغاط�سة 

- 47 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1069(

قوارب مطاطية)م�سلعة( ، حامالت طائرات ، فرقاطات ، مدمرات ، طرادات ، غوا�سات ، 

غوا�سات نووية ، مركبات غري ماأهولة حتت املاء ، معدات نقل واإطالق الأ�سلحة للرتكيب 

فـي اأو على الطائــرات الع�سكريـــة واملركبـات الربيــة اأو املركبات البحريــة ونظــم الأ�سلحــة 

واأنظمة املدفعية والذخائر الذكية والأ�سلحة النارية واملتفجرات وبرامج احلا�سوب واأجهزة 

واأنظمة  النقل  واأنظمة  الت�سالت  ومعدات  والإلكرتونيات  ال�ست�سعار  واأجهزة  احلا�سوب 

الرادار واأنظمة املعلومات واأنظمة الطاقة الكهربائية ، اأقرا�ش مدجمة وو�سائط متعددة 

للتدريــب على �سبكــة الإنرتنــت وو�سائــط متعــددة تفاعليــة وعرو�ش الف�ســول الدرا�سيــة 

ودورات التدريب املخربية وتدريب الأقران وكلها تتعلق با�ستخدام وت�سغيل ون�سر و�سيانة 

نظم الت�سليح الأر�سي مبا فـي ذلك املركبات واملدرعات واملركبات القتالية ونظم الأ�سلحة 

ونظم املدفعية والذخائر الذكية والأ�سلحة النارية واملتفجرات وبرامج احلا�سوب واأجهزة 

واأنظمة  النقل  واأنظمة  الت�سالت  ومعدات  والإلكرتونيات  ال�ست�سعار  واأجهزة  احلا�سوب 

الرادار واأنظمة املعلومات و اأنظمة الطاقة الكهربائية ، ت�سميم وتطوير وتوفـري التدريب 

والتعليم وحلقات العمل واحللقات الدرا�سية ودورات للبحرية وخفر ال�سواحل فـيما يتعلق 

املراقبة  القيادة والرادار وال�سونار وتدابري  القتال مبا فـي ذلك  ال�سفن واأنظمة  بعمليات 

الإلكرتونية و التدابري الإلكرتونية امل�سادة )ت�ستخدم لت�سليل الرادار وال�سونار . .الخ( ، 

اأ�سلحة م�ســـادة لالأهــداف ق�سيــرة املدى،  والإلكرتو�سوئيـة وال�سواريــخ والبنـــادق ونظم 

طوربيدات و�سلة البيانات واملعلومات والت�سالت واملالحة ونظم الأر�ساد اجلوية وعلوم 

املحيطات ، التدريب واخلدمات التعليمية املرتبطة بنقل التكنولوجيا ، التدريب واخلدمات 

التعليمية فـي جمال ال�ستخبارات والأمن ، ال�ست�سارات اللغوية ، وترجمة اللغات وخدمات 

الرتجمــة ، قواعــد التدريــب الع�سكريـــة ، برجميـــات احلا�ســوب لتف�سري ب�سمات الأ�سابع 

اأو ب�سمــة راحــة اليــد ، اإعـــداد املــواد التدريبيــة والتدريــب فـي املوقع فـيما يتعلق بالثقافة 

تقدمي   ، الأجنبية  للبلدان  اجليو�سيا�سية  واجلوانب  الب�سرية  والت�ساري�ش  الجتماعية 

امل�سورة واخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله و جميع اخلدمات 

الأخرى �سمن هذه الفئة . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي �سي�ستيمز بى األ �سي

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 كالتون غاردينز ، لندن غريتري لندن ا�ش دبليو 1 وادي 5 ايه دي ، 

                                    اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/1 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84304 

فـي الفئة 4 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

زيت ، �سحوم ومواد الت�سحيم لال�ستخدامات ال�سناعية ، وقود ومواد اإ�ساءة ، م�ستح�سرات 

العناية بال�سيارات ، ما�ش الغبار ، مركبات ترطيب وربط ، وقود ) مبا فـي ذلك املحرك 

البخاري ( ، مواد م�سيئة �سموع وفتائل لالإ�ساءة ، زيوت نافذة وعوامل الإطالق ) على 

هيئة زيوت ( ، منتجات للعناية و�سيانة ال�سيارات . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : : جينريال موتورز ال ال �سي

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 300 رينا�سين�ش �سنرت ، �سيتي اأوف ديرتويت ولية مت�سيغني 3000 

                                    48265 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/2 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84305 

فـي الفئة 7 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

موترات وحمركات )لغري املركبات( ، توربينات ، دعامات حتميل الآلت ، م�سخات ، موانع 

، فرا�سي  الناقلة  ، �سري  اأجهزة الر�ش لالآلت   ، ت�سرب الزيت كجزء من معدات الرت�سيح 

التربيد  مراوح   ، الداخلي  الحرتاق  ملحرق  التربيد  م�سعاع   ، الآلت  مكربنات   ، املحرك 

 ، الآلت   ، للمحركــات  الأ�سطوانــات  روؤو�ش   ، كهربـــائي  حمـــرك   ، واملحركــــات  للموتــــرات 

�سال�ســل ، اأحزمـــة الدينامـــو ، حماقـــن الدينامو للمحركات ، خمف�سات ال�سوت للموترات ، 

اأحزمـــة املراوح ، مكابـــ�ش للمحركـــات ، اأجهــــزة ال�سيطــــرة على ال�سرعـــة لالآلت ، حمركـــات 

وموترات ، �ساغطات ، ع�سابات ، اأ�سرطة كجزء من املوترات ) غري م�سمولة فـي ت�سنيفات 

اأخرى ( ، الآلت واأدوات الآلت ، موترات وحمركات ) با�ستثناء املركبات الربية ( ، عنا�سر 

اقرتان ونقل الآلت ، ) با�ستثناء املركبات الربية( ، اأدوات زراعية ، با�ستثناء تلك التي تعمل 

باليد ، حا�سنات البي�ش ، توبينات ، دعامات ، م�سخات ، �سمامات ، موانع ت�سريب الزيت ، 
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مر�سحات ، مر�سات ، اأحزمة التق�سيم ، فرا�سي املحرك ، مكربنات ، م�سعاع التربيد ملحرك 

، عجالت  الأ�سطوانات  روؤو�ش   ، ، مولدات كهربائية  التربيد  ، مراوح  الداخلي  الحرتاق 

القيادة ، حمركات القيادة ، اأجهزة ال�ستعال ، اأجهزة توقيت ال�ستعال ، حماقن ، كامتات 

 ، ، �ساغطات  املحرك  ب�سرعة  التحكم  اأجهزة   ، املحرك  ، مكاب�ش  املراوح  اأحزمة   ، ال�سوت 

�سنابري كجزء من املوتورات .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : : جينريال موتورز ال ال �سي

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 300 رينا�سين�ش �سنرت ، �سيتي اأوف ديرتويت ولية مت�سيغني 3000 

                                    48265 ، الوليات املتحدة الأمريكية   

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/2 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84306 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

بطاريات ومراكم كهربائية ، اأجهزة الراديو والتلفاز ، الكا�سيتات واأجهزة ت�سجيل الكا�سيتــات ، 

اأجهــــزة ت�سغيــل الأقرا�ش املدجمة ال�سوتية ، الأميرتات ، اأجهزة م�سادة لل�سرقة ، �سندوق 

املفاتيــح ، كابــالت واأ�سالك كهربائيــة ، قواطــع الــدارة الكهربائيــة ، موؤ�ســـرات ال�سرعـــة ، 

اأجهـزة فتــح الأبواب الكهربائيــة ، لفائــف كهربائيــــة ، مفاتيــح كهربائيـــة ، مــــاء ، اأجهــــزة 

اأجهــــزة   ، املكرويــة  الرقاقـــات   ، احلوا�سيــــب   ، امليـــــل  مقيــــا�ش   ، والزيــــــت  ال�سائـــــل  قيـــا�ش 

التحكم عن بعد ، ثريمو�ستات ، اأنظمة ال�ستعال )غري م�سمولة فـي الت�سنيفات الأخرى( ، 

اأجهــزة واأدوات علميــة وبحريــة وم�سحيــة وفوتوغرافـيـــة و�سينمائيـــة وب�سريــــة وللتوزيــن 

