
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1100(                                                                         ال�سنـــــة الرابعــة والأربعــــون 

            

املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــة

مر�صــــــوم �صلطـانــــي رقــــــم 2015/14   بتعييـن وكيــل لــوزارة التجــارة وال�صناعــة .

مر�صــــــوم �صلطـانــــي رقــــــم 2015/15   باإجــراء التعــداد الإلكرتونــي لل�صكــان وامل�صاكــن  

واملن�صــاآت لعــام 2020م .

مر�صــــــوم �صلطـانــــي رقــــــم 2015/16    بتقريــر �صفــة املنفعــة العامـة مل�صـروع مبنـى نــادي 

دبــا الريا�صـي .

مر�صــــــوم �صلطـانــــي رقــــــم 2015/17   بتعييــن �صفيـر غيــر مقيــم .

مر�صــــــوم �صلطـانــــي رقــــــم 2015/18   مبنــح اجلن�صيـــة العمانيــة .

قـــــــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــة

                  وزارة التجارة وال�سناعة

الالئحــــــــة  باإ�صــــــــدار   2015/5/4 فــــــي  �صـــــــادر    2015/129 رقـــــــــــــم  وزاري  قـــــــــــــرار 

التنظيميــــة للبيـــع بالأ�صعــــار املخف�صــــة .

رقم 

ال�سفحة

 الأحــــد 21 رجـــــــب 1436هـ                                                        املـوافـــــــــق 10 مايــــــــــو 2015م 

7

8

11

14

15

19



رقم 

ال�سفحة

             وزارة القــوى العاملــة

قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــــم 2015/107    �صــادر فــــــي 2015/5/6 بتمديــد اإيقــاف الت�صريــح 

ب�صفــة  العمانيــة  غيــر  العاملــة  القــوى  با�صتقــدام 

موؤقتــة فـي بع�ض املهن .

قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2015/108   �صــــادر فــي 2015/5/6 بتمديــد اإيقــاف الت�صريــح   

ب�صفــة  العمانيــة  غيــر  العاملــة  القــوى  با�صتقــدام 

موؤقتــة فـي بع�ض الأعمال .

قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــــم 2015/109   �صــادر فــــــي 2015/5/6 بتمديــد اإيقــاف الت�صريــح 

با�صتقــدام القــــوى العاملــة غيــر العمانيــــة ب�صفــة 

موؤقتــة ملهنــة مربـــي اإبـــل .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

             وزارة القــوى العاملــة

اإعــالن ب�صـــاأن طلـــب ت�صجيـــل نقابــة عماليــــة .

                      وزارة التجــارة وال�سناعــة

الإعالنات اخلا�صة بالن�صر عن طلبات ت�صجيل العالمات التجارية .

اإعالن ب�صاأن العالمات التي مت التاأ�صري فـي ال�صجالت بانتقال ملكيتها .

ا�صتدراك .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

مكتب مقبول اخلابوري للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

اإعــالن عــن بـدء اأعمـال الت�صفيـة ل�صركــة ت�صكيالت منزلية �ض.م.م .

اإعالن عـن بدء اأعمال الت�صفيـة ل�صركــة البيت الأخ�صر ال�صاملة �ض.م.م .
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مكتب بــي دي اأو جــواد حبيــب 

اإعالن عـن بدء  اأعمال الت�صفيـة ل�صركــة منتجع الأحالم ال�صياحي �ض.م.م .

اإعالن عـن انتهاء اأعمال الت�صفيـة ل�صركــة بي دي اأو جواد حبيب �ض.م.م .

مكتـــب هـــوروث مـــاك والغزالـــي\

اإعالن عـن بدء اأعمال الت�صفيـة ل�صركــة ماجـد الفطيــــم للم�صاريع �ض.م.م .

املكتــب االإقليمـــي - حما�سبـون قانونيـون

اإعالن عـن بدء اأعمال الت�صفيـة ل�صركــة اأريــــان الهند�صـــية و�صركاهـــم �ض.م.م .

اإعالن عـن انتهاء اأعمال الت�صفيـة ل�صركــة النيزك لال�صتثمــار والتعميـــر �ض.م.م .

مكتب احلمداين لتدقيــق احل�سابـات

اإعالن عـن انتهاء اأعمال الت�صفيـة ل�صركــة مل�صات الذواق �ض.م.م .

مكتــب بهجـــة دملــــون للتجــــارة

اإعالن عـن انتهاء اأعمال الت�صفيـة ل�صركــة مر�صي�ض �ض.م.م .

مكتب رجب الكثريي ومعاونوه للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

اإعالن عـن انتهاء اأعمال الت�صفية ل�صركة امل�صنع الوطني للعبوات الفارغة والتعبئة �ض.م.م .

مكتب حمدان الدرعي - حمامون وم�ست�سارون فـي القانون

اإعـالن عــن انتهـاء اأعمـال الت�صفيـة ل�صركــة جنــوب �صــرق اجلزيـرة العربيــة للتجــارة

واملقــاولت - ت�صامنيــة .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2015/14

بتعييـن وكيـل لـوزارة التجـارة وال�سناعـة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

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

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقـم 2005/102 بتحديـد اخت�سا�سـات وزارة التجـارة وال�سناعـة 

واعتماد هيكلها التنظيمي ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعيـن املهند�س اأحمد بن ح�سن بن علوي الذيب باعمر وكيــال لوزارة التجارة وال�سناعة .

املــادة الثانيــــة

يعــدل الهيكــل التنظيمــي لــوزارة التجــارة وال�سناعــة امل�ســار اإليــه ، مبــا يتفــق ومقت�سيــات 

هذا املر�سوم .

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي : 17 مـن رجــــــــــــــب �سنــة 1436هـ

الموافـق :    6  مـن مايــــــــــــــــو �سنــة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2015/15

باإجـراء التعـداد الإلكرتونـي لل�سكـان وامل�ساكـن واملن�سـاآت لعـام 2020م

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى القانون الإح�سائي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/29 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/30 باإن�ساء املجل�س الأعلى للتخطيط و اإ�سدار نظامه ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/31 باإن�ساء املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات ،

وعلى نظام املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/40 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى

يجرى التعداد الإلكرتوين لل�سكان وامل�ساكن واملن�ساآت لعام 2020م ، وفقا لالأحكام املرفقة .

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي : 17 مـن رجــــــــــــــب �سنــة 1436هـ

الموافـق :    6  مـن مايــــــــــــــــو �سنــة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

الأحكـام اخلا�سـة باإجـراء التعـداد الإلكرتونـي

لل�سكـــــــان وامل�ساكــــــن واملن�ســـــاآت لعــــــام 2020م

املــادة ) 1 ( 

يجــــرى تعــــداد اإلكرتونـــي �سامـــل لل�سكــــان وامل�ساكـــن واملن�ســـاآت ، ت�ستكمــل اإجراءاتـــه خــالل 

عام 2020م .

املــادة ) 2 ( 

ت�سكــل جلنــة وطنيــة عليــا للتعــداد برئا�ســة وزيــر التــراث والثقافــة ، وع�سويــة كـــل مــن :

- نـائـب رئيــ�س املجلـ�س الأعــلى للتخطيـط                                   نائبا للرئيــــ�س

- وزيــــــــــر الداخليــــــة                                                                      ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا

- وزيــــــــــر الإ�سكــــان                                                                        ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا

- وزيـــــر القـــــوى العــامــلــة                                                             ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا

- وزيــــــــــر ال�سحــــة                                                                         ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا 

- وزيــــــر الرتبيـــة والتـعليم                                                            ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا 

- رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تقنية املعلومات                                  ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا 

- وزيــــــر الدولـــــة وحمــافـــظ م�سقـــط                                           ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا

- وزيـــــر التــنميـة الجــتماعيــة                                                      ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا            

- املفتـــ�س العـــــــام لل�ســــرطة واجلمــــارك                                        ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا 

- وزيــــــــر الدولـــــة وحمــافـــظ ظفــــــــار                                            ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا 

- وزيـــــــــر الإعــــــالم                                                                         ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا

- اأميـــن عـــــام املجل�س الأعـــلى للتخطيــط                                     ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا

- الرئي�س التنفيذي للمركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات         ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا

- مدير عام م�سروع التعداد                                                           مــقــــــــــــــــــــــــــــــررا

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

املــادة ) 3 ( 

تخت�س اللجنة الوطنية العليا للتعداد بالآتي :

1 - اعتماد املنهجية الالزمة لتنفيذ التعداد ، ودرا�سة ما يرتتب على ذلك من اإجراءات 

لدى الأجهزة احلكومية املخت�سة ، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ تلك الإجراءات .

2 - اعتماد خطة تعبئة املتطلبات الب�سرية واملادية الالزمة لإجراء التعداد ، واتخاذ 

الإجراءات الالزمة لو�سعها مو�سع التطبيق .

3 - حتديــد املعلومـــات املطلـــوب جمعهــا خــالل التعـــداد فـي �سوء احتياجات الأجهزة 

احلكومية املختلفة .

4 - اإبداء الراأي فيما يعر�سه عليها امل�سرف العام للتعداد من مو�سوعات . 

املــادة ) 4 ( 

يكون رئي�س جمل�س اإدارة املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات م�سرفا عاما للتعداد .

املــادة ) 5 ( 

على امل�سرف العام للتعداد اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لإجراء التعداد خالل عام 2020م .

املــادة ) 6 ( 

ي�ســدر الرئيــ�س التنفيــذي للمركــز الوطنــي لالإح�ســاء واملعلومات قرارا بت�سمية مدير عام 

م�سروع التعداد ، وت�سكيل جلنة فنية للم�سروع ، وحتديد اخت�سا�ساتها ، واعتماد الهيكل 

التنظيمي للم�سروع .

املــادة ) 7 ( 

املعمول  والتعاميــم  واللوائــح  والقوانيـــن  الأنظمـــة  كافـــة  مـــن  التعـــداد  م�ســـروع  ي�ستثنـــى 

بها فـــي ال�سلطنـــة . وعلــى رئيــ�س جملــ�س اإدارة املركــز الوطني لالإح�ساء واملعلومات و�سع 

نظام اإداري ومايل خا�س بامل�سروع ، يطبق بعد اعتماده من جمل�س الوزراء .

-10-



اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2015/16

بتقريـر �سفـة املنفعـة العامـة مل�ســـروع مبنـى نادي دبـا الريا�سـي

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعد م�سروع مبنى نادي دبا الريا�سي بولية دبا مبحافظـــة م�سنــدم - املحـــدد فـي املذكــرة 

والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني - من م�سروعات املنفعة الــعامة .

املــادة الثانيــــة

للجهـات املخت�ســة ال�ستــيالء بطريـــق التنفيــذ املبا�ســـر على العقــــارات والأرا�سـي الالزمــة 

للم�سروع املذكور ، وما عليهــا من من�ساآت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة 

امل�سار اإليه .

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي : 17 مـن رجــــــــــــــب �سنــة 1436هـ

الموافـق :    6  مـن مايــــــــــــــــو �سنــة 2015م
 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

مذكــــــــرة 

ب�سـاأن تقريـر �سفـة املنفعـة العامـة مل�سـروع مبنـى نـادي دبـا الريا�سـي

ياأتي تنفيــذ م�ســروع مبنى نادي دبا الريا�ســـي �سمن م�ساريع تطويـــر البنيـــة الأ�سا�سيـــة 

واملن�ساآت اخلا�سة بالأندية الريا�سية ، وقد اأ�سندت وزارة ال�سوؤون الريا�سية فـي وقت �سابق 

تنفيذ امل�سروع اإىل اإحدى ال�سركات املخت�سة اإل اأنه مت العثور على اآثار تاريخية فـي موقـع 

امل�سروع ، الأمر الذي تطلب نقل م�سروع مبنى نادي دبا الريا�سي اإىل موقع بديل وحتويل 

ملكية املوقع احلايل اإىل وزارة الرتاث والثقافة .

وحيث اإن تنفيذ هذا امل�سروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املتاأثرة به ، وتعويــ�ض اأ�سحابها 

وفــــق قانــــون نـــزع امللكية للمنفعــــة العامــــة ال�ســـــادر باملر�ســـــوم ال�سلطانــــــي رقــــــم 78/64 ، 

فاإن الأمر يتطلب ا�ست�سدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �سفة املنفعة العامة لهذا امل�سروع .

وزيـــر ال�ســــوؤون الريا�سيـــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2015/17

بتعيــني �سفيــر غيــر مقيــم

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعــــني ال�سفيــــــر بــــدر بن حممــــــد بن بــــدر املنـــــذري �سفرينــــا لــدى اجلمهوريـــــة اليمنيـــــة ، 

�سفيــرا لنــا فــوق العــادة ، ومفو�ســا غيــر مقيــم لدى كــل مـــن :

- جمهوريـــــــة اأثيوبيـــــــــا .

- جمهوريـــــــة اأرترييـــــــا .

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي : 17 مـن رجــــــــــــــب �سنــة 1436هـ

الموافـق :    6  مـن مايــــــــــــــــو �سنــة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2015/18

مبنــح اجلن�سيـــة العمانيـــة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

متنـــح اجلن�سيــة العمانيــة لكــل من الـــواردة اأ�سماوؤهـــم فـي القائمـــة املرفقــــة .