واأدوات لإجــراء  ، معــدات  وتعليميــة  )الإ�ســراف(  وللتحقــق  الإ�ســارات  وقيا�سيــة ولر�ســال 

الأ�سوات  ن�سخ  اأو  بث  اأو  لت�سجيل  اأجهزة   ، بالكهرباء  والتحكم  وتنظيم  وحتويل وجتميع 

وال�سور ، حوامـــل البيانــات املغناطي�سيــة ، اأقرا�ش الت�سجيل ، اأجهزة البيع الأتوماتيكية 

واحلوا�سيـــب اأجهــزة اإطفـــاء احلريــق ، بطاريات ومراكم كهربائية ، اأجهزة الراديو والتلفاز 
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اأجهــــزة ت�سجيـل الكا�سيتـــات وال�سرائــط ، اأجهـــزة ت�سغيـــل الأقــرا�ش ال�سوتيـــة ، الأميتـــرات 

معـدات التحذيــر من ال�سرقة ، علب التو�سيل لالإ�ساءة ، الكابالت والأ�سالك الكهربائية ، 

قواطع الدارة ، اأجهزة قيا�ش ال�سرعة ، اأجهزة فتح الأبواب الكهربائية ، اللفائف الكهربائية 

حمطات ومفاتيح كهربائية ، املاء ، مقايي�ش ال�سوائل والوقود ، موؤ�سرات ومقايي�ش امليل ، 

احلوا�سيب ، الرقائق املكروية ، اأجهزة التحكم ، ثريمو�ستات ، اأنظمة ال�ستعال واأجزاوؤها . 

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : : جينريال موتورز ال ال �سي

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 300 رينا�سين�ش �سنرت ، �سيتي اأوف ديرتويت ولية مت�سيغني 3000 

                                    48265 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/2 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84307 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، للتوهج  م�سادة  اأجهزة   ، الهواء  ت�سخني  اأجهزة   ، الهواء  تربيد  اأجهزة   ، الهواء  مكيف 

اأجهزة م�سادة   ، التهوية  اأجهزة   ، واأجزاء لالإ�ساءة  اأجهزة   ، امل�سابيح  ، عاك�سات  م�سابيح 

البخار  وتوليد  الت�سخني  اأغرا�ش   ، للمركبات  و�ساغط  م�سعاع   ، ال�سبابيك  فـي  لل�سباب 

والطبخ والتربيد والتجفـيف وتزويد املاء واأغرا�ش �سحية ، اأجهزة تكييف الهواء ، اأجهزة 

تربيد الهواء ، اأجهزة ت�سخني الهواء ، اأجهزة م�سادة للمعان ، م�سابيح ، عاك�سات ، اأجهزة 

ومعدات لالإ�ساءة ، اأجهزة لإزالة ال�سباب واجلليد ، مبادلت حرارية . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : : جينريال موتورز ال ال �سي

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 300 رينا�سين�ش �سنرت ، �سيتي اأوف ديرتويت ولية مت�سيغني 3000 

                                    48265 ، الوليات املتحدة الأمريكية  

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/2 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84308 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سيارات واأجزاوؤها ، اأجهزة التنقل عرب الرب والهواء والبحر .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : : جينريال موتورز ال ال �سي

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 300 رينا�سين�ش �سنرت ، �سيتي اأوف ديرتويت ولية مت�سيغني 3000 

                                    48265 ، الوليات املتحدة الأمريكية  

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/2 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84309 

فـي الفئة 1 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

منتجات كيماوية للعناية بال�سيارة ، م�ستح�سرات كيماوية ل�سيانة ال�سيارة مثل: اإ�سمنت 

ل�سق ، غازات التربيد ، اأغرا�ش م�سادة للتجميد ، )كجزء من امل�ستح�سرات الكيماوية( ، 

مواد م�سنوعة من الأقم�سة لإزلة البقع ، �سوائل هيدروليكية )�سائل املكبح( ، �سائل ناقل 

ال�سناعة  فـي  ، كيماويات م�ستخدمة  التع�سيق  �سائل جهاز   ، املقود  �سائل عجلة   ، احلركة 

والعلوم والت�سوير ، وفـي الزراعة والب�ستنة واحلراجة ، راتينجات ا�سطناعية غري معاجلة ، 

املـــواد البال�ستيكيـــة غيـــر املعاجلة ، �سماد كيماوي ، مركبات لإطفاء احلريق ، م�ستح�سرات 

التطبيع واللحام ، مواد كيماوية حلفظ الأغذية ، مواد الت�سمري ، مواد ل�سقة م�ستخدمة 

العناية  منتجات  مثل  ال�سناعة  فـي  م�ستخدمة  ل�سقة  ومواد  كيماويات   ، ال�سناعة  فـي 

و�سيانة ال�سيارات ، اإ�سمنت ل�سق ، غازات تربيد ، م�ساد التجمد ، مزيل البقع لالأقم�سة . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : : جينريال موتورز ال ال �سي

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 300 رينا�سين�ش �سنرت ، �سيتي اأوف ديرتويت ولية مت�سيغني 3000 

                                    48265 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/2 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84310 

فـي الفئة 4 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

زيت ، �سحوم ومواد الت�سحيم لال�ستخدامات ال�سناعية ، وقود ومواد اإ�ساءة ، م�ستح�سرات 

، وقود )مبا فـي ذلك املحرك  ، مركبات ترطيب وربط  الغبار  ، ما�ش  بال�سيارات  العناية 

البخاري( ، مواد م�سيئة ، �سموع وفتائل لالإ�ساءة ، زيوت نافذة وعوامل الإطالق )على 

هيئة زيوت( ، منتجات للعناية و�سيانة ال�سيارات . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : : جينريال موتورز ال ال �سي

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 300 رينا�سين�ش �سنرت ، �سيتي اأوف ديرتويت ولية مت�سيغني 3000 

                                    48265 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/2 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84311 

فـي الفئة 7 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

موتورات وحمركات )لغري املركبات( ، توربينات ، دعامات حتميل لالآلت ، م�سخات ، موانع 

، فرا�سي  الناقلة  ، �سري  اأجهزة الر�ش لالآلت   ، ت�سرب الزيت كجزء من معدات الرت�سيح 

التربيد  مراوح   ، الداخلي  الحرتاق  ملحرك  التربيد  م�سعاع   ، الآلت  مكربنات   ، املحرك 

للموتورات واملحركات ، حمرك كهربائي ، روؤو�ش الأ�سطوانات للمحركات ، اآلت ، �سال�سل ، 

اأحزمــة الدينامـــو ، حماقــن الدينامـــو للمحركات ، خمف�سات ال�سوت للموتورات ، اأحزمة 

املــــــراوح ، مكابـــ�ش للمحركـــات ، اأجهـــزة  ال�سيطرة على ال�سرعة لالآلت ، حمركات وموتورات 

�ساغطــــات ، ع�سابـــات ، اأ�سرطـــة كجـــزء من املوتورات )غري م�سمولة فـي ت�سنيفات اأخرى(  

، عنا�سر اقرتان  ، موتورات وحمركات )با�ستثناء املركبات الربية(  الآلت واأدوات الآلت 

باليد  تعمل  التي  تلك  با�ستثناء  زراعية  اأدوات   ، الربية(  املركبات  )با�ستثناء  الآلت  ونقل 

حا�سنــات البيــ�ش ، توربينـــات ، دعامــات ، م�سخــات ، �سمامـــات ، موانــع ت�سريــب الزيــت ، 

مر�سحات ، مر�سات ، اأحزمة التق�سيم ، فرا�سي املحرك ، مكربنات ، م�سعاع التربيد ملحرك 

، عجالت  الأ�سطوانات  روؤو�ش   ، ، مولدات كهربائية  التربيد  ، مراوح  الداخلي  الحرتاق 
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القيادة ، حمركات القيادة ، اأجهزة ال�ستعال ، اأجهزة توقيت ال�ستعال ، حماقن ، كامتات 

 ، ، �ساغطات  املحرك  ب�سرعة  التحكم  اأجهزة   ، املحرك  ، مكاب�ش  املراوح  اأحزمة   ، ال�سوت 

�سنابري كجزء من املوتورات . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : : جينريال موتورز ال ال �سي