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي : 17 مـن رجــــــــــــــب �سنــة 1436هـ

الموافـق :    6  مـن مايــــــــــــــــو �سنــة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

قائمــة باأ�سمــاء من منحـوا اجلن�سيـة العمانيـة

ال�ســــــــــــــــمم

بلقيــــــ�ض بري بخــــــــ�ض نظــــــــر البلو�سيـــــــــــة1

جـــــــــــــان بــــــــي بـــــــــي يو�ســـــــــــــف ولــــــــــــــي داد2

جميلــــــــــــة اجليــــــــــــو�ض �سالـــــــــــــم كامــــــــــــــل3

خيــــــــــر الن�ســــــــــــــــاء جهـــــــــــــــرام مـــــــــــــــــــــــراد4

كابيل كومار ابن برافني �ساندرا راتيالل5

مفيــــــــــــدة اأحمــــــــــد �سالـــــــــــــح ال�سعديـــــــــــــة6

يونـــــــــــــ�ض �سالـــــــــــم العجيلـــــــــــي با�ساغـــــــــــــا7
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

وزارة التجــارة وال�صناعـــة

قــرار وزاري

رقم 2015/129

باإ�ضـدار الالئحـة التنظيميـة للبيـع بالأ�ضعـار املخف�ضـة

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سجل التجاري رقم 74/3 ،

واإىل قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55 ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2008/85 بتنظيم البيع بالأ�سعار املخف�سة ،  

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام الالئحة التنظيمية للبيع بالأ�سعار املخف�سة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغـــى القـــرار الـــوزاري رقم 2008/85 امل�ســار اإليــه ، كمـا يلغــى كـل مـا يخالــف اأحكـام الالئحـة 

املرفقــة ، اأو يتعــار�ض مـع اأحكامهــا .

املــادة الثالـثــــة

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

�ضـدر فـي : 15 مـن رجـــــــــب  1436هـ

املـوافــــق :  4  مـن مايـــــــــــــو 2015م

د . علي بن م�ضعود بن علي ال�ضنيدي

وزيـــــــــــر التجــــــــــــــــــــارة وال�سناعـــــــــــــــــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

الالئحـة التنظيميــة للبيــع بالأ�ضعــار املخف�ضــة

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ، 

ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر :

1 - الـــــوزارة : 

وزارة التجارة وال�سناعة .

2 - الوكيـــــل : 

وكيـــل الـــوزارة .

3 - املنتجـات : 

ال�سلع اأو اخلدمات .

4 - املن�ضـــــاأة : 

املن�ساأة التجارية اأو ال�سناعية اأو اخلدمية .

5 - الرتخيـ�ص : 

املوافقة التي ت�سدرها الوزارة للمن�ساأة لإجراء التخفي�سات .

6 - املرخــ�ص لــه : 

كل من�ساأة يرخ�ص لها باإجراء التخفي�سات .

املــادة ) 2 ( 

يجب على املن�ساأة الراغبة فـي اإجراء تخفي�سات فـي اأ�سعار املنتجات احل�سول على الرتخي�ص .

املــادة ) 3 ( 

يقدم طلب الرتخي�ص من مالك املن�ساأة اأو من يفو�سه اإىل الوزارة على النموذج املعد لهذا 

 ، التخفي�سات  لبدء  املقرتح  املوعد  من  الأقل  على  يوما  ع�سر  خم�سة   )15( قبل  الغر�ص 

 ، التخفي�ص وبعده  ، مبينا �سعرها قبل  التخفي�ص  التي ي�سملها  باملنتجات  مرفقا به قائمة 

بدء  وتاريخ   ، التخفي�ص  قبل  املنتجات  تلك  بيع  فواتري  ون�سخة من   ، التخفي�ص  ون�سبة 

التخفي�ص ونهايته .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

املــادة ) 4 ( 

تتوىل الوزارة درا�سة طلب الرتخي�ض والبت فيه خالل مدة ل تتجاوز )15( خم�سة ع�سر 

الطلب  ، وفـي حالة رف�ض  وامل�ستندات  البيانات  ، م�ستوفيا كافة  تاريخ تقدميه  يوما من 

يجب اأن يكون القرار م�سببا ، واأن يخطر مقدم الطلب باأ�سباب الرف�ض كتابة ، ويعد م�سي 

املدة املذكورة دون رد على مقدم الطلب قرارا بالرف�ض .

ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار الرف�ض اإىل الوكيل خالل )60( �ستني يوما من تاريخ 

اإخطاره اأو من تاريخ انق�ساء املدة امل�سار اإليها ، ويعترب القرار ال�سادر فـي التظلم نهائيا .    

املــادة ) 5 ( 

ت�سدر الوزارة الرتخي�ض وفقا للنمــوذج املعد لهذا الغر�ض .

املــادة ) 6 ( 

ي�سرتط اأن تظل املنتجات التي يجري عليها التخفي�سات �ساحلة لال�ستخدام ملدة ل تقل 

عن )30( ثالثني يوما من انتهاء مدة التخفي�ض ، مع ا�ستمرار �سريان ال�سمان للمنتجات 

التي حتتاج اإىل خدمة ما بعد البيع . 

املــادة ) 7 ( 

يجب على املرخ�ض له و�سع بطاقة باللون الأخ�سر على املنتجات التي  ي�سملها التخفي�ض ، 

وبطاقة باللون الأ�سفر على املنتجات التي بها عيوب وي�سملها التخفي�ض ، وبطاقة باللون 

اأن يكــون مبينــا فـي البطاقــة  الأحمــر علـى املنتجــات التــي ل ي�سملهــا التخفيــ�ض ، علــى 

ويجــوز   ، التخفيــ�ض  ون�سبــة   ، وبعــده  التخفيـ�ض  قبــل  املنتجــات  اأ�سعـــار  العربيـــة  باللغــة 

كتابة تلك البيانات بلغة اأخرى ، بالإ�سافة اإىل اللغة العربية .  

املــادة ) 8 ( 

ل يجــوز اأن تقل ن�سبة التخفي�ض لأي منتج عن )20%( من �سعره قبل التخفي�ض ، وي�ستثنى 

من ذلك املواد الغذائية واملركبات والذهب والأحجار الكرمية وما فـي حكمها من املجوهرات 

والأحجار الثمينة ، فيجوز اأن تقل ن�سبة التخفي�ض عن الن�سبة املذكورة .

املــادة ) 9 ( 

يحظر على املرخ�ض له زيادة اأ�سعار املنتجات فـي اأثناء مدة التخفي�سات .
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املــادة ) 10 ( 

املن�ساأة التي متار�ض الن�ساط ذاته فـي املحافظة نف�سها فـي حكم املحل الواحد  تعد فروع 

عند الرتخي�ض باإجراء التخفي�سات .

املــادة ) 11 ( 

ل يجوز الإعالن عن التخفي�سات باأي و�سيلة من و�سائل الدعاية والن�سر قبل احل�سول 

على الرتخي�ض .

وفـي جميع الأحوال يجب اأن يت�سمن الإعالن تاريخ بدء التخفي�ض ونهايته ، ون�سبته بحديه 

الأدنى والأعلى ، مع مراعاة اأن تكون جميع البيانات بحجم اخلط ذاته .

املــادة ) 12 ( 

ل يجــوز اإجــراء اأي تغييــر فـي ن�ســب التخفي�ســات اأو مدتهــا ، اأو اإلغــاء املنتجــات اأو اإ�سافتهــا 

اإىل التخفي�سات اإل مبوافقة كتابية من الوزارة .  

املــادة ) 13 ( 

يجــب علــى املرخــ�ض لـــه و�ســـع الرتخيــ�ض فـــي مكــان بــارز فـي املحــل لي�سهــل علــى امل�ستهلكيــن 

واملوظفيــن الطــالع عليــه .

املــادة ) 14 ( 

يحظر اإقامة تخفي�سات للتبغ اأو منتجاته اأو م�ستقاته ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر .

املــادة ) 15 ( 

يكون للموظفني الذين لهم �سفة ال�سبطية الق�سائية التحقق من التخفي�سات ومراقبتها ، 

وحق دخول املحالت فـي اأي وقت للتاأكد من تطبيق اأحكام هذه الالئحة ، ولهم فـي �سبيل 

ذلك اأن يطلبوا اأي اأوراق اأو م�ستندات يرون اأنها مت�سلة باإجراء التخفي�سات .

املــادة ) 16 ( 

يجوز للوزارة توقيع غرامة اإدارية ، مقدارها )500( خم�سمائة ريال عماين على كل من يخالف 

اأحكـام هـذه الالئحـة ، وت�ساعـف الغرامـة عند تكرار املخالفة .
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وزارة القــوى العاملــة

قــرار وزاري

رقـــم 2015/107 

بتمديــد اإيقــاف الت�صريــح 

با�صتقـدام القـوى العاملـة غيـر العمانيـة ب�صفـة موؤقتـة فـي بعـ�ض املهـن

ا�ستنادا اإىل قانون العمل ال�سادر باملر�ســـوم ال�سلطاين رقم 2003/35 ، 

واإلـــى القـــــرار الـــــوزاري رقـــم 2013/608 باإيقـــــاف الت�سريـــــح با�ستقـــدام القـــــوى العاملــــة 

غري العمانية ب�سفة موؤقتة فـي بع�ض املهن ، 

العاملة  القوى  با�ستقدام  الت�سريح  اإيقاف  بتمديد   2014/121 رقم  الوزاري  القرار  واإىل 

غري العمانية ب�سفة موؤقتــــــــة فـي بعــــــ�ض املهــــــن ، 

العاملة  القوى  با�ستقدام  الت�سريح  اإيقاف  بتمديد   2014/339 رقم  الوزاري  القرار  واإىل 

غري العمانية ب�سفة موؤقتة فـي بعــــ�ض املهن ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامــة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

القطاع  فـي من�ساآت  العمانية  العاملة غري  القوى  با�ستقدام  الت�سريح  اإيقاف  متدد فرتة 

اخلا�ض املحددة بالقرار الوزاري رقم 2013/608 امل�سار اإليه ملدة )6( �ستة اأ�سهر اأخرى . 

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من 1 يونيـو 2015م . 

�صـدر فـي : 17 مـن رجـــــب 1436هـ

املـوافـــــق :  6  مـن مايــــــــو 2015م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري                                                                                                                     

                                                                               وزيــــــــــــــر الـقــــــــوى العاملـــــــــــــة
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قــرار وزاري

رقـــم 2015/108 

بتمديــد اإيقــاف الت�صريــح 

با�صتقـدام القـوى العاملـة غيـر العمانيـة ب�صفـة موؤقتـة فـي بعـ�ض الأعمـال

ا�ستنادا اإىل قانون العمل ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطاين رقم 2003/35 ، 

2014/338 باإيقـــــاف الت�سريـــــح با�ستقــــدام القـــوى العاملـــة  الــــوزاري رقــــم  واإلــى القــــرار 

غري العمانية ب�سفة موؤقتـــــة فـي بعــــ�ض الأعمـــــال ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامــة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

القطاع  فـي من�ساآت  العمانية  العاملة غري  القوى  با�ستقدام  الت�سريح  اإيقاف  متدد فرتة 

 2014/338 اخلا�ض العاملة فـي اأعمال الإن�ساءات والنظافة املحددة بالقرار الوزاري رقم 

امل�سار اإليه ملدة )6( �ستة اأ�سهر اأخرى . 

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من 1 يونيــو 2015م . 

�صـدر فـي : 17 مـن رجـــــب 1436هـ

املـوافـــــق :  6  مـن مايــــــــو 2015م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري                                                                                                                     

                                                                               وزيــــــــــــــر الـقــــــــوى العاملـــــــــــــة
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قــرار وزاري

رقـــم 2015/109 

بتمديــد اإيقــاف الت�صريــح 

با�صتقـدام القـوى العاملـة غيـر العمانيـة ب�صفـة موؤقتـة ملهنـة مربـي اإبـل

ا�ستنادا اإىل قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقم 2003/35 ، 

2013/610 باإيقــــاف الت�سريــــح با�ستقــــدام القــــوى العاملـــــة  الــــوزاري رقـــم  واإلــى القــــرار 

غري العمانية ب�سفة موؤقتة ملهنة مربي اإبل ، 

العاملة  القوى  با�ستقدام  الت�سريح  اإيقاف  بتمديد   2014/120 رقم  الوزاري  القرار  واإىل 

غري العمانية ب�سفة موؤقتة ملهنة مربي اإبل ، 

العاملة  القوى  با�ستقدام  الت�سريح  اإيقاف  بتمديد   2014/333 رقم  الوزاري  القرار  واإىل 

غري العمانية ب�سفة موؤقتة ملهنة مربي اإبل ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامــة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

متدد فرتة اإيقاف الت�سريح با�ستقدام القوى العاملة غري العمانية ملهنة مربي اإبل املحددة 

بالقـــــرار الـــوزاري رقم 2013/610 امل�ســار اإليــه ملــدة )6( �ستــة اأ�سهــر اأخــرى ، مــع ال�ستمـــرار 

بالت�سريح لبدل مغادر للمهنة امل�سار اإليها . 

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من 1 يونيــو 2015م . 

�صـدر فـي : 17 مـن رجـــــب 1436هـ

املـوافـــــق :  6  مـن مايــــــــو 2015م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري                                                                                                                     

                                                                               وزيــــــــــــــر الـقــــــــوى العاملـــــــــــــة
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وزارة القـوى العاملـة

اإعـــــــــالن

ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة

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 عمـــال �شركـــــة جرانـــد للحفـــر واخلدمـــات البرتوليـــة تقدمـــوا اإلــــى املديريــــة العامــــة 

للرعاية العمالية بالوزارة بطلب ت�شجيل نقابة عمالية ، ولكل مت�شرر احلق فــي االعرتا�ض 

علـى هـــذا الطلب ، على اأن يكون اعرتا�شه م�شببا واأن يتقدم به اإىل جلنة بحث االعرتا�شات 

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

اإعـــــــالن

تعلـــن دائــــرة امللكيـــة الفكريـــة عــن طلبــات ت�سجــيل العالمـات التجاريــة املقبولــة وفقا لأحكام 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 44162 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مطاعم   ، ال�سريعة  الوجبات  تقدمي  ، حمالت  الكافترييات   ، املقاهي   ، املطاعم   ، الفنادق 

 ، والع�سائر  اخلفـيفة  الوجبات  تقدمي  خدمات   ، القهوة  تقدمي  حمالت   ، الذاتية  اخلدمة 

الكانتينات ، خدمات توفـري اأجنحة ال�سيافة املوؤقتة ، خدمات توفـري الطعام وال�سراب غري 

الكحويل خارج املطعم ، خدمات النزل وتوفـري الإقامة املوؤقتة ونزل ال�سيوف واملنتجعات 

املوؤمتـــرات  لرعايـــة  الفنـــادق  لـــدى  القاعـــات  وتوفـري  بالفنادق  الإقامة  توفـري  وخدمات 

توفـري  وخدمات  التجاريـــة  بالأعمــــال  اخلا�ســــة  واملعــــار�ض  واملحا�ســــرات  والجتماعــــات 

خدمات   ، خدمات الرعاية بالأطفال   ، املعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله 

دور احل�سانة ، خدمات تقدمي ال�ست�سارات اخلا�سة بالطعام ، الدوائر الفندقية والدوائر 

ال�سكنية اخلا�سة برعاية الأطفال . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : مل ترا بيكت�سرز منطقة حرة ال ال �ض 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب :53777 مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2007/3/21 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : العبيديل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 357 ر.ب : 114
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 59343 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الأرز ، ال�ساي ، البهارات وال�سكر .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : ال�سويدي لال�ستثمارات �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : اإماراتي  

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : مكتب رقم : 604 ملك را�سد املاجد ، ديرة القبي�سي �ض.ب :604 

دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2009/10/7 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 858 ر.ب : 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 60424 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات ال�سمان ال�سحي ، خدمات ا�ست�سارية لل�سمان ال�سحي ، �سمان �سندات التاأمني 

واملطالبات  والأعمـــال  اإدارة اخلطط   ، ال�سحـــي  ال�سمــــان  ، خدمـــات معلومـــات  ال�سحــــي 

التجارية واملحافظ املالية املتعلقة بال�سمان ال�سحي ، خدمات تقدمي الن�سح والإر�ساد ، 

تتعلق باملطالبات التجارية والعقود اخلا�سة بال�سمان ال�سحي ، خدمات تقدمي معلومات 

حا�سوبية ، تتعلق مبطالبات ال�سمان ال�سحي ، خدمات ال�ست�سارات املالية والتقييم تتعلق 

بالتاأمني ال�سحي .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : ال�سركة الوطنية لل�سمان ال�سحي )�سمان( 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : برج امليلينيوم - �سارع حمدان ، �ض.ب : 128888 اأبوظـبــي- الإمارات 

العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2009/12/14 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 858 ر.ب : 131
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 60425 

فـي الفئة 44 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات تقدمي ن�سائح واإر�ســادات تتعلــق بال�ســوؤون 

الطبية واخلدمات ال�سحية ، خدمات ا�ست�سارية تتعلق بالرعاية ال�سحية . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : ال�سركة الوطنية لل�سمان ال�سحي )�سمان( 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : برج امليلينيوم - �سارع حمدان ، �ض.ب : 128888 اأبوظـبــي - الإمارات 

العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2009/12/14 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 858 ر.ب : 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 60426 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات ال�سمان ال�سحي ، خدمات ا�ست�سارية لل�سمان ال�سحي ، �سمان �سندات التاأمني 

اإدارة اخلطـــط والأعمـــال واملطالبــــات   ، ال�سحـــي ، خدمـــات معلومــات ال�سمـــان ال�سحـــي 

التجارية واملحافظ املالية املتعلقة بال�سمان ال�سحي ، خدمات تقدمي الن�سح والإر�ساد ، 

تتعلق باملطالبات التجارية والعقود اخلا�سة بال�سمان ال�سحي ، خدمات تقدمي معلومات 

حا�سوبية ، تتعلق مبطالبات ال�سمان ال�سحي ، خدمات ال�ست�سارات املالية والتقييم تتعلق 

بالتاأمني ال�سحي . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : ال�سركة الوطنية لل�سمان ال�سحي )�سمان( 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : برج امليلينيوم - �سارع حمدان ، �ض.ب : 128888 اأبوظـبــي - الإمارات 

العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2009/12/14 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 858 ر.ب : 131
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 65502 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ال�ستثمار، اإدارة الأ�سول واخلدمات املالية .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : كيتارا كابيتال انرتنا�سيونال ليميتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : جزر كاميان 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : فلور 4 ، 1 كابيتال بلي�ض ، �ض.ب : 847 ، جرانت كاميان كيه واي 

1-1103 ، جزر الكاميان 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2010/11/14 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : العبيديل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 357 ر.ب : 114

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 67149 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امليــــاه املعدنيــــة والغازيــة وغيـــرهـــا مــــن امل�سروبــــات 

غري الكحولية وم�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه و�سراب وم�ستح�سرات 

اأخرى لعمل امل�سروبات و�سراب ال�سعري .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : موؤ�س�سة العي�سائي للمرطبات ل�ساحبها علي عبداللـه العي�سائي  

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض ب :3878 جدة 21481 ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2011/5/3 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : العبيديل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 357 ر.ب : 114
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 70852 

فـي الفئة 4 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

�سموع وفتائل لالإ�ساءة  ، �سموع ل�سجرة عيد امليالد ، �سموع معطرة ، �سموع ، �سموع لالإ�ساءة 

الليلية ، الربافـني)مادة �سمعية( ، �سمع نحل ل�سناعة ال�سموع ، وقود ولعات )قداحات( ، 

 ، لالإ�ساءة  ورقية  لفافات   ، النار  قادحات   ، الإ�ساءة  �سموع   ، امل�سيئات   ، للم�سابيح  وزيت 

رقاقات خ�سبية لالإ�ساءة ، زيوت للدهان ، �سحوم لالأحذية ، �سحوم للجلد ، زيت للن�سيج .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : ها�سيت فـيليبا�سي بري�سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : فرن�سي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : 149 ريو اناتول فران�ض - 92534 ليفاليو�ض - برييت - �سيديك�ض 

فرن�سا 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2011/10/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : ريا�ض ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 205 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 70853 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، الغاز  م�سابيح   ، الإنارة  فواني�ض   ، الكهربائية  امل�سابيح   ، امل�سابيح   ، الطرق  اإنارة  م�سابيح 

 ، امليالد  عيد  ل�سجرة  كهربائية  اأنوار   ، ال�سقوف  اأنوار   ، اللمبات  زجاج   ، الزيت  م�سابيح 

مواقد اجلمر وما �سابه ذلك ، �سخانات املاء العاملة بالغاز ، اأجهزة ت�سخني ، اأجهزة تربيد 

ومعداتها ، �سوايات ، كابينات تربيد ، جممدات ، مكيفات الهواء اأو اأجهزة التدفئة ، �سخانات 

ماء تعمل بالطاقة ال�سم�سية ، ماكينات واأجهزة لتنقية املياه ، اأجزاء خا�سة باأجهزة التدفئة 

الكهربائية ، ماكينات واأجهزة تنقية املياه لال�ستخدام املنزيل ، مر�سحات القهوة الكهربائية ، 

اأجهزة حتمي�ض القهوة ، ماكينات �سنع القهوة ، م�سافـي ) اأجزاء من الرتكيبات املنزلية 

 ، التربيد  وماكينات  اأجهزة   ، التجارب  لأغرا�ض  امل�ستخدمة  تلك  غري  اأفران   ، ال�سناعية(  اأو 

ماكينات اخلبيز ، جمففات �سعر، �سخانات كهربائية لتعبئة القوارير ، مقايل كهربائية ، �سناديق 

ثلج ، حمام�ض ، مكاوي كهربائية خلبز الكعك ، طناجر �سغط كهربائية للطهي ، الغاليات ، 

اأجهزة �سفط الدخان للمطابخ ، حمم�سات اللحوم ، اآنية طبخ كهربائية ، تركيبات لتوزيع 

اأحوا�ض   ، ، عالقات منا�سف لال�ستحمام  اأحوا�ض لال�ستحمام   ، واأجهزة لأغرا�ض �سحية  املياه 

ا�ستحمام لو�سعية اجللو�ض ، مغاط�ض ا�ستحمام ، لوازم للحمامات ، �سخانات لال�ستحمام ، 

�سطافات ، قوارير للماء ال�ساخن ، مق�سورات ال�ستحمام ، تركيبات ت�سريف املياه ، خزانات 

ت�سريف املياه ، مقاعد حمام ، اأغطية مقاعد حمام ، مغا�سل لليدين ، اأحوا�ض غ�سل اليدين ، 

نوافـري ، �سخانات مياه ، مدافـىء لغرفة النوم ، مدافـىء للقدمني ، ن�سافات الأطباق .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : ها�سيت فـيليبا�سي بري�ض 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : فرن�سي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

 ، 92534 ليفاليو�ض - برييت �سيديك�ض  العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : 149 ريو اناتول فران�ض - 

فرن�سا 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2011/10/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : ريا�ض ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :�ض.ب : 205 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 70854 

فـي الفئة 20 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الأثاث مثل اخلزائن واخلزائن اجلانبية واملكاتب واملقاعد وال�سناديق والنعو�ض واخلزائن 

ذات الأدراج واملقاعد الطويلة وعربات ال�ساي ومفرو�سات ماعدا الكتانيات والأريكة التي 

ميكن حتويلها اإىل تخت والطاولت ورفوف ال�سحون والأثاث املطبخي ، املرايا ، اإطارات 

ال�سور، الو�سائد )غري الواردة فـي فئات اأخرى ( ، حمالت املعاطف ، حمالت احلقائب ، 

امل�ساند واألواح التعليق ، عالقات املعاطف من اخل�سب والبال�ستيك اأو ال�سلك ، و�سائد املقاعد ، 

الفر�سات ، احلواجز امل�سبكة ، الو�سائد ، الأ�سرة ، �سناديق الر�سائل ، الرفوف ، الب�سائع فـي 

هـــــذا ال�سنـــــف امل�سنوعـــــة مـــــن اخل�ســــب اأو الفليــــن اأو الق�ســــب اأو اخليــــزران اأو الغ�ســون 

اأو القـــرون اأو العظـــم اأو العــاج اأو عظام احلوت اأو ال�سدف اأو الكهرمان اأو اللوؤلوؤ اأو املر�سوم 

اأو البال�ستيك على وجه اخل�سو�ض ال�سناديق امل�سنوعة من اخل�سب اأو البال�ستيك ، الفلني 

غري املحتوي على املعادن ، ال�سواين غري املعدنية ، منا�سر املنا�سف غري املعدنية ، التماثيل 

ال�سغرية من البال�ستيك اأو اخل�سب ، بيوت احليوانات الأليفة ، حظرية اللعب لالأطفال ، 

ح�سائر حظرية لعب الأطفال الر�سع ، املقاعد العالية للر�سع والأطفال ، م�سايات للر�سع ، 

عالقات املالب�ض غري املعدنية ، اأغطية الطاولت ، منا�سب للم�سالت ، رفوف املجالت ، 

، ديكورات متنقلة ،  رفوف )اأثاث( ، حاويات التخزين من البال�ستيك ، �سناديق الألعاب 

، كرا�سي ذات  ، طاولت غيار لالأطفال  ، مهود لالأطفال  اأ�سرة الأطفال املحمولة )اأثاث( 

 ، �سالمل   ، لالأطفال  منفوخة  مقاعد   ، )اأثاث(  لالأطفال  طويل  ظهر  ذات  وكرا�سي  اأذرع 

خزائن مالب�ض لالأطفال .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : ها�سيت فـيليبا�سي بري�سي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : فرن�سي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : 149 ريو اناتول فران�ض - 92534 ليفاليو�ض - برييت - �سيديك�ض - 

فرن�سا 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2011/10/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : ريا�ض ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 205 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 70855 

فـي الفئة 21 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأواين وحاويات غري كهربائية لال�ستعمال املنزيل اأو فـي املطبخ )لي�ست من املعدن النفـي�ض 

اأو مطلية به( ، اأدوات املائدة غري ال�سكاكني وال�سوك واملالعق ، الكا�سات ، الأكواب ، اأطباق 

اأغطية   ، الزبدة  اأطباق    ، ال�سلطة  تقطيع  األواح   ، املجوفة(  )ال�سحون  الزبادي   ، املائدة 

لالأطباق ، قوارير ، قوارير �سرب للم�سافرين ، قوارير لي�ست من املعدن النفـي�ض ، مغارف ، اأواين 

احلفظ واأوانـــي الزينة الزجاجية ، اأعواد خالط ع�سري الفواكه ، الأكواب الطويلة ، عيدان 

تنظيف الأ�سنان ، خالطات يدوية لع�سري الفواكه ، قطع فنية من البور�سالن ، متاثيل 

�سغرية من ال�سرياميك الطيني اأو الزجاج ، متاثيل ، ال�سمعدانات ، حمارق العطور ، اأغطية 

للمزهريات لي�ست من الورق ، الأواين الزجاجية واخلزفـية واخلزف ال�سيني والبور�سالن 

غري وارد فـي فئات اأخرى ، �سناديق زجاجية ، زجاج مزخرف ، �سناديق القمامة و�سالل 

، �سخانات غري كهربائية لر�ساعات  ا�ستحمام ميكن حملها لالأطفال  اأحوا�ض   ، املهمالت 

الأطفال ، �سواين لال�ستعمال املنزيل ، خزفـيات للزينة ، زجاجيات )اأوعية( ، كوؤو�ض لل�سرب ، 

مبخرات عطر ، �سناديق لالأم�ساط ، فرا�سي لل�سعر ، اأم�ساط ، فرا�سي كهربائية ، اأم�ساط 

كهربائية ، اأم�ساط حلواجب العني ، مواد ل�سنع الفرا�سي ، معدات تنظيف ، �سلك للتنظيف 

)خري�ض( ، قما�ض لتنظيف الأطباق ، اأطباق �سفرة لال�ستعمال مرة واحدة ، اأكواب من الورق 

اأو البال�ستيك ، �سنط للحمام ، علب للحمام اأو التزين ، اأواين للحمام اأو التزين ، �سناديق 

لل�سابون ، منا�سر لل�سابون ، ح�سالت لي�ست من املعدن ، م�ساكات للطناجر والقدور .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : ها�سيت فـيليبا�سي بري�ض 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : فرن�سي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

 ، 92534 ليفاليو�ض - برييت �سيديك�ض  العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : 149 ريو اناتول فران�ض - 

فرن�سا 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2011/10/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : ريا�ض ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 205 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 74659 

فـي الفئة 3 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�سرات اخلا�سة بتبيي�ض الأقم�سة وغريها من املواد التي ت�ستخدم لغ�سيل املالب�ض 