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 300 رينا�سين�ش �سنرت ، �سيتي اأوف ديرتويت ولية مت�سيغني 3000 

                                    48265 ، الوليات املتحدة الأمريكية  

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/2 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84312 

فـي الفئة 9 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

بطاريات ومراكم كهربائية ، اأجهزة الراديو والتلفاز ، الكا�سيتات واأجهزة ت�سجيل الكا�سيتات 

اأجهزة ت�سغيل الأقرا�ش املدجمة ال�سوتية ، الأميرتات ، اأجهزة م�سادة لل�سرقة ، �سندوق 

املفاتيــح ، كابــالت واأ�ســالك كهربائيــة ، قواطــع الــدارة الكهربائيــة ، موؤ�ســرات ال�سرعــة ، 

اأجهزة فتح الأبواب الكهربائية ، لفائف كهربائية ، مفاتيح كهربائية ، ماء ، اأجهزة قيا�ش 

ال�سائل والزيت ، مقيا�ش امليل ، احلوا�سيب ، الرقاقات املكروية ، اأجهزة التحكم عن بعد ، 

اأجهزة واأدوات   ، اأنظمة ال�ستعال )غري م�سمولة فـي الت�سنيفات الأخرى(   ، ثريمو�ستات 

علمية وبحرية وم�سحية وفوتوغرافـية و�سينمائية وب�سرية وللتوزين وقيا�سية ولإر�سال 

الإ�سارات وللتحقق )الإ�سراف( وتعليمية ، معدات واأدوات لإجراء وحتويل وجتميع وتنظيم 

البيانات  اأو ن�سخ الأ�سوات وال�سور ، حوامل  اأو بث  اأجهزة لت�سجيل   ، والتحكم بالكهرباء 

اإطفاء  اأجهزة   ، الأتوماتيكية واحلوا�سيب  البيع  اأجهزة   ، الت�سجيل  اأقرا�ش   ، املغناطي�سية 

احلريق ، بطاريات ومراكم كهربائية ، اأجهزة الراديو والتلفاز ، اأجهزة ت�سجيل الكا�سيتات 

وال�سرائـــط ، اأجهــــزة ت�سغيـــــل الأقــــرا�ش ال�سوتيـــــة ، الأميتــرات ، معـــدات التحذيــــر من 

 ، الدارة  قواطع   ، الكهربائية  والأ�سالك  الكابــالت   ، لالإ�ســاءة  التو�سيـل  علـب   ، ال�سرقة 
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، حمطات  الكهربائية  اللفائف   ، الكهربائية  الأبواب  اأجهــزة فتح   ، ال�سرعـة  اأجهزة قيا�ش 

ومفاتيـــح كهربائيـــة ، املـــــاء ، مقاييـــــ�ش ال�سوائــــل والوقــــود ، موؤ�ســــرات ومقاييــ�ش امليـــل ، 

احلوا�سيب ، الرقائق املكروية ، اأجهزة التحكم ، ثريمو�ستات ، اأنظمة ال�ستعال واأجزاوؤها . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : : جينريال موتورز ال ال �سي

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 300 رينا�سين�ش �سنرت ، �سيتي اأوف ديرتويت ولية مت�سيغني 3000 

                                    48265 ، والوليات املتحدة الأمريكية  

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/2 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84371 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املحافظ وحقائب الظهر و�سناديق العدة . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم :  هاريل فانتوم �سي فـي

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : هولندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : كول�سيوم 1 هيلفر�سوم 1213 ، هولندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/5 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84372 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�ش واأغطية الراأ�ش واأحذية القدم وخ�سو�سا القم�سان وال�سورت والبناطيل املعرقة 

والقم�سان املعرقة ومالب�ش ال�سباحة واجلاكيتات وبناطيل اجلينز والقم�سان وال�سويرت 

والقبعات والقلن�سوات والقبعات ال�سغرية وقبعات اجلمجمة والأحزمة ومالب�ش الغو�ش . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم :  هاريل فانتوم �سي فـي

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : هولندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : كول�سيوم 1 هيلفر�سوم 1213 ، هولندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/5 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84373 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات البيع بالتجزئة وعرب الإنرتنت للمالب�ش واأغطية الراأ�ش واأحذية القدم ومالب�ش 

الغو�ش والأمتعة واحلقائب والنظارات واملطبوعات . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم :  هاريل فانتوم �سي فـي

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : هولندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : كول�سيوم 1 هيلفر�سوم 1213 ، هولندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/5 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84157 

فـي الفئة 38 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الت�سالت عن بعد ، خدمات الت�سالت الال�سلكية والرقمية ، البث التلفزيوين ، الر�سائل 

ال�سوتيــة الإلكرتونيـــة ، عقـــد املوؤمتـــرات املرئيـــة ، الإر�ســـال الإلكرتونــي لل�ســـوت والفيديـــو 

وال�سور والر�سائل والبيانات ، الر�سائل الن�سية ، توفري الو�سول اإىل �سبكة الت�سالت عن 

بعد ، اإدارة وت�سريف ال�سبكة ، تخطيط �سبكة الت�سالت عن بعد ، البث الإذاعي ، توفري 

تو�سيالت لالت�سال عن بعد مع �سبكة حا�سوب عاملية ، توفري و�سول متعددة للم�ستخدم 

اإىل �سبكة املعلومات العاملية عن طريق احلوا�سيب والأجهزة الإلكرتونية الرقمية املحمولة 

والنقالـــة بقــدرات الت�ســـالت الال�سلكيــة ، تاأجيـــر وا�ستئجـــار �سبكـــات الت�ســـالت عــن بعد 

هوائيـــات  مــن  تتاألـــف  التــي  القاعـــدة  حمطـــات  خا�ســـة   ، بعـــد  عـــن  الت�ســالت  واأجهـــزة 

واأبراج الهوائيات ، اأجهزة الإر�سال ، اأجهزة ال�ستقبال ، اأجهزة معاجلة الإ�سارات ، و�ســالت 

راديــو للموجـــات املكرويـــة ، و�سالت الكابل ، اإمدادات الطاقة واخلزائن ، اأجهزة التحكـم 

املكروية   للموجات  الراديو  اأجهزة   ، اجتاهية  هوائيـــات   ، الإلكرتونيــــة  القاعــــدة  ملحطــــة 

بدالـــة الهاتــــف )�سنتــرالت( ، معـــــدات اإر�ســال ل�ستخدامهــا فـي جمـــال الت�ســالت ، عقــــدة 

الو�سول ، اأجهزة التحويل لأغرا�ش الت�سالت عن بعد ، �سريفرات ، املوجهات ، بطاقات 

البيانات ، اأجهزة املودم ، وحدات ات�سال متعددة )ناخب( ، الكابالت الكهربائية وكابالت 

الألياف الب�سرية ، الربجميات والربامج خللط )اأو تغمية( الإ�سارات ، فك الإ�سارة امل�سو�سة ، 

فك الت�سفري وت�سفري ال�سوت والبيانات وال�سور والفيديو . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم :  موتورول تريد مارك هولدينغز ، األ األ �سي  

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ،  60048 ال  اي   ، فـيل  ليبريتي   ،  45 واي  .هاي  ا�ش  يو  نورث  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 600 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/11/17

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84374 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املحافظ وحقائب الظهر و�سناديق العدة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هاريل فانتوم �سي فـي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هولندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : كول�سيوم 1 هيلفر�سوم 1213 ، هولندا

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/5 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84375 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�ص واأغطية الراأ�ص واأحذية القدم وخ�سو�سا القم�سان وال�سورت والبناطيل املعرقة 

والقم�سان املعرقة ومالب�ص ال�سباحة واجلاكيتات وبناطيل اجلينز والقم�سان وال�سويرت 

والقبعات والقلن�سوات والقبعات ال�سغرية وقبعات اجلمجمة والأحزمة ومالب�ص الغو�ص .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هاريل فانتوم �سي فـي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هولندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : كول�سيوم 1 هيلفر�سوم 1213 ، هولندا

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/5 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84376 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات البيع بالتجزئة وعرب الإنرتنت للمالب�ص واأغطية الراأ�ص واأخذية القدم ومالب�ص 

الغو�ص والأمتعة واحلقائب والنظارات واملطبوعات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هاريل فانتوم �سي فـي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هولندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : كول�سيوم 1 ، هيلفر�سوم 1213 ، هولندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/5 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84377 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات تزويد الطعام وال�سراب ، خدمات املطاعم واملقاهي والكافترييات واأماكن احت�ساء 