والزيوت  العطرية  واملواد  وال�سابون  الأو�ساخ  واإزالة  وال�سقـــل  التنظيـــف  وم�ستح�ســـرات 

احلمام  و�سابون  الأ�سنان  ومعاجني  ال�سعر  وحماليل  الكوزمتيك  التزين  ومواد  الطيارة 

وال�سامبو وبودرة وكرميات وماء معطر لالأطفال .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : �سركة ع�سام القت�سادية و�سركاه املحدودة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب :1491 الريا�ض 11431 - اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2012/6/4 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : العبيديل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 357 ر.ب : 114

-37-



اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 74660 

فـي الفئة 10 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�ســدات احلمـــل وم�ســـدات ال�سيـــدات ، �ستيانـــات عاديـــة ور�ساعـــة و�سراريب دوايل ، �سفاط 

حليـــب من الثدي ، ر�ساعات للطفل ، حلمات باأنواعها ، ع�سا�سات للطفل ، تورم�ض ر�ساعة 

وتوفـري  ال�سدر  التهابات  لعالج  بالبخار  توليد  جهاز   ، ر�ساعة  تعقيم  وقدر  لالأطفال 

الرطوبة الالزمة ، حقنة �سرجية ، العدد امل�ستعملة فـي اجلراحة وطب الأ�سنان والبيطري 

والعدد الطبية لالأطفال وم�سايات لالأطفال .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : �سركة ع�سام القت�سادية و�سركاه املحدودة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 1491 الريا�ض11431- اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2012/6/4 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : العبيديل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 357 ر.ب : 114

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 74661 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ال�سيـــارات ، عربـــات الأطفـــال ، اأغطيـــة لعربـــات الأطفــــال ، دراجــــات هوائيــــة ، عربـــات 

الدراجات ، عربات طعام ، عربات يدوية )عربات الأطفال( حافالت �سيارات ، مقاعد اأمان 

لالأطفال فـي املركبات .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : �سركة ع�سام القت�سادية و�سركاه املحدودة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض ب : 1491 الريا�ض 11431 - اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2012/6/4 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : العبيديل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 357 ر.ب : 114
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 74662 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : �سركة ع�سام القت�سادية و�سركاه املحدودة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب :1491 الريا�ض 11431- اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2012/4/6 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : العبيديل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 357 ر.ب : 114

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 74663 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : �سركة ع�سام القت�سادية و�سركاه املحدودة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض ب :1491 الريا�ض 11431 - اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2012/6/4 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : العبيديل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 357 ر.ب : 114
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 75813 

فـي الفئة 9 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأجهــزة ات�ســـال ب�سريـــة ، األياف ب�سريـــة وكابـــالت األيـــاف ب�سريـــة ، األياف ب�سرية )فتائل 

تو�سيل لل�سوء ( ، اأجهزة �سبكة الت�سال ، اأجهزة معاجلة البيانات ، اأجهزة قيا�ض ، اأجهزة 

اإر�سال ) لالت�سال عن بعد ( ، دارات متكاملة ، اأجهزة احلا�سوب ، خاليا غلفانية )الفئة 9( .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : فـيربهوم تيليكومينكا�سني تكنوجليز كمباين ليمتد 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : �سيني 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : منرب 88 يوكيوان روود ، هوجن�سن دي�سرتيكت ، ويهان �سيتى ، هبى 

بروفـين�ض ، جمهورية ال�سني ال�سعبية 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2012/8/13 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : العبيديل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 357 ر.ب : 114

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 78936 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اللحوم والأ�سماك وحلـــوم الدواجن وال�ســــيد ، خال�سات اللحـــم فواكه وخ�سروات جممدة 

وجمففة ومطهوة ، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ، البي�ض واحلليب 

ومنتجات احلليب ، الزيوت والدهون املعدة لالأكل .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : ار . كيه جناباتي �سينيار 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : هندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : 138 موتور رود ، كنجايام - 638701 متل ناود - الهند 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2013/2/9 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : العبيديل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :�ض.ب : 357 ر.ب : 114
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 78953 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

 احللويات والعلكة والعلكة الفقاعية وال�سكاكر والنعناع وامللب�ض وقطع احللوى . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : دبليو ام. ريغلي جونيور كومبني 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : 1132 و�ست بالكهوك �سرتيت ، �سيكاغو ، اإلينوي 60642 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2013/2/10

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : �سما�ض للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 78954 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

احللويات والعلكة والعلكة الفقاعية وال�سكاكر والنعناع وامللب�ض وقطع احللوى .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : دبليو ام. ريغلي جونيور كومبني 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : اأمريكي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : 1132 و�ست بالكهوك �سرتيت ، �سيكاغو ، اإلينوي 60642 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2013/2/10 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : �سما�ض للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 79855 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأ�سا�سها ال�ساي احلبوب املعدة لال�ستهالك  اأو  ال�سوكولتة   ، الكاكاو   ، م�سروبــــات بالقهـــوة 

الب�سري )رقائق ال�سوفان وامل�سنوعة من حبوب اأخرى( .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : ار . كيه جناباتي �سينيار 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : هندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : 138 موتور رود ، كنجايام - 638701 متل ناود - الهند 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2013/3/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : العبيديل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 357 ر.ب : 114

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 80312 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ال�سوكولتة ، الب�سكويت ، الب�سكويت الويفر )ب�سكويت رقيق( ، الكعك اأو الكيك ، التارت 

)كيك حم�سو باملربى اأو الفواكه( .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : �سولن �سيكولته جيدا �ساناي فـي تيكاريت اأنونيوم �سريكيتي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : تركي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : 2. اأورجانيزي �سانايى بوجلي�سي 83221 منرب. ال يو كاد. منرب : 28 

�سيهيتكاميل غازيانتاب / تركيا

تاريخ تقدمي الطلب  : 2013/4/17 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : ريا�ض ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 205 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 81489 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها 

و�سرائها عند احلاجة حتديدا املجوهرات وال�ساعات والأحجار الكرمية و�سبه الكرمية والهدايا .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : جموهرات داما�ض �ض ذ م م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : مبنــى �ســـوق الذهــــب اجلديــــد ، الطابــــق الثالـــث ، الـــراأ�ض ، ديــرة ، 

�ض.ب : 1522  ، دبي  ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب  : 2013/6/19 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : ريا�ض ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 205 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 81490 

فـي الفئة 14 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املعادن النفـي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفـي�سة اأو املطلية بها غري 

الواردة فـي فئات اأخرى ، املجوهرات والأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض 

الوقت الدقيقــة ، ذهب ، اأملا�ض ، اأ�ساور )جموهرات( ، دبابي�ض للزينة )جموهرات( ، قالئد 

�سل�سلية )جموهرات( ، حلي متدلية �سغرية )جموهرات( ، اأقراط ، علب للمجوهرات ، قالئد 

، خلخال  ، حلي �سغرية )جموهرات(  ، خوامت )جموهرات(  ، حلي )جموهرات(  )جموهرات( 

مت�سلني  وخامت  �سوار  من  مكونة  يدوية  )جموهرات  الباجنا  جموهرات   ، )جموهرات( 

حلي   ، )جموهرات(  للحقائب  اأ�ساور   ، )جموهرات(  اأحزمة   ، للتعديل(  قابلة  ب�سل�سلة 

متدلية )جموهرات( ، نيا�سني اأو اأو�سمة من معادن نفـي�سة ، �سناديق من معادن نفـي�سة ، 

هياكل جذعية من معادن نفـي�سة ، قطع نقدية ، زمامات )مرابط( اأكمام ، ميداليات كبرية 

)جموهرات( ، دبابي�ض زينة ، بالتني )فلز( ، اأحجار �سبه كرمية ، حلي ف�سية ، �ساعات ، 

اأ�سغال فنية من معادن نفـي�سة ، �ساعات يد .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : جموهرات داما�ض �ض ذ م م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : مبنــــى �ســــوق الذهــــب اجلديـــد ، الطابـــق الثالـــث ، الراأ�ض ، ديرة ، 

�ض.ب  : 1522 ، دبي  ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب  : 2013/6/19 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : ريا�ض ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 205 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 81491 

فـي الفئة 14 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املعادن النفـي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفـي�سة اأو املطلية بها غري 

الواردة فـي فئات اأخرى ، املجوهرات والأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض 

الوقت الدقيقــة ، ذهب ، اأملا�ض ، اأ�ساور )جموهرات( ، دبابي�ض للزينة )جموهرات( ، قالئد 

�سل�سلية )جموهرات( ، حلي متدلية �سغرية )جموهرات( ، اأقراط ، علب للمجوهرات ، قالئــــد 

)جموهرات( ، حلي )جموهرات( ، خوامت )جموهرات( ، حلي �سغرية )جموهرات( ، خلخــــال 

)جموهــــرات( ، جموهـــــرات الباجنا )جموهرات يدوية مكونة من �سوار وخامت مت�سلني 

ب�سل�سلة قابلة للتعديل( ، اأحزمة )جموهرات( ، اأ�ساور للحقائب )جموهرات( ، حلي متدلية 

اأو�سمة من معادن نفـي�سة ، �سناديق من معادن نفـي�سة ، هياكــــل  اأو  )جموهرات( ، نيا�سني 

جذعيــــة مـــن معـــادن نفـي�ســــة ، قطــــع نقديــــة ، زمامــــات )مرابط( اأكمام ، ميداليات كبرية 

 ، �ساعات   ، ، حلي ف�سية  �سبه كرمية  اأحجار   ، ، بالتني )فلز(  زينة  دبابي�ض   ، )جموهرات( 

اأ�سغـــال فنيـــة من معادن نفـي�سة ، �ساعات يد ، خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح 

الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة حتديدا املجوهرات 

وال�ساعات والأحجار الكرمية و�سبه الكرمية والهدايا .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : جموهرات داما�ض �ض ذ م م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : مبنـــى �ســــوق الذهــــب اجلديــــد ، الطابــــق الثالـــث ، الـــراأ�ض ، ديـــرة ، 

�ض.ب : 1522 ، دبي  ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب  : 2013/6/19 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : ريا�ض ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 205 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 81784 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مطعم .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : الأول خلدمات التموين 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 2170  ر.ب :111 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2013/7/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 81922 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري ، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها 

الكرمية  و�سبه  الكرمية  والأحجار  وال�ساعات  املجوهرات  حتديدا  احلاجة  عند  و�سرائها 

والهدايا .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : جموهرات داما�ض )�ض ذ م م ( 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : مبنـــــى �ســــوق الذهـــب اجلديــــد ، الطابــــق الثالــــث ، الــــراأ�ض ، ديـــرة 

�ض.ب : 1522 دبي الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب  : 2013/7/10 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : ريا�ض ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 205 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 81923 

فـي الفئة 14 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املعادن النفـي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفـي�سة اأو املطلية بها غري 

الواردة فـي فئات اأخرى ، املجوهرات والأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض 

الوقت الدقيقــة ، ذهب ، اأملا�ض ، اأ�ساور )جموهرات( ، دبابي�ض للزينة )جموهرات( ، قالئد 

، اأقراط ، علب للمجوهرات ،  �سل�سلية )جموهرات( ، حلي متدلية �سغرية )جموهرات( 

قالئد )جموهرات( ، حلي )جموهرات( ، خوامت )جموهرات( ، حلي �سغرية )جموهرات( ، 

خلخــــال )جموهــــرات( ، جموهـــرات الباجنا )جموهرات يدوية مكونة من �سوار وخامت 

مت�سلني ب�سل�سلة قابلة للتعديل( ، اأحزمة )جموهرات( ، اأ�ساور للحقائب )جموهرات( ، 

حلـــي متدليــــة )جموهــــرات( ، نيا�سني اأو اأو�سمة من معادن نفـي�سة ، �سناديق من معادن 

 ، اأكمام  )مرابط(  زمامات   ، نقدية  قطع   ، نفـي�سة  معادن  من  جذعية  هياكل   ، نفـي�سة 

ميداليات كبرية )جموهرات( ، دبابي�ض زينة ، بالتني )فلز( ، اأحجار �سبه كرمية ، حلي 

ف�سية ، �ساعات ، اأ�سغال فنية من معادن نفـي�سة ، �ساعات يد .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : جموهرات داما�ض )�ض.ذ.م.م ( 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : مبنــــى �ســـوق الذهـــب اجلديــــد  ، الطابــــق الثالـــث ، الـــراأ�ض ، ديـــرة 

�ض.ب : 1522 دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب  : 2013/10/7 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : ريا�ض ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 205 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 81924 

فـي الفئة 9 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 ، الكمبيوتر  برامج   ، ، م�سجلة  الكمبيوتر  برامج   ، املادية  الكمبيوتر  ، معدات  الكمبيوتر 

ال�سا�سات )برامج الكمبيوتر( ، د�سكات �سي دي CD م�سجلة مع برنامج كمبيوتر ، كامريا 

الفـيديو متنقلة ، م�سجل املرور ، رادار ك�سف �سرعة ال�سيارات ، اأجهزة نظام حتديد املواقع 

العاملي )GPS( ،  جهاز املالحة لل�سيارات )الكمبيوتر على منت لوحة( .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : لوك�سجني موتور كو ، ال تي دي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : تايواين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

 ،  367 كاونتي  مياويل   ، تاون�سيب  �سانيي   ، بوجوجنكينج   1  -  39  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان  

تايوان ) جمهورية ال�سني ال�سعبية( 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2013/7/10 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : ريا�ض ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 205 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 81925 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سيارات واأجزاوؤها ، اأغطية ملقود/عجالت توجيه املركبات ، اأغطية املركبات )تاأخذ �سكل 

اأغطيـــة املقاعـــد للمركبــــات ، عجـــــالت املركبات ، جنتات العجالت ، حامالت   ، املركبات( 

الأمتعة للمركبات ، م�سدات املركبات ، مقاود/عجالت توجيه املركبات ، اأجهزة �سد ال�سرقة 

للمركبات ، املركبات الكهربائية .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : لوك�سجني موتور كو ، ال تي دي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : تايواين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

 ،  367 كاونتي  مياويل   ، تاون�سيب  �سانيي   ، بوجوجنكينج   1  -  39  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان  