امل�سروبات غري الكحولية و�سالت الطعام والكانتينات ، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ، 

مطاعم الوجبات ال�سريعة ، خدمات اأماكن تناول الوجبات اخلفيفة ، خدمات ال�سرتاحات 

التي تقدم الكوكتيل ، خدمات تقدمي املعلومات ذات ال�سلة باأماكن تناول الطعام وال�سراب ، 

منافذ بيع الوجبات اجلاهزة ، خدمات توفري الإيواء املوؤقت وحجز ال�سكن املوؤقت وت�سهيالت 

الإقامة والفنادق واملوتيالت )اأماكن املبيت( وبيوت ال�ست�سافة وتوفري املعلومات املتعلقة 

بها جميعا ، خدمات املخيمات ال�سيفية ، خدمات بيوت ال�سواح ، خدمـات تعهدات تقدمي 

املاأكولت وامل�سروبـات خالل احلفالت والولئم ، خدمات توفري الت�سهيالت للمعار�ص .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأحمد حممد �سالح باع�سن و�سركاه 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 18-جدة 21411 ، اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/5 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84397 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�ص والأحذية واأغطية الراأ�ص والقم�سان والقم�سان الق�سرية الأكمام واملالب�ص الفوقية 

والبي�سلري واجلرازي وال�سورتات وال�سورتات املبطنة والبناطيل والبناطيل املعرقة والبناطيل 

ال�سيقـــة وال�ســـداري ودفايـــات ال�ساعـــد والركبـــة واأغطيــــة الـــراأ�ص والقبعـــات والقفـــازات

والقفازات اخلارجية وقفازات ركوب الدراجات واأحذية ركوب الدراجات واأغطية الأحذية 

وجرازي و�سورتات وجراب وجاكيتات ركوب الدراجات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سب�ساليزد باي�سكل كومبوننت اإنك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 15130 كونكورد د�سريل مورغان هيل ، كاليفورنيا 95037 ، الوليات  

                                     املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/8 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84628 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اجللود وتقاليدها امل�سنوعة من اجللد واملواد امل�سنوعة من هذه املنتجات وغري الواردة فـي 

فئة اأخرى وجلود احليوانات واجللود و�سناديق وحقائب ال�سفر وحامالت البذل والثياب 

وحقائب الظهر والباك باك والراك �ساك والناب �ساك )جميعها حقائب ظهر( واحلقائب 

الكبرية واحلامالت اجللدية واحلقائب وحقائب الوثائق امل�سطحة واملحافظ واجلزادين 

واحلقائب الدبلوما�سية و�سال�سل املفاتيح الرئي�سية اجللدية املت�سلة مع حلقات املفاتيح 

املقاعد  ذات  امل�سي واملظالت  وال�سما�سي واملظالت وع�سي  والأحزمة  البطاقات  وحامالت 

وع�سي اخليزران وال�سياط وال�سروج واأطقم احل�سان وحبال تثبيت الأح�سنة وحامالت 

الأطفـــال والر�ســـع واأطـــر احلقائـــب اليدويـــة واأ�سرطـــة التزلـــج والقطع واللواحق اخلا�سة 

بالب�سائع املذكورة اأعاله .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نوفري انرتنا�سيونال ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : يو نيت اأ ، بروك بارك اي�ست ، �سايربروك ان جي 20 8 اأر واي ، اململكة  

                                     املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84629 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بريتي�ص اأمريكان توباكو)براند�ص( اإنك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 2711 �سنرت فيالرود ، �سويت300 ، وملنغتون ، ديالوير 19808 ،  

                                     الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84759 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

�سالة األعاب للت�سلية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حبال الرمي�ص الذهبية للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 717 ر.ب : 130 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/22 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84818 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الن�ســــرات الدوريـــة والالفتـــات الإعالنيـــة امل�سنوعـــة من الورق والورق املقوى واملن�ســـورات 

املطبوعة والن�سرات الإعالمية واملواد املطبوعة واجلرائد واملجالت واألواح الإعالنات من 

الورق والورق املقوى والكتيبات واملن�سورات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سواحل اجلزيرة لإعالم ريادة العمال للدعاية والإعالن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 850 الريا�ض 11691 ، اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/25 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84847 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�س والأحذية واألب�سة القدم وال�سنادل على خمتلف اأنواعها والأحزمة والقبعات وع�سبة 

الراأ�س والثياب )جارمنت�س( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ريتيل ورلد ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 325 ، وترفرنت درايف ، مبنى عمر هودج الطابق الثاين ، ويكهامز  

                                     كي ، رودتاون ، تورتول ، جزر العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/29 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84848 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتارة الطيور واحليوانات الأليفة واأ�سماك الزينة وم�ستلزماتها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع مزون الف�سية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 1088 ر.ب : 132 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/29 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84881 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات املطاعم وخدمات نقل الطعام للخارج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اي هوب اأو اي بي ، بي ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سي/اأو انرتنا�سيونال هاو�س اوف بانكيك ، ال ال �سي 450 ان ، براند  

                                     بوليفارد ، 7فلور ، جليندايل كاليفورنيـــا 91203 ، الوليــات املتحـدة  

                                     الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/31 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84882 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات املطاعم وخدمات نقل الطعام للخارج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اي هوب اأو اي بي ، بي ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سي/اأو انرتنا�سيونال هاو�س اوف بانكيك ، ال ال �سي 450 ان ، براند  

                                     بوليفارد ، 7فلور ، جليندايل كاليفورنيـــا 91203 ، الوليــات املتحـدة  

                                     الأمريكية  

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/31 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84888 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمـــات الدعايــــة والإعــــالن ، خا�ســــة ن�ســــر الدعايــــة لالآخريــــن عرب �سبكــــة الت�ســـــالت 

الإلكرتونية على �سبكة الإنرتنت ، خدمات متاجر البيع بالتجزئة ، خدمات متجر التجزئة 

على �سبكة الإنرتنت ، توفري املعلومات عن املنتجات ال�ستهالكية عرب �سبكات الإنرتنت اأو 

�سبكات الت�سالت الأخرى ، معاجلة حمو�سبة لأوامر ال�سراء على �سبكة الإنرتنت ، جتميع 

املعلومات التجارية فـي قواعد البيانات القابلة للبحث عنها عرب �سبكة احلا�سوب العاملية ، 

الآخرين  البائعني  ال�سلع واخلدمات من  التي ت�سم  املعلومات للدعاية والإعالن  جتميع 

على �سبكة الإنرتنت ، اإىل دليل الدعاية والإعالن على �سبكة الإنرتنت ، توفري دليل عن 

املعلومات التجارية على �سبكة الإنرتنت ، توفري دليل للدعاية والإعالن قابل للبحث على 

�سبكة الإنرتنت الذي ي�سمن ال�سلع واخلدمات لالآخرين ، خدمات اإدارة قاعدة البيانات 

املحو�سبة ، خدمات الطلبات على �سبكة الإنرتنت ، خدمات برنامج الولء للعمالء الذي 

ي�سمن مكافاآت فـي �سكل خدمات �سحن خمف�سة ، خدمات البيع بالتجزئة ، خا�سة اإدارة 

برامج اخل�سومات لتمكني امل�ساركني للح�سول على تخفي�سات على خدمات ال�سحن من 

خالل ا�ستخدام برنامج ع�سوية اخل�سم وبرنامج ال�سحن باأ�سعار متغرية ، خدمات الطلبات 

على �سبكة الإنرتنت ، الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، والإدارة التجارية ، وظائف املكتب ، 

خدمات الو�ساطة التجارية لبيع و�سراء ال�سلع واخلدمات ، خدمات املزاد ، خدمات الإعالن 

املبوب ، مبيعات عن طريق الطلبات الربيدية ، خدمات البيع بالتجزئة املقدمة عن طريق 

ال�سبكة احلا�سوبية العاملية ، ترويج املبيعات لالآخرين ، خدمات املعلومات التجارية ، حمالت 

جتارية كربى متعددة الأق�سام للبيع بالتجزئة ، متاجر البيع بالتجزئة متعددة الأق�سام 

على �سبكة الإنرتنت ، خدمات البيع بالتجزئة على �سبكة الإنرتنت ، حمالت �سغرية للبيع 

بالتجزئة ، متاجر �سغرية للبيع بالتجزئة على �سبكة الإنرتنت ، الطلبات املحو�سبة على 

�سبكة الإنرتنت التي ت�سم الب�سائع العامة والب�سائع ال�ستهالكية العامة ، توفري دليل عن 

املعلومات التجارية على �سبكة الإنرتنت ، توفري قاعدة بيانات للبحث فـي جمال املعلومات 

التجارية املتاحة عرب �سبكة احلا�سوب العاملية ، توفري دليل للدعاية والإعالن قابل للبحث 
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على �سبكة الإنرتنت الذي ي�سم ال�سلع واخلدمات للبائعني الآخرين على �سبكة الإنرتنت ، 

خدمات اإدارة قواعد البيانات ، خدمات احلا�سوب ، خا�سة توفري اأدلة لأرقام الهاتف ، عناوين 

الأعمـــال ، وعناوين الربيـــد الإلكرتونـــي ، عناوين ال�سفحـــة الرئي�سيـــة لل�سبكـــة ، عناوين 

واأرقام هواتف الأ�سخا�ص والأماكن واملنظمات ، خدمات قواعد البيانات لتمكني الآخرين 

لعر�سها ب�سكل مالئم وتقدمي اخلدمات من املوقع على �سبكة الإنرتنت ، تخزين البيانات 

وا�سرتجاعها لالإر�سال وعر�ص وتخزين املعامالت ، والتعريف واملعلومات املالية ، خدمات 

توزيع البيع بالتجزئة واجلملة على �سبكة الإنرتنت التي ت�سم الب�سائع العامة والب�سائع 

�سبكة  على  التداول  خدمات   ، والآيل  املحو�سب  التداول  خدمات   ، العامة  ال�ستهالكية 

الإنرتنت ، خدمات تقدمي املعلومات ، خا�سة توفري املعلومات حول منتجات البيع بالتجزئة 

للعمالء ، وتتميز بتوافر منتجات حمددة ذات فائدة لهم ، خدمات املعلومات التجارية على 

�سبكة الإنرتنت ، خا�سة حتليل اأي تف�سيالت للفرد وتوفري عرو�ص للمنتجات والتو�سيات ، 

املقدمة عرب  لل�سلع واخلدمات لالآخرين  املحو�سب والآيل  التداول   ، العلني  باملزاد  البيع 

عرب  ال�ستهالكية  املنتجات  عن  املعلومات  توفري   ، العاملية  والت�سالت  املعلومات  �سبكة 

ال�سراء على  ، معاجلة حمو�سبة لطلبات  اأو �سبكات الت�سالت الأخرى  �سبكات الإنرتنت 

�سبكة الإنرتنت ، توفري دليل املعلومات التجارية على �سبكة الإنرتنت ، ا�ست�سارات احلا�سوب ، 

خدمات التجارة الإلكرتونية ، ا�ست�سافة املواقع ، املبيعات واخلدمات البيع باملزاد العلني 

املت�سلة مبجموعة وا�سعة من ال�سلع ال�ستهالكية ، �سيانة املنتجات وخدمات �سمانة طويلة 

الأجل ، ا�سرتاكات الكتب اأو امللخ�سات اأو الكتب امل�سورة ، خدمات الدعاية والإعالن ، خا�سة 

�سبكــــة  على  للبحث  قابلة  بيانات  قاعدة  توفري   ، لالآخرين  واخلدمات  ال�سلع  ترويج 

الإنرتنــــت ت�ســــم �سيناريوهــــات واملو�سيقــــى والأفــــالم ال�سينمائيــــة والربامــــج التلفزيونية 

وعرو�ص الو�سائط املتعددة وبرامج الكمبيوتر وملفات ال�سوت وكتب بال�سور املتحركة ، 

بحث  خدمات   ، الرتفيه  و�سناعة  الرتفيه  جمال  فـي  ال�ست�سارات  وتقدمي   ، واملن�سورات 

اأبحاث   ، احلا�سوب  بيانات  قواعد  فـي  املعلومات  جتميع   ، املعلومات  وتقدمي  ال�سوق 

�سخ�ص  من  ت�سهيل  خا�سة   ، الت�سويق  عن  التجارية  املعلومات  تقدمي  وخدمات  الت�سوق 

، والأعمال  لل�سخ�ص  املوجهة  الأعمال   ، التجارية  الأعمال  اإىل  ، من �سخ�ص  اإىل �سخ�ص 
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املوجهة لالأعمال التجارية التي تقوم مب�ساركة املعلومات ذات العالقة بالرتفيه و�سناعة 

واإر�سال  الكتب  وتاأ�سري  وتعديل  وتنظيم  وحترير  جلمع  احلا�سوب  برجميات   ، الرتفيه 

وتخزين وتبادل البيانات واملعلومات ، برامج الألعاب فـي احلا�سوب ، برجميات الألعاب فـي 

احلا�سوب ، برجميات الألعاب ، برجميات الألعاب التفاعلية ، برامج الألعاب التفاعلية ، 

برجميات تطبيق احلا�سوب لالأجهزة النقالة ، مت�سفح الإنرتنت ، �سندوق اجلهاز الفوقي 

التلفزيوين ، اأجهزة القراءة الإلكرتونية ، واأجهزة احلوا�سيب اللوحية ، خا�سة برجميات 

 ، مقارنةاملنتجات   ، للت�سوق  امل�سلحة  ذات  الربجميات  وتطبيقات   ، التليفزيونية  الألعاب 

الرتفيه ، الأخبار ، واإدارة املهام ، الإدارة ال�سخ�سية ، املو�سيقى واأ�سرطة الفيديو ، اأدوات 

تطوير الربجميات فـي احلا�سوب ، خدمات متاجر البيع بالتجزئة ت�سم الألعاب الإلكرتونية ، 

الألعـــاب فـي احلا�ســـوب ، اأفـــالم الألعـــاب التلفزيونيـــة ، برجميـــات الألعـــاب الإلكرتونيـــة ، 

برجميات الألعاب فـي احلا�سوب ، وبرجميات اأفالم الألعاب التلفزيونية ، خدمات املتاجر 

احلي  البث  ذات  الإلكرتونية  الألعاب  ت�سم  التي  الإنرتنت  �سبكة  على  بالتجزئة  البيع 

املبا�سر وامل�سجلة م�سبقا والقابلة للتنزيل ، خدمات الدعاية والإعالن ، خا�سة ن�سر الدعاية 

لالآخرين عرب �سبكة الت�سالت الإلكرتونية على �سبكة الإنرتنت وتوفري دليل املعلومات 

التجارية على �سبكة الإنرتنت اخلط لهواة وع�ساق الألعاب الإلكرتونية ، خدمات الدعاية 

والإعالن ، خا�سة ترويج ال�سلع واخلدمات لالآخرين ، جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات 

احلا�سوب .

مازون تكنلوجيز ، انك  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 8102 رنيو ، نيفادا ر.ب : 89507 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/31 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84898 

فـي الفئة 9 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

وقتل  الكهربائية اخلا�سة جلذب  والأجهزة  الكهربائية  وامل�سطحة  البخارية  الكي  اأجهزة 

واملحولت  ال�سم�سية  والبطاريات  البطاريات  و�سواحن  الكهربائية  والبطاريات  احل�سرات 

الكهربائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ح�سن م�سفر الزهراين و�سركاه القاب�سة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع امللك عبد العزيز ، �ص.ب : 135 ر.ب : 31411 ، اململكة العربية  

                                     ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/31 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84899 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الطوارئ  ملبات  الكهربائية  الطبخ  وقدور  الكهربائية  ال�سقف  ومراوح  الكهربائية  املراوح 

الكهربائية ومر�سحات القهوة الكهربائية وجمففات ال�سعر ومراوح تكييف الهواء واأجهزة 

التدفئة غري الكهربائية والكهربائية واللمبات الكهربائية والأفران )اأجهزة ت�سخني( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ح�سن م�سفر الزهراين و�سركاه القاب�سة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع امللك عبد العزيز ، �ص.ب : 135 ر.ب : 31411 ، اململكة العربية  

                                     ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/31 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84900 