تايوان ) جمهورية ال�سني ال�سعبية(

تاريخ تقدمي الطلب  : 2013/7/10 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : ريا�ض ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 205 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 82496 

فـي الفئة 19 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خ�سب رقائقي )ابلكاج( مغطى بطبقة الفـيلم .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : دانوب ملواد البناء �ض.م.ح 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 18022 ، دبي  ، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2013/8/18 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : ريا�ض ح�سن الع�سفور

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 205 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 84916 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مطاعم .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : �سركة خدمات التموين املتكاملة �ض.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 2331  ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/1/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 86128 

فـي الفئة 6 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خزائن )ال�سناديق املنيعة( ، �سناديق الأمان )اخلزانات( ، قنوات معدنية ملن�ساآت التهوية 

وتكييف الهواء ، اأقفال معدنية للنوافذ ، حواجز �سبكية للح�سرات لالأبواب ، حواجز �سبكية 

، موانع  لفافة فولذية  �ستائر   ، األومينيوم متحركة ملفوفة  اأغطية   ، للنوافذ  للح�سرات 

تخطي من املعدن .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : دومتيك �سويدن اأى بي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : �سويدي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : همفارن�سجاتان 15 171 54 �سولنا ، ال�سويد 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/2/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : �سعيد ال�سيابي

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 961 ر.ب : 117
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 86129 

فـي الفئة 7 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

�سواغط ملعدات تكييف الهواء ، مولدات كهرباء با�ستخدام خاليا �سم�سية ، مولدات قدرة ، 

مولدات قدرة للمركبات ، مولدات حتريك املحرك ، مولدات التيار ، مولدات التيار املرتدد ، 

مكن�سات هواء كهربائية ، اأكيا�ض ا�ستبدال ورق ملكن�سات التفريغ ، مكن�سات هواء ، م�سخات 

 ، طرد مركزي ل�سخ ال�سوائل للت�سخني ، م�سخات طرد مركزي ل�سخ ال�سوائل للتربيد 

ماكينات �سفط ، مكن�سات �سفط كهربائية ، مكثفات مربدة بالهواء و مربدة مباء البحر .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : دومتيك �سويدن اأى بي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : �سويدي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : همفارن�سجاتان 15 171 54 �سولنا ، ال�سويد 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/2/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : �سعيد ال�سيابي

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 86130 

فـي الفئة 9 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأجهزة ومعــدات تو�ســيل ، حتويل ، نقل ، تراكم ، تنظيم اأو التحكم بالكهرباء ، معدة للتحكم 

برتكيبات تكييف الهواء ، تركيبات ت�سخني ، مراحي�ض فـي املركبات و ال�سفن ، م�ست�سعرات 

درجات  لتحديد  م�ست�سعرات   ، �سوئية  م�ست�سعرات   ، كهرو�سوئية  م�ست�سعرات   ، الكهرباء 

احلرارة ، موا�سع وم�سافات ، معدة �سحن البطارية ، برنامج كمبيوتر ،  برنامج تطبيق .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : دومتيك �سويدن اأى بي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : �سويدي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : همفارن�سجاتان 15 171 54 �سولنا ، ال�سويد 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/2/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : �سعيد ال�سيابي

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 961 ر.ب : 117
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 86132 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مغا�سل ، مراحي�ض ، مراحي�ض بوظائف تعقيم ، مراحي�ض بوظائف غ�سل ، مراحي�ض ، 

قابلة للتنقل ، مراحي�ض لالإدخال فـي بنايات متنقلة ، وحدات كر�سي املرحا�ض ببثق ماء 

الغ�سل ، �سهاريج مرحا�ض ، تركيبات الغ�سل باملاء ، تركيبات للتهوية ، معدة تهوية ، منافخ 

تعمل بالكهرباء للتهوية ، مكيفات هواء كهربائية ، مكيفات هواء للمركبات ، مكيفات هواء 

لل�سفن ، مر�سحات تكييف الهواء ، مراوح عبارة عن اأجزاء لرتكيبات تكييف الهواء ، مراوح 

)تكييف الهواء( ، �سناديق تربيد )كهربائية( ، �سناديق باردة متنقلة )كهربائية( ، جممدات 

كهربائية ، مربدات ، جمففات للمغ�سلة ، جمففات كهربائية للمغ�سلة ، م�سابيح الهالوجني ، 

م�سابيح )كهربائية( ، �سوايات كهربائية ، غاليات الغاز ، اأجهزة حتمي�ض ، �سخانات تعمل 

بحرق الغاز ، معدة ت�سخني للوقود ال�سلب ، اأو ال�سائل اأو الغازي ، اأفران ، مواقد )معدة 

طبخ( ، األواح )اأجزاء من املواقد( ، األواح ) اأجزاء من الأفران( ، اأفران كهربائية ، اأفران 

تعمل بحرق الغاز ، فرن خبز ، اأجهزة طهي ميكروويف ، قوادي�ض ، اأحوا�ض غ�سيل ، وحدات 

غ�سل ، حما�سب املاء ، جتهيزات النفايات لالأدوات ال�سحية ، اأغطية للمواقد ، مر�سحات 

لأغطية املواقد ، معدات قابلة للنقل ملعاجلة مياه املجاري ، منقيات الهواء ، ماكينات ومعدات 

الثلج ، مر�سحات ملنقيات املاء . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : دومتيك �سويدن اأى بي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : �سويدي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : همفارن�سجاتان 15 171 54 �سولنا ، ال�سويد 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/2/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : �سعيد ال�سيابي

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 961 ر.ب : 117
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 86133 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ملوتور  واأقنعـــة  �سم�ســـية  �ستائر   ، الأر�سية  املركبات  ملحركـــات  مهياأة  الكرتون  مـــن  األـــواح 

ال�سيارات ، مناور )نوافذ( للمركبات ، اأغطية )م�سكلة( للقوارب ، اأغطية )م�سكلة( ملواتـــري 

اأنظمة الأمان للمركبات   ، ال�سيـــارات ، �ستائـــر مهيـــاأة للمركبــــات ، �سي�ض لنوافذ املركبات 

)بخالف الأقفال( .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : دومتيك �سويدن اأى بي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : �سويدي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : همفارن�سجاتان 15 171 54 �سولنا ، ال�سويد 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/2/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : �سعيد ال�سيابي

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم  : 86135 

فـي الفئة 19 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

حواجب احل�سرات )غري معدنية( لالأبواب ، �سي�ض غري معدين . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : دومتيك �سويدن اأى بي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : �سويدي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : همفارن�سجاتان 15 171 54 �سولنا ، ال�سويد 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/2/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : �سعيد ال�سيابي

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 961 ر.ب : 117
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86375 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

، مياه  ال�سوداين( )م�سروب غري كحويل(  الفول  ، حليب)حليب  اللوز )م�سروب(  حليب 

معدنية)م�سروبات( ، مياه معدنية )م�ستح�سرات ل�سنع املياه املعدنية( ، م�سروبات غري 

كحولية ، خال�سات غري كحولية من الفاكهة ، م�سروبات غري كحولية من ع�سري الفاكهة ، 

م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل ، �سراب اللوز ، ع�سائر ال�سربات املثلجة)م�سروبات( ، 

ماء ال�سودا ، ع�سائر فاكهة)م�سروبات( ع�سائر مركزة للم�سروبات ، ع�سائر مركزة لعمل 

الليمونادة ، ع�سري طماطم)م�سروب( ع�سائر خ�سروات)م�سروبات( ، مياه)م�سروبات( ، 

م�سروبات غري كحولية فاحتة لل�سهية م�سروبات)م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل( 

ع�سري تفاح )غري كحويل( ع�سائر كوكتيل خمتلطة غري كحولية م�سروبات من ع�سري 

الفاكهـــة م�سروبــات مــن ع�سيــر الفاكهـــة غـــري كحوليــة ، ع�سائر فاكهة ، ع�سري)ع�سري 

الفاكهة( ع�سائر ليمون حمالة بال�سكر . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : ال�سركة الوطنية للمواد الغذائية والتجارة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 334  الر�سيل ر.ب : 124 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/3/11 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  :اأبو غزالة للملكية الفكرية 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86376 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مياه   ، كحويل(  غري  ال�سوداين()م�سروب  الفول  حليب)حليب   ، اللوز)م�سروب(  حليب 

معدنية)م�سروبات( ، مياه معدنية )م�ستح�سرات ل�سنع املياه املعدنية( ، م�سروبات غري 

كحولية ، خال�سات غري كحولية من الفاكهة ، م�سروبات غري كحولية من ع�سري الفاكهة ، 

م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل ، �سراب اللوز ، ع�سائر ال�سربات املثلجة)م�سروبات( ، 

ماء ال�سودا ، ع�سائر فاكهة)م�سروبات( ع�سائر مركزة للم�سروبات ، ع�سائر مركزة لعمل 

الليمونادة ، ع�سري طماطم)م�سروب( ع�سائر خ�سروات)م�سروبات( ، مياه)م�سروبات( ، 

م�سروبات غري كحولية فاحتة لل�سهية م�سروبات)م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل( 

ع�سري تفاح )غري كحويل( ع�سائر كوكتيل خمتلطة غري كحولية م�سروبات من ع�سري 

الفاكهـــة م�سروبـــات من ع�سيـــر الفاكهـــة غيـــر كحوليـــة ، ع�سائر فاكهة ، ع�سري)ع�سري 

الفاكهة( ع�سائر ليمون حمالة بال�سكر . 
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با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : ال�سركة الوطنية للمواد الغذائية والتجارة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب :334  الر�سيل ر.ب : 124 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/3/11 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 86378 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مياه   ، كحويل(  غري  ال�سوداين()م�سروب  الفول  )حليب  حليب   ، اللوز)م�سروب(  حليب 

معدنية)م�سروبات( ، مياه معدنية )م�ستح�سرات ل�سنع املياه املعدنية( ، م�سروبات غري 

كحولية ، خال�سات غري كحولية من الفاكهة ، م�سروبات غري كحولية من ع�سري الفاكهة ، 

م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل ، �سراب اللوز ، ع�سائر ال�سربات املثلجة)م�سروبات( ، 

ماء ال�سودا ، ع�سائر فاكهة)م�سروبات( ع�سائر مركزة للم�سروبات ، ع�سائر مركزة لعمل 

الليمونادة ، ع�سري طماطم)م�سروب( ع�سائر خ�سروات)م�سروبات( ، مياه)م�سروبات( ، 

م�سروبات غري كحولية فاحتة لل�سهية م�سروبات )م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل( 

ع�سري تفاح )غري كحويل( ع�سائر كوكتيل خمتلطة غري كحولية م�سروبات من ع�سري 

ع�سري)ع�سري   ، فاكهة  ع�سائر   ، كحولية  غري  الفاكهة  ع�سري  من  )م�سروبات  الفاكهة 

الفاكهة( ع�سائر ليمون حمالة بال�سكر . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : ال�سركة الوطنية للمواد الغذائية والتجارة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 334  الر�سيل ر.ب : 124  

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/3/11 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86379   

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مياه   ، كحويل(  غري  ال�سوداين()م�سروب  حليب)حليب الفول   ، اللوز)م�سروب(  حليب 

معدنية)م�سروبات( ، مياه معدنية )م�ستح�سرات ل�سنع املياه املعدنية( ، م�سروبات غري 

كحولية ، خال�سات غري كحولية من الفاكهة ، م�سروبات غري كحولية من ع�سري الفاكهة ، 

م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل ، �سراب اللوز ، ع�سائر ال�سربات املثلجة)م�سروبات( ، 

ماء ال�سودا ، ع�سائر فاكهة)م�سروبات( ع�سائر مركزة للم�سروبات ، ع�سائر مركزة لعمل 

الليمونادة ، ع�سري طماطم )م�سروب( ع�سائر خ�سروات )م�سروبات( ، مياه)م�سروبات( ، 

م�سروبات غري كحولية فاحتة لل�سهية م�سروبات )م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل( 

ع�سري تفاح )غري كحويل( ع�سائر كوكتيل خمتلطة غري كحولية م�سروبات من ع�سري 

الفاكهـــة م�سروبـــات مـــن ع�ســـري الفاكهـــة غري كحولية ، ع�سائر فاكهة ، ع�سري )ع�سري 

الفاكهة( ع�سائر ليمون حمالة بال�سكر . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : ال�سركة الوطنية للمواد الغذائية والتجارة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 334  الر�سيل ر.ب : 124  

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/3/11 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86380 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مياه   ، كحويل(  غري  ال�سوداين()م�سروب  الفول  حليب)حليب   ، اللوز)م�سروب(  حليب 

معدنية)م�سروبات( ، مياه معدنية )م�ستح�سرات ل�سنع املياه املعدنية( ، م�سروبات غري 

كحولية ، خال�سات غري كحولية من الفاكهة ، م�سروبات غري كحولية من ع�سري الفاكهة ، 

م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل ، �سراب اللوز ، ع�سائر ال�سربات املثلجة)م�سروبات( ، 

ماء ال�سودا ، ع�سائر فاكهة)م�سروبات( ع�سائر مركزة للم�سروبات ، ع�سائر مركزة لعمل 

الليمونادة ، ع�سري طماطم)م�سروب( ع�سائر خ�سروات)م�سروبات( ، مياه)م�سروبات( ، 
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م�سروبات غري كحولية فاحتة لل�سهية م�سروبات)م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل( 

ع�سري تفاح )غري كحويل( ع�سائر كوكتيل خمتلطة غري كحولية م�سروبات من ع�سري 

الفاكهـــة م�سروبـــات مـــن ع�سيـــر الفاكهـــة غـــري كحوليـــة ، ع�سائر فاكهة ، ع�سري)ع�سري 

الفاكهة( ع�سائر ليمون حمالة بال�سكر . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : ال�سركة الوطنية للمواد الغذائية والتجارة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 334  الر�سيل ر.ب : 124  

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/3/11 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86381 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مياه   ، كحويل(  غري  ال�سوداين()م�سروب  الفول  حليب)حليب   ، اللوز)م�سروب(  حليب 