فـي الفئة 8 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

العدد والأدوات اليدوية والقطاعات واملق�سات واأجهزة الكي امل�سطحة واأجهزة الكي غري 

الكهربائية والعدد اليدوية واأطقم الف�سة ) �سكاكني مالعق و�سوك ( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ح�سن م�سفر الزهراين و�سركاه القاب�سة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع امللك عبد العزيز ، �ص.ب : 135 ر.ب : 31411 ، اململكة العربية  

                                     ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/31 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84906 

فـي الفئة 17 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

والأنابيب  والوقف  والوقوف  والعزل  وتغليف  ت�سنيع  فـي  امل�ستخدمة  البال�ستيكية  املواد 

املرنة وغري املعدنية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العربية للمواد العازلة من الفايربجال�ص 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 1289 الدمام املنطقة ال�سناعية قطعة رقم 86/63 ، اململكة  

                                     العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/31 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84966 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتارة مواد البناء ، جتارة الأدوات الكهربائية ومتديداتها والوكالت والأعمال التجارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع عبد الرزاق الدولية �ص م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2134 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/1/7 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 85707 

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

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

جتميل وغ�سول )حماليل لل�سعر( منظفات الأ�سنان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة كاترينا للتجارة املحدودة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ميني 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع الق�سر - �سنعاء - اليمن 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/1/29 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 85714 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مكتب التخلي�ص اجلمركي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عبداللطيف للتجارة والنقليات �ص م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 97 ر.ب : 100 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/1/30 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 85715 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مكاتب التخلي�ص اجلمركي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مطريح للتجارة وخدمات ال�سحن �ص م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 436 ر.ب : 114 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/1/30 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 85741 

فـي الفئة 5 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات الأيورفيدا لل�سعال ، والربد وتهيج احللق والوقاية منها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دابور انديا ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 8/3 ا�سف علي رود ، نيودلهي 002 110 ، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/2/2 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 85769 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات التزويد بالطعام وال�سراب وخدمات املطاعم والكافترييا والكانتني .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فود ورك�ص ال�سرق الأو�سط للتجارة العامة )دي اآي اإف �سي( ذ . م . م . 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الطابــــــق 2 ، مبنــــى 6 بقريــــــة البوابــــــة مركــــز دبــــي املالـــي العاملـــي ، 

                                     �ص.ب : 506772 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/2/3 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1069(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 85770 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات التزويد بالطعام وال�سراب وخدمات املطاعم والكافترييا والكانتني .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فود ورك�س ال�سرق الأو�سط للتجارة العامة )دي اآي اإف �سي( ذ . م . م . 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الطابــــــق 2 ، مبنــــى 6 بقريــــــة البوابــــــة مركــــز دبــــي املالـــي العاملـــي ، 

                                     �س.ب : 506772 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/2/3 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 85771 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، الطعام وال�سراب  ، تقدمي  املق�سف )الكانتني(   ، الكافترييا   ، املقاهي   ، خدمات احلانات 

 ، ، املطاعم  النزل )الفنادق ال�سغرية(   ، الفنادق   ، خدمات املخيمات ال�سيفية )لالإقامة( 

املطاعم )مطاعم يقوم فيها ال�سخ�س بخدمة نف�سه( ، مطاعم يقوم فيها ال�سخ�س بخدمة 

نف�سه )اخلدمة الذاتية( ، املطاعم التي تقدم الوجبات اخلفيفة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة غورو لل�سيافة املحدودة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 112888 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/2/3 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1069(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 85789 

فـي الفئة 5 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�ستح�ســـرات تعطري اجلو والغرف وال�سيارة وم�ستح�ســـرات اإزالة الروائـــح الكريهة غري 

املعدة لال�ستعمال ال�سخ�سي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : غودريج كون�سومري برودكتز ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بريوج�ساناغر اإي�سترين اإك�سربي�ص هاي واي ، فيكهوريل ، مومباي -

                                     400079 ، الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/2/4 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 85837 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اإن�ساء املباين ، الرتميم ، خدمات الرتكيب ، اإ�سالح اأو �سيانة ال�سيارات ، اإ�سالح اأو �سيانة 

 ، الكهربائية  املحركات  �سيانة  اأو  اإ�سالح   ، والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت  واأجهزة  اآلت 

ذات  ال�ساحنات   ، اأب  البيك  �ساحنات   ، ال�سيارات  وحتديدا   ، ال�سيارات  �سيانة  اأو  اإ�سالح 

الأغرا�ص املحددة ، املركبات ذات حمركات الدفع الرباعي واملركبات ذات الأغرا�ص املحددة 

للغايات الريا�سية وقطع الغيار واللوازم اخلا�سة بها مبا فـي ذلك قطع الغيار الهيكلية ، 

ال�سيانة وتقدمي اخلدمات واإ�سالح املحركات واملوتورات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اي�سوزو جيدو�سا كابو�سيكي )اي�سورو موتورز ليمتد( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 26 - 1 مينامي اوي 6 ت�سوم �سني غاوا - كو طوكيو ، اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/2/9 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1069(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 85838 

فـي الفئة 7 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الآلت والأدوات الآلية ، املوتورات واملحركات )با�ستثناء املركبات الربية( ، مكونات الربط 

والنقل الآيل )با�ستثناء املركبات الربية( ، الأدوات الزراعية عدا التي تدار باليد ، حا�سنات 

البي�ص ، ماكينات البيع الأتوماتيكية ، املحركات الرئي�سية غري الكهربائية ، غري املخ�س�سة 

للمركبات الربية )عدا طواحني املاء وطواحني الهواء( ، العنا�سر الآلية )غري املخ�س�سة 

للمركبات الربية( ، اأعمدة املحركات اأو حماور العجالت اأو اأعمدة الدوران )غري املخ�س�سة 

للمركبات الربية( ، حمور العجالت )العنا�سر الآلية غري املخ�س�سة للمركبات الربية( ، 

مفا�سل اأو و�سالت اأعمدة املحركات )العنا�سر غري املخ�س�سة للمركبات الربية( ، حماور 

العجالت )العنا�سر الآلية غري املخ�س�سة للمركبات الربية( ، اأجهزة نقل احلركة اخلا�سة 

بالآليات ، كابحات ال�سدمات )العنا�سر الآلية غري املخ�س�سة للمركبات الربية( ، الزنربكات 

)العنا�سر الآلية غري املخ�س�سة للمركبات الربية( ، الكوابح )العنا�سر الآلية غري املخ�س�سة 

للمركبـــات الربيـــة( ، ال�سمامـــات )العنا�ســـر الآليـــة غري املخ�س�ســـة للمركبـــات الربية( ، 

جزازات الع�سب ، البادئات اخلا�سة باملوتورات واملحركات ، موتورات التيار املرتدد وموتورات 

التيار الثابت )ل ت�سمل تلك املخ�س�سة للمركبات الربية ولكنها ت�سمل "الأجزاء" املخ�س�سة 

لأي من موتورات التيار املرتدد وموتورات التيار الثابت( ، مولدات التيار املرتدد )مولدات 

التيار البديلة( ، مولدات التيار الثابت ، فرا�سي الدينامو ، حمركات الحرتاق الداخلي 

)غري املخ�س�سة للمركبات الأر�سية( ، حمركات الديزل )غري املخ�س�سة للمركبات الأر�سية( ، 

فالتر الزيت ، فالتر الوقود ، فالتر الهواء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اي�سوزو جيدو�سا كابو�سيكي )اي�سورو موتورز ليمتد( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 26 - 1 مينامي اوي 6 ت�سوم �سني غاوا - كو طوكيو ، اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/2/9 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1069(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 85839 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املركبات قطع الغيار واللوازم اخلا�سة بها ، الأجهزة اخلا�سة باحلركة على الأر�ص والهواء 

اخلا�سة  الكهربائية  غري  الأ�سا�سية  املحركات   ، بها  اخلا�سة  واللوازم  الغيار  وقطع  واملاء 

باملركبات  اخلا�سة  امليكانيكية  العنا�سر   ، بها(  اخلا�سة  الغيار  قطع  ت�سمل  )ل  باملركبات 

للمركبات  )املخ�س�سة  الدوران  اأعمدة  اأو  العجالت  حماور  اأو  املحركات  اأعمدة   ، الربية 

حماور   ، الربية(  للمركبات  )املخ�س�سة  املحركات  اأعمدة  و�سالت  اأو  مفا�سل   ، الربية( 

)املخ�س�سة  والغيـــارات  احلركـــة  نقل  اأجهزة   ، الربيـــة(  للمركبات  )املخ�س�سة  العجـــالت 

للمركبـــات الأر�سيـــة( ، كابحـــات ال�سدمــات )املخ�س�ســـة للمركبات الربية( ، الزنربكـــات 

)املخ�س�سة للمركبات الربية( ، الكوابح )املخ�س�سة للمركبات الربية( ، اأجهزة الإنذار �سد 

الثابت املخ�س�سة  التيار  اأو موتورات  التيار املرتدد  ، موتورات  ال�سرقة اخلا�سة باملركبات 

الغيار واللوازم  ال�سيارات وقطع   ، الغيار اخلا�سة بها(  للمركبات الربية )ل ت�سمل قطع 

اخلا�سة بها ، املركبات الآلية ذات الدولبني ، الدراجات وقطع الغيار واللوازم اخلا�سة بها ، 

حمركات الحرتاق الداخلي )املخ�س�سة للمركبات الربية( ، حمركات الديزل )املخ�س�سة 

للمركبات الربية( ، املوتورات واملحركات اخلا�سة باملركبات الربية ، مكونات الربط والنقل 

الآيل اخلا�ســـة باملركبـــات الربيـــة ، املركبـــات ذات الو�سائـــد الهوائيـــة ، املحركـــات الأ�سا�سيـــة 

غري الكهربائية اخلا�سة باملركبات الربية )ل ت�سمل قطع الغيار اخلا�سة بها( ، املركبات 

الآلية ، وحتديدا ال�سيارات ، البا�سات ، البا�سات الآلية ، حافالت الركاب ، �ساحنات البيك 

الرباعي واملركبات  الدفع  املركبات ذات حمركات   ، املحددة  الأغرا�ص  ال�ساحنات ذات   ، اأب 

فـي  مبا  بها  اخلا�سة  واللوازم  الغيار  وقطع   ، الريا�سية  للغايات  املحددة  الأغرا�ص  ذات 

ذلك القطع الهيكلية ، املحركات اخلا�سة بال�سيارات ، �ساحنات البيك اأب ، ال�ساحنات ذات 

الأغرا�ص املحددة ، املركبات ذات حمركات الدفع الرباعي واملركبات ذات الأغرا�ص املحددة 

للغايات الريا�سية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اي�سوزو جيدو�سا كابو�سيكي )اي�سورو موتورز ليمتد( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 26 - 1 مينامي اوي 6 ت�سوم �سني غاوا - كو طوكيو ، اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/2/9 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1069(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 85904 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتارة املجوهرات وامل�سوغات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لآلئ البحر �ص.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 3971 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/2/16 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 85922 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�ص واملالب�ص الريا�سية وبالتحديد معاطف املطر واأو�سحة واأحزمة واأربطة ومعاطف 

وجاكيتات وف�ساتني ومالب�ص علوية )باليز( وقم�سان ق�سرية الأكمام )تي �سريت( وقم�سان 

بدون اأكمام و�سراويل وقم�سان وتنانريو اأردية �سروالية/مالب�ص كامل اجل�سم )اأفرهولت( 

بيكيني  �سباحة  ومالب�ص  و�سدريات  �سوفية  وكنزات  داخلية  ومالب�ص  ق�سرية  و�سراويل 

خفيف  وقمي�ص  لالأكتاف  ق�سرية  و�سرتات  �سال  ومعطف  )ال�سارنغ(  ال�ساطئ  ورداء 

ف�سفا�ص ومالب�ص علوية ، األب�سة القدم )اأحذية( ب�سكل عام وبالتحديد اأخفاف واأحذية 

اأحزمة  وبالتحديد  الك�س�سوارات   ، ريا�سية  واأحذية  و�سنادل  واأحذية  طويلة  رقبة  ذات 

املو�سيقى  وم�سغالت  النقال  الهاتف  لأجهزة  الإلكرتونية  الأجهزة  وحوامل  وحمافظ 

mp3 وم�سغالت املو�سيقى والفيديو mp4 والأجهزة اللوحية ، حقائب وحقائب حممولة 
على الظهر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بالنتيج كونف�سكاو اي كومري�سيون دي روبا�ص ال تي دي ايه 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : برازيلي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : روا جرنال برو�سي ، 551 �ساو كري�ستوفاو 30 - 20921 ريو دي  

                                     جانريو - ار جي ، الربازيل 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/2/17 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 85923 

فـي الفئة 8 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأموا�ص احلالقة و�سفرات مو�ص احلالقة والأوعية والكا�سيت واحلامالت واللفائف املعدة 

جميعا لال�ستخدام ل�سفرات احلالقة والقطع واللواحق للب�سائع املذكورة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذا جليت كومباين 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : وان جيليت بارك ، بو�سطن ام ايه 02127 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/2/17 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 85950 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بريتي�ص اأمريكان توباكو )براند�ص( انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 2711 �سنرتفيال رود ، �سويت 300 ، وملنغتون ديالوير 19808 ، الوليات 

                                     املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/2/17 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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جملــــ�س املناق�صــــــات

   م�صروع تو�صعة منطقة الر�صيل ال�صناعية 

)املنطقة اللوج�صتية - احلزمة الأوىل( 

منطقة  تو�سعة  م�سروع  ب�س�أن   2014/24 رقم  املن�ق�سة  طرح  عن  املن�ق�س�ت  جمل�س  يعلن 

الر�سيل ال�سن�عية ) املنطقة اللوج�ستية - احلزمة الأوىل ( .

ميكن لل�سرك�ت املتخ�س�سة فـي الأعم�ل املدنية وامل�سجلة لدى جمل�س املن�ق�س�ت ب�لدرجـة 

املمت�زة احل�سول على م�ستندات ال�سروط واملوا�سف�ت من مبنى املجل�س ب�خلوير اعتب�را 

2014/9/25م ، مق�بــــــل )=/3.000 ر.ع(  مـــن ت�ريــــخ ن�ســر هــــــذا الإعـــــــالن وحتــــى ت�ريـــخ 

ثالثة اآلف ري�ل عم�ين للن�سخة الواحدة ل ترد .

على كل �سركة ترغب ال�سرتاك فـي هذه املن�ق�سة اأن ترفق مع عط�ئه� ت�أمين� موؤقت� فـي 

يقل  ل  ال�سلطنة  فـي  الع�ملـة  البنوك  اأحـد  من  م�سدق  �سيك  اأو  م�سرفـي  �سم�ن  �سورة 

عن )1%( من قيمة العط�ء معنون� ب��سم مع�يل رئي�س جمل�س املن�ق�س�ت و�س�ري املفعول 

ملدة )90( يوم� من ت�ريخ تقدمي العط�ءات وكل عط�ء ل ي�ستوفـي الت�أمني املوؤقت املطلوب 

�سوف لن ينظر فيه .

تقدم العط�ءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�سلي املعد لذلك وعلى جدول الفئ�ت 

املرافـــق لـــه فـي مظ�ريــف خمتومــة ب�ل�سمـع الأحمــر معنونــة ب��ســم مع�لــي رئيــ�س جملــ�س 

تو�سعة  م�سروع  ب�س�أن   2014/24 رقــم  )املن�قــ�سة  اخلــ�رج  مــن  عليهــ�  مكتــوب  املن�ق�ســ�ت 

علــى  يكتــب  واأل   ، الأوىل"(  احلزمة   - اللوج�ستية  املنطقة 
 " ال�سن�عية  الر�سيل  منطقة 

املظـــروف ا�ســم �س�حــب العطــــ�ء اأو مــ� ي�سيــر اإليــه .