معدنية)م�سروبات( ، مياه معدنية )م�ستح�سرات ل�سنع املياه املعدنية( ، م�سروبات غري 

كحولية ، خال�سات غري كحولية من الفاكهة ، م�سروبات غري كحولية من ع�سري الفاكهة ، 

م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل ، �سراب اللوز ، ع�سائر ال�سربات املثلجة)م�سروبات( ، 

ماء ال�سودا ، ع�سائر فاكهة)م�سروبات( ع�سائر مركزة للم�سروبات ، ع�سائر مركزة لعمل 

الليمونادة ، ع�سري طماطم)م�سروب( ع�سائر خ�سروات)م�سروبات( ، مياه)م�سروبات( ، 

م�سروبات غري كحولية فاحتة لل�سهية م�سروبات)م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل( 

ع�سري تفاح )غري كحويل( ع�سائر كوكتيل خمتلطة غري كحولية م�سروبات من ع�سري 

الفاكهـــة م�سروبـــات مـــن ع�سيـــر الفاكهـــة غيـــر كحوليــة ، ع�سائر فاكهة ، ع�سري)ع�سري 

الفاكهة( ع�سائر ليمون حمالة بال�سكر .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : ال�سركة الوطنية للمواد الغذائية والتجارة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب :334  الر�سيل ر.ب : 124  

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/3/11 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 87003 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

اإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : امل�ستقبل الدولية لالت�سالت �ض.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 1796 ر.ب : 133 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/4/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 87123 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

بيع ال�ساعات ، بيع املنتجات اجللدية،  بيع الأقالم ، بيع الك�س�سوارات واملجوهرات ، بيع 

الأحذية واملحافظ ، بيع ال�سيالت .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : مركز م�سقط لل�ساعات �ض.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 3769 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/4/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 87199 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات: 

حافـــالت كهربائيــــة ، عربـــات ، �ســــيارات ، املركبــــات ، ممت�ســـات ال�سدمات فـي ال�سيارات ، 

حمركات كهربائية للمركبات الربية عجالت املركبات قواب�ض للمركبات الربية دراجات 

نارية هياكل �سيارات .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : ت�سوجنكوينج �ساجنان اوتوموبايل املحدودة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : �سيني 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : 260 جيانكيـــن اأي�ســت روود ، جياجنبــي دي�سرتيــك ، �سوجنكينــج ، 

ال�سني 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/4/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : علي بن خمي�ض العلوي

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 3746 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 87373 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

، بنطلونات  للريا�سة  اأحذية   ، اأحذية   ، ، و�ساحات  الراأ�ض  واأغطية  القدم  املالب�ض ولبا�ض 

ق�سرية )مالب�ض( ، عباءات ، قبعات )اأغطية للراأ�ض( ، مالب�ض للريا�سة البدنية ، اأحذية 

، جاكيتات  ، مالب�ض حمبوكة  داخلية )�سبانات(  نعال   ، الفرو  ، مالب�ض من  القدم  لكرة 

 ، بيجامات   ، خارجية  مالب�ض   ، عنق  ربطات   ، قفازات   ، ال�سوف  من  اأثواب   ، )مالب�ض( 

، مالب�ض  بذلت   ، ، جوارب طويلة  للريا�سة  قم�سان   ، ق�سرية  ، جوارب  مالب�ض جاهزة 

داخلية ، �سراويل داخلية ، �سيور لالأحذية . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : ذا فـيكتوري�ض لالإنتاج الفني �ض.ذ.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : مكتب رقم : 303 ملك حممد بن الزبري بن علي ، ديرة ، القرهود ، 

دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/5/1 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : �سعيد ال�سيابي

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 961 ر.ب : 117
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 87805 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سوكولتة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : م�سنع ال�سوكولتة ال�سعودي 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 3918 ر.ب : 31982 الأح�ساء ، اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/5/14 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 87845 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اإمدادات املياه والأغرا�ض ال�سحية .

 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : فـيون�ض لتجارة مواد البناء 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : دبي ، الإمارات العربية املتحدة �ض.ب : 64822 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/5/15 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : علي بن خمي�ض العلوي

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 3746 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 87901 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

النقل اجلوي ، تاأجري الطائرات ، النقل لأغرا�ض الإ�سعاف ، تنظيم الرحالت ال�سياحية ، حجز 

املقاعد ال�سفرية ، ال�سحن بال�سفن ، ت�سليم الب�سائع ، تخزين الب�سائع ، نقل امل�سافرين ، اإر�ساد 

ال�سفن ، العتالة )التحميل والتنزيل( ، احلجز للنقل ، احلجز لل�سفر ، تخزين الب�سائع ، 

حفظ الوثائق اأو املعلومات املخزنة اإلكرتونيا ، تنظيم الرحالت . 

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ال�سناعة والتجارة 

العربية  اململكة   21231  : ر.ب   620  : الرو�سة �ض.ب  �سارع   ، العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : جدة 

ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/5/15 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 88342 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مكتب وكالت �سفر و�سياحة .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : نوق ال�سحراء للتجارة 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : خدمات 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 132 ر.ب : 616

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/6/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 88534 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتارة مواد البناء .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : مركز م�سقط ال�سيني ملواد البناء �ض.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 1582 ر.ب : 133 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/6/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 88600 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اإنتاج الأفالم والتوزيع ، تنظيم احلفالت ، تنظيم واإدارة املهرجانات .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم  : الورود املا�سية للتجارة �ض.م.م 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة  : عماين

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  : جتارة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ض.ب : 512  ر.ب : 302 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/7/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 88611 

فـي الفئة 7 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

م�سخات املياه اخلا�سة مبحركات املركبات الأر�سية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  : اي�سني �سايكي كابو�سيكي كاي�سا )اي�سني �سايكي كو ليمتد( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : 1 - 2 ، ا�ساهي - ما�سي ، كاريا - �سي ، اي�سي - كني ، اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/7/2 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 88612 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

دوائــر هيدروليكيـــة للمركبــــات ، امت�ســـــا�ص ال�سدمات 

الهيدروليكية للمركبات الأر�سية ، قابـــــ�ص التــــرو�ص للمركبـــات الأر�سيــــة ، ا�سطوانات قاب�ص 

الرتو�ص اخلا�سة باملركبات الأر�سية ، اخلزان الحتياطي اخلا�ص باملركبات الأر�سية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  : اي�سني �سايكي كابو�سيكي كاي�سا )اي�سني �سايكي كو ليمتد( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : 1 - 2 ، ا�ساهي - ما�سي ، كاريا - �سي ، اي�سي - كني ، اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/7/2 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 88613 

فـي الفئة 7 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�سخـــات الهيدروليكيــــة اخلا�سة مبحركات 

املركبات الأر�ســــية ، حمركات وموتورات هيدروليكية للمركبات الأر�سيـــــة ، ال�سطوانات 

الهيدروليكية اخلا�سة مبحركات املركبات الأر�سية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  : اي�سني �سايكي كابو�سيكي كاي�سا )اي�سني �سايكي كو ليمتد( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : 1 - 2 ، ا�ساهي - ما�سي ، كاريا - �سي ، اي�سي - كني ، اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2014/7/2 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 79853 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

وتوريد   والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 

املياه ولالأغرا�ص ال�سحية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  : �سركة مكالى 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ص.ب : 64818 دبي - الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب  : 2013/3/23 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  : العبيديل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : �ص.ب : 357 ر.ب : 114

-63-



اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 88614 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 , الأر�سية  للمركبات  الهيدروليكية  ال�سدمات  امت�سا�ص   , للمركبات  هيدروليكية  دوائر 

قاب�ص الرتو�ص للمركبات الأر�سية , ا�سطوانات قاب�ص الرتو�ص اخلا�سه باملركبات الأر�سية , 

اخلزان الحتياطي اخلا�ص باملركبات الأر�سية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اي�سني �سايكي كابو�سيكي كاي�سا )اي�سني �سايكي كو ليمتد( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1 - 2 , ا�ساهي - ما�سي , كاريا - �سي , اي�سي - كني , اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/7/2 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 88616 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

قاب�ص الرتو�ص للمركبات , قاب�ص الرتو�ص للدراجات النارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اي�سني �سايكي كابو�سيكي كاي�سا )اي�سني �سايكي كو ليمتد( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1 - 2 , ا�ساهي - ما�سي , كاريا - �سي , اي�سي - كني , اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/7/2 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 88617 

فـي الفئة 7 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مع�سقات ترو�ص غري تلك امل�ستخدمة للمركبات الربية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اي�سني �سايكي كابو�سيكي كاي�سا )اي�سني �سايكي كو ليمتد( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1 - 2 , ا�ساهي - ما�سي , كاريا - �سي , اي�سي - كني , اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/7/2 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 88618 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

قاب�ص   , الرتو�ص  قاب�ص   , باملركبات  اخلا�ص  الرتو�ص  واأغطية  قاب�ص   , الرتو�ص  قاب�ص 

الرتو�ص اخلا�ص بالدراجات النارية , قاب�ص الرتو�ص , و�سالت قاب�سة الرتو�ص وو�سالت 

قارنة للمركبات الربية , حمركات القيادة للمركبات الربية, حلقة العتاد اخلا�سة بقاب�ص 

الرتو�ص للمركبات الأر�سية , اأجهزة وعدد التحكم بقاب�ص الرتو�ص للمركبات الأر�سية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اي�سني �سايكي كابو�سيكي كاي�سا )اي�سني �سايكي كو ليمتد( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1 - 2 , ا�ساهي - ما�سي , كاريا - �سي , اي�سي - كني , اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/7/2 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 88620 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

قاب�ص الرتو�ص للمركبات , قاب�ص الرتو�ص للدراجات النارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اي�سني �سايكي كابو�سيكي كاي�سا )اي�سني �سايكي كو ليمتد( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1 - 2 , ا�ساهي - ما�سي , كاريا - �سي , اي�سي - كني , اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/7/2 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 88915 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 , اأخرى  فئات  فـي  امل�سمولة  املواد وغري  امل�سنوعة من هذه  وال�سلع  املقوى  والورق  الورق 

املطبوعات , مواد جتليد الكتب , ال�سور الفوتوغرافـية , القرطا�سية , مواد الل�سق امل�ستعملة 

 , الر�سم  اأو  الدهان  , فر�ص  الفنانني  , مواد ل�ستخدام  املنزلية  اأو لالأغرا�ص  للقرطا�سية 

الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث( , مواد التدري�ص والتعليم )عدا الأجهزة( , 

املواد البال�ستيكية امل�ستخدمة للتغليف )غري امل�سمولة فـي فئات اأخرى( , حروف الطباعة 

فـي الآلت الطابعة , كلي�سيهات الطباعة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كواليتي وايب�ص �ص ذ م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2296 دبي , الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/6 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : علي بن خمي�ص العلوي

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ص.ب : 3746 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 88966 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتارة مواد البناء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأعمال املتقدمة للخدمات والتجارة �ص م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 296 ر.ب : 117 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89026 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الفنادق   , املوؤقتة  الإقامة  اأماكن   , الكحولية(  )غري  وال�سراب  الطعام  لتوفـري  خدمات 

)اخلدمات  مطاعم   , منازل  وال�سعود  واملقاهي  واملقا�سف  واملطاعم  واملقاهي  واملوتيالت 

الذاتية ( , مطاعم اخلدمة الذاتية , الوجبة اخلفـيفة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سنكي كابيتال ليميتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 17398 جبل علي , دبي , الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

-67-



اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89031 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

التعليــــم والتهذيــــب , التدريـــب , الرتفـيـــه , الأن�سطـــة الريا�سيــة والثقافـيــة , الت�سويـــر 

وتنظيم  واإدارة  ترتيب   , الفوتوغرافـي  الت�سوير  حول  املعلومات  وتزويد  الفوتوغرافـي 

احللقات الدرا�سية للت�سوير الفوتوغرافـي وتزويد املعلومات حول الت�سوير الفوتوغرافـي ,

درو�ص  حول  املعلومات  وتزويد  الفوتوغرافـي  الت�سوير  درو�ص  وتنظيم  واإدارة  ترتيب 

وتزويد  الفوتوغرافـي  الت�سوير  فعالية  وتنظيم  واإدارة  ترتيب   , الفوتوغرافـي  الت�سوير 

املعلومات حول ت�سوير فعاليات الت�سوير الفوتوغرافـي , ترتيب واإدارة وتنظيم م�سابقات 

الت�سوير الفوتوغرافـي وتزويد املعلومات حول م�سابقات الت�سوير الفوتوغرافـي , تاأجري 

الكامريات واأجزائها واك�س�سواراتها , ترتيب واإدارة وتنظيم معار�ص ال�سور الفوتوغرافـية 

وتزويد املعلومات حول معار�ص ال�سور الفوتوغرافـية , تزويد ت�سهيالت معار�ص ال�سور 

الفوتوغرافـية وتزويد املعلومات حول ت�سهيالت معار�ص ال�سور الفوتوغرافـية , خدمات 

ال�ســــور الرقميـــــة وتزويـــد خدمـــات الت�سويـــر الرقمـــي عرب الإنرتنت وحتديدا خدمات 

مل�ساركتها  ال�سور  وم�سح  الفوتوغرافـي  والت�سوير  بالطباعة  املرتبطة  والتوجيه  التعليم 

عبـــر النرتنـــت وحفظهـــا وتخزينهـــا , خدمـــات التعليـــم والتوجيـــه املرتبطـــة بالت�سويـــر 

وت�سليح وت�سغيل معدات  املرتبطـــة ب�سيانة  التعليـــم والتوجيــه  , خدمــات  الفوتوغرافـــي 

الت�سوير الفوتوغرافـي واأجزائها ولوازمها , خدمات التعليم والتوجيه املرتبطة ب�سيانة 

وت�سليح وت�سغيل اآلت ومعدات القيا�ص اأو الفح�ص واأجزائها ولوازمها , خدمات التعليم 

 , ولوازمها  واأجزائها  الب�سرية  واملعدات  الآلت  وت�سغيل  وت�سليح  ب�سيانة  املرتبطة  والتوجيه 

الت�سنيع  ونظم  الآلت  وت�سغيل  وت�سليح  ب�سيانة  املرتبطة  والتوجيه  التعليم  خدمات 