ال�س�عة  من  ابتداء  ب�خلوير  املجل�س  مببنى  املن�ق�سـ�ت  ب�سندوق  العطـ�ءات  و�سـع  يجـب 

 ، 2014/10/27م  املوافق  الإثنني  يـوم  الع��سـرة من �سب�ح  ال�س�عـة  والن�سف حتى  ال�س�بعة 

هذا و�سوف لن يتم قبول اأي عط�ء يرد اإىل املجل�س بعد املوعـد الآنف الذكـر ، كم� يجب 

ح�سور ممثل لل�سركة التي تقدم عط�ءه� فـي املن�ق�سة عند اإجراءات فتح املظ�ريف ، علم� 

ب�أنه �سيتم بث هذه الإجراءات مب��سرة على موقع جمل�س املن�ق�س�ت فـي �سبكة املعلوم�ت 

الع�ملية )الإنرتنـت()http://www.tenderboard.gov.om( ابتـداء من ال�س�عة احل�دية 

ع�سرة �سب�ح� .

تعمني  ن�سبة  اأكرب  على  عط�وؤه�  ي�ستمل  التي  لل�سرك�ت  الإ�سن�د  فـي  الأف�سلية  �ستعطى 

ون�سبة �سراء ممكنة من املنتج�ت الوطنية .

جمل�س املن�ق�س�ت غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عط�ء اآخر 

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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م�صروع اإن�صاء مركـز تدريب الريا�صيني باجلبل الأخ�صر

يعلن جمل�س املن�ق�س�ت عن طرح املن�ق�سة رقم 2014/25 ب�سـ�أن م�سـروع اإن�س�ء مركز تدريب 

الري��سيني ب�جلبل الأخ�سر .

ميكن لل�سرك�ت املتخ�س�سة فـي اأعم�ل املب�ين وامل�سجلة لدى جمل�س املن�ق�س�ت ب�لدرجـة 

املمت�زة احل�سول على م�ستندات ال�سروط واملوا�سف�ت من مبنى املجل�س ب�خلوير اعتب�را 

األفني  ، مق�بل )=/2.210ر.ع(  2014/9/25م  ت�ريخ  الإعـــالن وحتـى  هـذا  ن�ســر  ت�ريـخ  من 

وم�ئتني وع�سرة ري�لت عم�نية .

على كل �سركة ترغب ال�سرتاك فـي هذه املن�ق�سة اأن ترفق مع عط�ئه� ت�أمين� موؤقت� فـي 

يقل  ل  ال�سلطنة  فـي  الع�ملـة  البنوك  اأحـد  من  م�سدق  �سيك  اأو  م�سرفـي  �سم�ن  �سورة 

عن )1%( من قيمة العط�ء معنون� ب��سم مع�يل رئي�س جمل�س املن�ق�س�ت و�س�ري املفعول 

ملدة )90( يوم� من ت�ريخ تقدمي العط�ءات وكل عط�ء ل ي�ستوفـي الت�أمني املوؤقت املطلوب 

�سوف لن ينظر فيه .

تقدم العط�ءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�سلي املعد لذلك وعلى جدول الفئ�ت 

املرافـــق لـــه فـي مظ�ريــف خمتومــة ب�ل�سمـع الأحمــر معنونــة ب��ســم مع�لــي رئيــ�س جملــ�س 

املن�ق�ســ�ت مكتــوب عليهــ� مــن اخلــ�رج )املن�قــ�سة رقــم 2014/25 ب�سـ�أن م�سـروع اإن�س�ء مركز 

تدريــب الري��سييــن ب�جلبـــل الأخ�سـر( ، واأل يكتــب علــى املظـــروف ا�ســم �س�حــب العطــــ�ء 

اأو مــ� ي�سيــر اإليــه .

ال�س�عة  من  ابتداء  ب�خلوير  املجل�س  مببنى  املن�ق�سـ�ت  ب�سندوق  العطـ�ءات  و�سـع  يجـب 

ال�س�بعة والن�سف حتى ال�س�عـة الع��سـرة من �سب�ح يـوم الإثنني املوافق 2014/11/17م ، هذا 

و�سوف لن يتم قبول اأي عط�ء يرد اإىل املجل�س بعد املوعـد الآنف الذكـر ، كم� يجب ح�سور 

ب�أنه  ، علم�  املظ�ريف  اإجراءات فتح  املن�ق�سة عند  فـي  تقدم عط�ءه�  التي  لل�سركة  ممثل 

�سيتم بث هذه الإجراءات مب��سرة على موقع جمل�س املن�ق�س�ت فـي �سبكة املعلوم�ت الع�ملية 

)الإنرتنت()http://www.tenderboard.gov.om( ابتداء من ال�س�عة احل�دية ع�سرة 

�سب�ح� .

تعمني  ن�سبة  اأكرب  على  عط�وؤه�  ي�ستمل  التي  لل�سرك�ت  الإ�سن�د  فـي  الأف�سلية  �ستعطى 

ون�سبة �سراء ممكنة من املنتج�ت الوطنية .

جمل�س املن�ق�س�ت غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عط�ء اآخر 

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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مكتب حمد ال�شاحب للمحاماة واال�شت�شارات القانونية

اإعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأر�ش الطيبات �ش.م.م

يعلـــن مكتـب حمد �ل�شاحب للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية �أنـــه يقـــوم بت�شفيــــة �شركة 

وفقا   ,  1576682 �أمانة �ل�شجل �لتجاري بالرقــم  لــدى  , و�مل�شجلـة  �أر�ش �لطيبات �ش.م.م 

فـي  �ل�شركـة  متثيــل  حــق  وحده  وللم�شفــي   , 2014/4/20م  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  جمعية  لقر�ر 

تتعلــق  �لتـي  �الأمــور  كافــة  فـــي  �مل�شفــي  مر�جعــة  �جلميــع  وعلــى   , �لغيــر  �أمـــام  �لت�شفيــة 

باأعمــال �ل�شركة على �لعنو�ن �لتايل :

 اخلوير 241- �شكة رقم :4144 - مبنى رقم :2730 

الطابق الرابع - مكتب رقم : 17

  �ش.ب : 933 ر.ب :100

  تليفاك�ش رقم : 24488184

كمــا يدعــو �مل�شفــي مبوجب هذ� �الإعالن د�ئنــي �ل�شركــة للتقدم بادعاء�تهـم �شد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .

امل�شفــــــــــي

مكتب �شعيد ال�شحري و�شركاه للمحاماة واال�شت�شارات القانونية

 اإعــــــالن 

عن انتهاء اأعمال الت�شفية ل�شركـة ال�شـرق االأو�شط للو�شاطة �ش.م.م

يعلــن مكتب �شعيد �ل�شحري و�شركاه للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية ب�شفته �مل�شفي ل�شركة 

�ل�شرق �الأو�شط للو�شاطة �ش.م.م , و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لتجاري بالرقم 1786563 , 

عـن �نتهـــاء �أعمـال �لت�شفيــــة وزو�ل �لكيــــان �لقانونـــي لل�شركــــة وفقـــا الأحكـــام �ملـــــادة )27( 

من قانـون �ل�شركــات �لتجاريــة رقم 74/4 .

امل�شفــــــــــي
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�شعيد بن خمي�ش بطي الكحايل 

وع�شـــام الديــن يو�شـف اأحمــد 

 اإعــــــالن 

عن انتهاء اأعمال الت�شفية 

ل�شركــة اأبنــاء كيمجــي �ش.م.م 

يعلــن �شعيــد بـن خميــ�ش بطــي �لكحالــي وع�شــام �لديــن يو�شــف �أحمــد ب�شفتهمــا �مل�شفييــن 

ل�شركــة �أبنــاء كيمجــي �ش.م.م , و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لتجــاري بالرقــم 1588028 , 

عـــن �نتهــاء �أعمـــال �لت�شفيــــة وزو�ل �لكيـــان �لقانونـــي لل�شركـــة وفقـــا الأحكــام �ملـــادة )27( 

من قانـون �ل�شركــات �لتجاريــة رقم 74/4 .

امل�شفــــــــــي

بي دي اأو جواد حبيب

 اإعــــــالن 

عن انتهاء اأعمال الت�شفية 

ل�شركــة اخلليــج للربوبانــت �ش.م.م 

يعلن بي دي �أو جو�د حبيب ب�شفته �مل�شفي ل�شركــة �خلليج للربوبانت �ش.م.م , و�مل�شجلــة 

لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لتجــاري بالرقــم 1077246 , عـــن �نتهــاء �أعمـال �لت�شفيــة وزو�ل �لكيان 

�لقانوين لل�شركـة وفقا الأحكام �ملـــادة )27( من قانـون �ل�شركـات �لتجاريـة رقم 74/4 .

امل�شفــــــــــي
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