الأخرى(  الطرفـية  واملعدات  املو�سلة  �سبه  الفح�ص  اأجهزة  ذلك  )وي�سمل  املو�سلة  �سبه 

واأجزائها ولوازمها , خدمات التعليم والتوجيه املرتبطة ب�سيانة وت�سليح وت�سغيل الآلت 

ونظم الت�سنيع البلورية ال�سائلة )وي�سمل ذلك اأجهزة الفح�ص البلورية ال�سائلة واملعدات 

ب�سيانة  املرتبطة  والتوجيه  التعليم  خدمات   , ولوازمها  واأجزائها  الأخرى(  الطرفـية 

وت�سليح وت�سغيل الآلت والأجهزة واأجزائها ولوازمها , خدمات التعليم والتوجيه املرتبطة 

خدمات   , ولوازمها  واأجزائها  الإلكرتونية  والأجهزة  الآلت  وت�سغيل  وت�سليح  ب�سيانة 

التعليم والتوجيه املرتبطة ب�سيانة وت�سليح وت�سغيل اآلت واأجهزة ت�سنيع نظارات العيون 

)غري  الإنرتنت  عرب  الإلكرتونية  املطبوعات  توفـري   , ولوازمها  واأجزائها  )النظارات( 

 , حولها  املعلومات  وتزويد  الدرا�سية  احللقات  وتنظيم  واإدارة  ترتيب   , للتنزيل(  القابلة 
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تزويد ملفات ال�سور وملفات الفـيديو )غري القابلة للتنزيل( عرب الإنرتنت , تاأجري الآلت 

والأجهزة الب�سرية , تاأجري اآلت واأجهزة القيا�ص اأو الفح�ص , تخطيط وحترير واإ�سدار 

املطبوعات , تقدمي املعلومات ب�ساأن ن�سر الكتب الإلكرتونية والكتب امل�سورة الإلكرتونية ,

 ن�سر الكتب امل�سورة , ن�سر األبومات ال�سور , خدمات البحث فـي مكتبات ال�سور , الن�سر 

وكامريات  فوتوغرافـية  و�سور  برجميـــات  تت�سمـــن  التـــي  للمجـــالت  الو�سائــــط  متعــــدد 

الفـيديوهات  الإنتاج فـي جمال  املونتاج ما بعد  , خدمات  وت�ساميم جرافـيكية ور�سومات 

 , اأعاله  املذكورة  باخلدمات  املتعلقة  وال�ست�سارات  وامل�سورة  املعلومات  خدمات   , والأفالم 

تاأجري عد�سات الكامريات وعد�سات الكامريات الرقمية وقطع غيارها وملحقاتها , تاأجري 

املالهي   حدائق   , ولوازمها  غيارها  وقطع  املحمولة  الطرفـية  والأجهزة  الذكية  الهواتف 

 , باملرا�سلة  درا�سية  دورات   , )التمرين(  التدريب   , والتعليمية(  )الرتفـيهية  النوادي  خدمات 

اأفالم  , بخالف  الأفالم  اإنتاج   , الرتفـيه  , معلومات عن  والتعليم  الرتبية  معلومات عن 

 , حا�سوب  �سبكة  من  )اأونالين(  مبا�سرة  املقدمة  الألعاب  خدمات   , والإعالن  الدعاية 

خدمات مع�سكرات العطالت )للرتفـيه( , خدمات التدري�ص , ا�ستوديوهات �سناعة الأفالم 

ال�سينمائية , مدار�ص احل�سانة , تنظيم املباريات )للرتفـيه اأو التعليم( , تنظيم احلفالت 

 , , تقدمي العرو�ص احلية  , التدريب العملي )عر�ص(  , تقدمي التقارير امل�سورة  )ترفـيه( 

القابلة  )اأونالين( غري  املبا�سرة  املو�سيقى  , تقدمي  والتلفزيونية  الإذاعية  الربامج  اإنتاج 

تقدمي مرافق   , للتنزيل  القابلة  )اأونالين( غري  املبا�سرة  الفـيديوهات  تقدمي   , للتنزيل 

 , , ن�سر الكتب واملجالت الإلكرتونية عرب الإنرتنت )اأونالين(  , ن�سر الكتب  ال�ستجمام 

الفـيديو , تاأجري الأفالم ال�سينمائية , تاأجري الر�سوم املتحركة , تاأجري  تاأجري كامريات 

 , التعليم   , )تعليم(  املدار�ص  خدمات   , الفـيديو  كامريات  تاأجري   , ال�سوتية  الت�سجيالت 

تاأجري الألعاب . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نيكون كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 - 1 يوراكت�سو 10ت�سومي ت�سييودا - كو طوكيو اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ص.ب : 686 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89032 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأو  التجزئة  , خدمات  املكتبي  الن�ساط  , تفعيل  الأعمال  , توجيه  الأعمال  اإدارة   , الإعالن 

خدمات اجلملة للكامريات والعد�سات واملعدات الب�سرية والك�س�سوارات , خدمات متاجر 

التجزئة للكامريات والعد�سات واملعدات الب�سرية والك�س�سوارات وما يت�سل بها من ب�سائع 

فـي جمال الإلكرتونيات ومعدات الرتفـيه ال�ستهالكية التي يتم تقدميها عرب الإنرتنت 

وغريها من �سبكات احلا�سوب والت�سالت الإلكرتونية الأخرى , توفـري �سبكة ويب تقدم 

حمتوى و�سائط متعددة يعر�ص معلومات تتعلق مبنتجات وخدمات وفعاليات فـي جمال 

ال�سوؤون  اإدارة   , التجارة والأعمال  ملعامالت وغايات  الإلكرتونيات ال�ستهالكية وجميعها 

التجارية ملتاجر التجزئة , خدمات جتميع بيانات نقاط البيع املحو�سبة لأ�سحاب متاجر 

للغري , خدمات الت�سوق الإلكرتوين بالتجزئة املت�سلة  اإدارة م�ساريع التجزئة   , التجزئة 

بالكامريات والعد�سات واملعدات الب�سرية والك�س�سوارات , خدمات التجزئة املت�سلة ببيع 

معاجلة   , املحو�سبة  الأعمال  معلومات  معاجلة  خدمات   , ال�ستهالكية  الإلكرتونيات 

البيانات , معاجلة البيانات لالأعمال , معاجلة البيانات لتجميع البيانات لغايات الأعمال , 

خدمات املعلومات املت�سلة مبعاجلة البيانات , خدمات معاجلة البيانات املبا�سرة , املحا�سبة , وكالت 

 , الدفاتر  م�سك   , الإعالنات  ل�سق   , احل�سابات  تدقيق   , الربيدي  بالطلب  الإعالن   , الإعالن 

تقييم الأعمال , املعلومات والأخبار عن الأعمال , ا�ستف�سارات عن الأعمال , تق�سي احلقائق 

فـي الأعمال , ا�ست�سارات اإدارة وتنظيم الأعمال , امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال , اإدارة عر�ص 

اإدارة  امل�ساعدة فـي   , , وكالت املعلومات التجارية  اأبحاث الأعمال   , التمثيل  اأعمال فناين 

الأعمال التجارية اأو ال�سناعية , جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب , حتليل اأ�سعار 

, توزيع  , ن�سر مواد الدعاية والإعالن  , الإعالن بالربيد املبا�سر  التكلفة , عر�ص ال�سلع 

العينات , ن�سخ الوثائق , اأبحاث الت�سويق , درا�سات الت�سويق , خدمات اإعداد مناذج الدعاية 

والإعالن اأو ترويج املبيعات , تاأجري الآلت واملعدات املكتبية , ا�ستطالعات الراأي  تنظيم 

اإعداد   , اخلارجي  والإعالن  الدعاية   , الإعالنية  اأو  التجارية  للغايات  التجارية  املعار�ص 

ك�سوف الرواتب , ا�ست�سارات اإدارة �سوؤون املوظفـني , توظيف الأفراد , ن�سخ ال�سور , توفـري 

معلومات اأعمال اإح�سائية عن الكامريات والك�س�سوارات , العالقات العامة , ن�سر ن�سو�ص 
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الدعاية والإعالن , الدعاية , وكالت الدعاية , اإعداد اأعمدة الدعاية والإعالن , تاأجري مواد 

الدعاية والإعالن , الإعالن بالراديو , الإعالنات الإذاعية  خدمات نقل الأعمال , تاأجري 

اإح�سائية  معلومات   , عامة  عر�ص  خدمات   , ال�سكرتارية  خدمات   , الإعالنية  امل�ساحات 

لالأعمال عن مبيعات ال�سلع اجلديدة , تنظيم املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب , اإعداد 

 , الطباعة   , الن�سخ  التجارية   الإعالنات   , التلفزيون  الدعاية والإعالن عرب   , ال�سرائب 

حتديث مواد الدعاية والإعالن , معاجلة الن�سو�ص , معاجلة البيانات املوؤمتتة , معاجلة 

البيانات احلا�سوبية , معاجلة البيانات املحو�سبة , التحقق من معاجلة البيانات , معاجلة 

فـي  البيانات  عن  البحث   , احلا�سوب  بوا�سطة  البيانات  معاجلة   , الإلكرتونية  البيانات 

وال�ست�سارات  امل�سورة  خدمات   , ال�سحفـية  املقالت  وحتديدا  لالآخرين  احلا�سوب  ملفات 

 , والإعالن  الدعاية  , خدمات  اأعاله  املذكورة  لكافة اخلدمات  الفئة  فـي هذه  واملعلومات 

الرتويج ملنتجات وخدمات الغري من خالل اإ�سدار الطوابع التجارية , حتليل اإدارة الأعمال 

 , الفنادق  اأعمال  اإدارة   , التجارية  املبيعات  ب�ساأن  املعلومات  , تقدمي  ا�ست�سارات الأعمال  اأو 

املزادات   اإجراء   , التوظيف  , وكالت  املالية  البيانات  امل�سادقة على  اأو  التدقيق  اأو  الإعداد 

 , املختزلة  الكتابة  خدمات   , ال�سحف  ا�سرتاكات  تنظيم   , والت�سدير  ال�سترياد  وكالت 

الأعمال املكتبية وحتديدا اإ�سبار امل�ستندات اأو الأ�سرطة املغناطي�سية على وجه اخل�سو�ص  

احلوا�سيب  وحتديدا  البيانات  معاجلة  اأجهزة  ت�سغيل  فـي  لالآخرين  امل�ساعدة  تقدمي 

والآلت الكاتبة واأجهزة التلك�ص وغريها من الأجهزة املكتبية امل�سابهة , خدمات ا�ستقبال 

الكلمات   بالت�سوير ومعاجلات  الن�سخ  واآلت  الكاتبة  الآلت  تاأجري   , املباين  فـي  الزائرين 

ماكينات  تاأجري   , ال�سحفـية  املقالت  عن  معلومات  توفـري   , التوظيف  معلومات  توفـري 

البيع  خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة لت�سكيلة من املنتجات فـي كل جمال من جمالت 

املالب�ص والأطعمة وامل�سروبات والتجهيزات املنزلية على اأن يتم توفـري جميع املنتجات معا 

خدمات التجزئة فـي املتاجر متعددة الأق�سام املت�سلة ببيع املالب�ص والأطعمة وامل�سروبات 

اأو فرا�ص  املن�سوجة  اأو خدمات اجلملة لالأقم�سة  التجزئة  , خدمات  املنزلية  والتجهيزات 

النوم , خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة للمالب�ص , خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة 

للبا�ص القدم )بخالف األب�سة القدم اخلا�سة للريا�سة( , خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة 

خدمات   , ال�سخ�سية  لالأدوات  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات  والأجربة   لالأكيا�ص 

اأو خدمات اجلملة  التجزئة  , خدمات  وامل�سروبات  لالأطعمة  اأو خدمات اجلملة  التجزئة 
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خدمات   , للحوم  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات   , الكحولية(  )امل�سروبات  للخمور 

اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات   , البحرية  للماأكولت  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة 

والكعك  واخلبز  للحلويات  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات   , والفواكه  للخ�سروات 

املحلى , خدمات التجزئة اأو خدمات لالأرز واحلبوب , خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة 

املرطبة(  )امل�سروبات  الغازية  للم�سروبات  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات   , للحليب 

لل�ساي  اأو خدمات اجلملة  التجزئة  , خدمات  الكحولية  الفاكهة غري  وم�سروبات ع�سري 

والنب والكاكاو , خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة لالأطعمة املعاجلة , خدمات التجزئة 

اأو خدمات اجلملة لل�سيارات , خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة للمركبات مبحرك ذات 

العجلتني , خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة للدراجات الهوائية , خدمات التجزئة اأو 

خدمات اجلملة لالأثاث , خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة لتجهيزات الأ�سغال اخل�سبية 

خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة حل�سر التاتامي , خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة 

 , الكهربائية  والأجهزة  لالآلت  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات   , الطقو�ص  ملعدات 

خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة للعدد والأدوات اليدوية ذات الن�سل اأو م�ستدقة الطرف 

والعدد والأدوات اليدوية واخلردوات , خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة ملعدات املطبخ 

للم�ستح�سرات  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات   , الغ�سيل  واأواين  التنظيف  واأدوات 

خدمات  اأو  التجزئة  خدمات   , الطبية  والتوريدات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلنية 

 , الأ�سنان وال�سابون واملنظفات  اجلملة مل�ستح�سرات التجميل ومواد التواليت ومنظفات 

خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة لالآلت واملعدات واملهمات الزراعية , خدمات التجزئة 

اأو خدمات اجلملة  التجزئة  , خدمات  اأو خدمات اجلملة لالأزهار )الطبيعية( والأ�سجار 

اأو خدمات  التجزئة  , خدمات  اأو خدمات اجلملة للمطبوعات  التجزئة  , خدمات  للوقود 

اجلملة للورق والقرطا�سية خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة للمنتجات الريا�سية  

خدمات   , الألعاب  واأجهزة  واآلت  والعرائ�ص  للعب  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات 

التجزئة اأو خدمات اجلملة لالأدوات والت�سجيالت املو�سيقية , خدمات التجزئة اأو خدمات 

اجلملة لآلت واأجهزة الت�سوير الفوتوغرافـي ومهمات الت�سوير الفوتوغرافـي , خدمات 

التجزئة اأو خدمات اجلملة لل�ساعات و�ساعات اليد والنظارات )نظارات العني والنظارات 

الواقية( , خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة للتبغ ومواد املدخنني , خدمات التجزئة اأو 
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خدمات اجلملة ملواد البناء , خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة لالأحجار الكرمية ن�سف 

امل�سغولة وتقليدها خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة للحيوانات الأليفة , جتميع ت�سكيلة 

املنتجات  تلك  معاينة  من  امل�ستهلكني  جمهور  ميكن  مبا  الآخرين  حل�ساب  املنتجات  من 

ب�سكل منا�سب و�سرائها من متجر متعدد الأق�سام اأو من موقع على الإنرتنت , اإدارة ملفات 

�سداقات  وتكوين  الأخرى  الويب  ومواقع  والإعالن  اليومية  باحلياة  املتعلقة  املعلومات 

على مواقع الويب وتبادل ال�سور الفوتوغرافـية واإر�سال ال�سور لتوفـري �سبكات التوا�سل 

عاملية لل�سركات التي  الجتماعي  خدمات التوجيه والإدارة التي تتم على �سبكة حا�سوب 

الويب الأخرى وتكوين  اليومية والإعالن ومواقع  املتعلق باحلياة  تقوم بتوزيع املحتوى 

�سداقات على مواقع الويب وتبادل ال�سور الفوتوغرافـية واإر�سال ال�سور لتوفـري �سبكات 

التوا�سل الجتماعي , الإعالن على الإنرتنت , تخطيط الأعمال لرتويج املبيعات اخلا�سة 

مبنتجــات وخدمــات الغيــر التــي يتــم توفـريهــا على الإنرتنــــت , خدمــــات الو�ساطــة بيــن 

الفوتوغرافـية  ال�سور  ومعاجلة  بطلب  ي�سمح  مبا  الطبع  التظهري  و�سركة  امل�ستخدمني 

املبيعات  عن  املعلومات  توفـري   , لالإعالنات  الإعالمي  املحتوى  توفـري  الرقمية   وال�سور 

التجـــارة  خدمــات   , املنتجـــــات  من  وغريها  الفوتوغرافـيــــة  ال�ســور  بخ�ســو�ص  ال�سلعيـــة 

الإلكرتونية املتعلقة بخدمات الت�سوير الفوتوغرافـي , خدمات تخزين البيانات امل�سورة 

اأعاله يتم تقدميها فـي جمال خدمات الت�سوير الفوتوغرافـي  وكافة اخلدمات املذكورة 

املبا�سر . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نيكون كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 - 1 يوراكت�سو 10ت�سومي ت�سييودا -كو طوكيو , اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ص.ب : 686 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89033 

فـي الفئة 28 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اللعب واأدوات اللعب , اأدوات الريا�سة اجلمبازية والأدوات الريا�سية غري الواردة فـي فئات 

 , رماية  اأدوات   , الغولف  اأدوات   , )�سدة(  لعب  ورق   , األعاب   , امليالد  عيد  ل�سجرة  زينة   , اأخرى 

األعاب البطاقات التجارية , اآلت لعب الفـيديوهات املنزلية , معدات بلياردو , األعاب لوحية 

, اآلت ومعدات ت�سلية  األعاب متنقلة , �سمع للزلجات   , , �سا�سات متويه )اأدوات ريا�سية( 

 , مغامرات  األعاب   , دمى   , املنزلية  الأليفة  للحيوانات  األعاب   , املالهي  فـي  لال�ستعمال 

 , الرند )الزهر(  لعبة   , ياباين )اوتاغاروتا(  , ورق لعب  �سوجي(  ياباين )األعاب  �سطرجن 

األعاب الرند اليابانية )�سوغوروكو( , كوؤو�ص للعبة الرند )الزهر( , الداما ال�سينية )األعاب( , 

األعاب الدومينو , ورق   , , اأجهزة �سحر )األعاب(  ال�سطرجن , الداما )اأدوات الداما(  األعاب 

ريا�سية  , معدات  واأجهزة لعب  اآلت   , املهجونغ )لعبة �سينية(   , ياباين )هانافودا(  لعب 

)با�ستثناء تلك املعدة للت�سلق وركوب الأمواج والتزلج على املاء والغو�ص حتت املاء( , عدة 

مت�سلقي اجلبال , معدات ريا�سية لركوب الأمواج والتزلج على املاء والغو�ص حتت املاء , 

عدة �سيد ال�سمك , عدة التقاط احل�سرات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نيكون كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 - 1 يوراكت�سو 10ت�سومي ت�سييودا -كو طوكيو اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ص.ب : 686 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89034 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص , �سدرات , �سدريات , جاكيتات )مالب�ص( , معاطف 

مطر , طواقي , قبعات , اأغطية للراأ�ص , ع�سابات للمع�سم , زي ريا�سي , مالب�ص ريا�سة , 
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مراييل )مالب�ص( , قم�سان ن�سف كم )تي �سريت( , اأزياء للخدم , مالب�ص خارجية لي�ست 

على الطراز الياباين , معاطف , �سرتات وما �سابهها , قم�سان وما �سابهها , مالب�ص ليلية  

ا�ستحمام( , طاقيات �سباحة )طاقيات  مالب�ص داخلية )حتتية( , مالب�ص �سباحة )اأثواب 

ا�ستحمام( , قمي�سولت )�سرتات ن�سوية ق�سرية( , مالب�ص يابانية تقليدية , اأغطية للنوم  

ياقات واقية )للب�ص( , جوارب ق�سرية وجوارب طويلة ما عدا املالب�ص الريا�سية اخلا�سة , 

لفائف ال�ساق وطماقات , �سالت من الفرو , �سالت , اأو�سحة , جوارب على الطراز الياباين 

)تابي( , اأغطية جوارب على الطراز الياباين )اأغطية تابي( , قفازات وقفافـيز )مالب�ص( , 

ربطات عنق , كرافاته , مناديل للرقبة , مناديل خمرفة )مناديل للرقبة( , دعائم حرارية 

)مالب�ص( , كامتات �سوت , اأغطية لالأذنني )مالب�ص( , طواقي ليلية , اأربطة للجوارب , 

حمالت للجوارب , حمالت للبنطلونات )�سيالت( , اأحزمة للخ�سر , اأحزمة للمالب�ص , 

اأحذية وجزم )ما عدا "اأوتاد الأحذية وم�سامري الأحذية اأو ل�سانات اأو اأحزمة لالأحذية 

 , الأحذية  م�سامري   , الأحذية  اأوتاد   , واجلزم"(  لالأحذية  واقية  معدنية  واأجزاء  واجلزم 

ل�سانات اأو اأحزمة لالأحذية واجلزم , م�سامري نعل , اأجزاء معدنية واقية لالأحذية واجلزم ,

 , , �سنادل على الطراز الياباين )زوري(  قباقيب خ�سبية على الطراز الياباين )جيتاي( 

مالب�ص للحفالت التنكرية , مالب�ص مزخرفة , مالب�ص ريا�سة )عدا عن "مالب�ص الألعاب 

"اجلزم  األب�سة قدم خا�سة لالألعاب )عدا عن   , الريا�سية"( , مالب�ص لالألعاب الريا�سية 

اخلا�سة بركوب اخليل" واأحذية ركوب الأمواج"( , جزم ركوب اخليل , اأحذية ركوب الأمواج . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نيكون كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 - 1 يوراكت�سو 10ت�سومي ت�سييودا -كو طوكيو اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ص.ب : 686 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89035 

فـي الفئة 24 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة فـي فئات اأخرى , اأغطية الأ�سرة , اأغطية املوائد , 

اأقم�سة جلدية , اأقم�سة مغطاة بالفـينيل , رقع من القما�ص , منا�سف من القما�ص , مناديل 

اأقم�سة من�سوجة )ما   , القما�ص , لفتات من القما�ص  اإعالنية من  من القما�ص , لوحات 

اأقم�سة   , اأقم�سة ل�سرائط حواف ح�سر التاتامي   , عدا"�سرائط حواف حل�سر التاتامي"( 

حمبوكة , لباد واأقم�سة ن�سيجية غري حمبوكة , اأقم�سة زيتية , اأقم�سة ل�سقة مانعة لت�سرب 

املحبوك  القما�ص  �سلع من   , القما�ص  تر�سيح من  , مواد  باملطاط  اأقم�سة معاجلة   , املياه 

لال�ستعمال ال�سخ�سي , نامو�سيات , �سرا�سف اأ�سرة , بيا�سات )اأغطية( لالأ�سرة , حلف فتون 

, اأغطية  اأقم�سة فتون لأغطية الفرا�ص )غري حم�سوة(   , اأغطية فتون وحلف )بيا�سات( 

خمدات )اأكيا�ص خمدات( , بطانيات , مناديل مائدة من الن�سيج , بيا�سات للمائدة , منا�سف 

مقاعد  لتجفـيف ال�سحون , �ستائر حلمام الدو�ص , رايات واأعالم )غري ورقية( , اأغطية 

 , الن�سيج  , مطرزات تعلق على اجلدران من  الن�سيج  اأغطية مقاعد من   , الن�سيج  احلمام من 

اجلثث  لتغطية  اأكفان   , �سميكة(  )�ستائر  برادي   , ورقية(  )غري  للمائدة  اأقم�سة   , �ستائر 

خمططة  �ستائر   , والأبي�ص  بالأحمر  خمططة  �ستائر   , كيمونو(  )كيوكاتابريا  للجنائز 

بالأ�سود والأبي�ص , قما�ص لطاولت البلياردو )بايز( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نيكون كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 - 1 يوراكت�سو 10ت�سومي ت�سييودا -كو طوكيو اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ص.ب : 686 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89036 

فـي الفئة 21 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

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

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

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

واأواين خزفـية غري واردة فـي فئات اأخرى , طا�سات , اأقداح , قوارير �سرب , قوارير ماء , قوارير 

اأ�سنان )خيوط  , خيوط  , �سناديق للوجبات اخلفـيفة  اأوعية �سرب   , , كبايات �سرب  خوائية 

لالأ�سنان( , زجاج غري م�سغول اأو �سبه م�سغول )لي�ص للمباين( , معالف للحيوانات )معالف 

للموا�سي(  اأطواق دواجن , فرا�سي اأ�سنان كهربائية , اأوعية حلفظ وحمل اأدوات التجميل 

واأواين تواليت )ما عدا "فرا�سي الأ�سنان الكهربائية"( , فرا�سي لالأحوا�ص , فرا�سي معدنية 

فرا�سي لالأنابيب , فرا�سي �سناعية , فرا�سي لتنظيف ال�سفن , قفازات لأغرا�ص منزلية , 

عبوات تعبئة �سناعية من الزجاج )ل ت�سمل "ال�سدادات والأغطية الزجاجية"(  اأوعية تغليف 

اأغطية زجاجية   , ال�سناعية(  التغليف  , �سدادات زجاجية )لأوعية  ال�سرياميك  �سناعية من 

)لأوعية التغليف ال�سناعية( , قوارير تعبئة �سناعية من البال�ستيك  اأوعية وقدور للطهي 

كهربائية( , غاليات من حديد ال�سب الياباين ,  )غري كهربائية( , �سانعات قهوة )غري 

)غاليات يابانية من حديد الزهر- تيت�سوبني( غري كهربائية , غاليات )غري كهربائية( , 

اأدوات مائدة , ما عدا ال�سكاكني وال�سوك واملالعق , �سناديق تربيد حممولة غري كهربائية  

خزائن للرز , اأوعية زجاجية حلفظ الطعام , اأواين طبخ , دلء الثلج , اأوعية فلفل , �سكريات , 

م�سافـي , زجاجات ملح , مغارف رز مطهو على الطراز الياباين )�سامبوجي( , م�سافـي 

على  �سخ�سية  اأو حامالت طعام  , �سواين  لل�سرب  , م�سا�سات  للطبخ  ال�سكل  خمروطية 

الطراز الياباين )زين( , فتاحات قواير , اأكواب للبي�ص , مغارف قطع احللوى , حامالت 

 , الأكل  لأعواد  اأوعية   , الأكل  اأعواد   , ال�ساخنة  للقدور  قواعد   , مناديل  حلقات   , مناديل 

تنظيف  عيدان   , �سواين   , للطبخ  وغربال  مناخل   , املطبخ  ل�ستعمالت  وركوات  مغارف 

 , للكوي  األواح   , غ�سل  واأواين  تنظيف  اأدوات   , الأ�سنان  تنظيف  عيدان  حامالت  الأ�سنان 

بخاخات للخياطني األواح للكوي )كوتيداي( , هريا داي )األواح لو�سم القما�ص( , خالطات 

لأحوا�ص املياه ال�ساخنة )يوكاكيبو( , مقاعد حمامات , دلءات احلمامات , طفايات �سموع , 

اأ�سابح �سموع , مناخل خبث الأفران لأغرا�ص منزلية( , غوتوكو )منا�سب ثالثية القوائم 

ل�سخانات الفحم اليابانية لأغرا�ص منزلية , اأوعية فحم طفايات فحم يابانية )هيكي�سيت�سوبو(  

للب�ستنة  باملاء  للزراعة  نباتات  اأحوا�ص   , زهور  اأوعية   , ذباب  م�سارب   , وجرذان  فئران  م�سائد 

املنزلية , اأوعية ر�ص املياه , اأوعية لإطعام احليوانات الأليفة , فرا�سي للحيوانات الأليفة , 

اأقفا�ص للطيور , حمامات للطيور , فرا�سي للمالب�ص  اأوعية تبول , ح�سالت على �سكل 

املنا�سف  لرمي  املعدن  من  �سناديق   , )اوميكوجي(  الدينية  للطقو�ص  اأوعية   , متائم  حيوانات  

الورقية , اأوعية �سخ لل�سابون , اأحوا�ص )مربى داخلي لالأحياء املائية( ولوازمها , حامالت 

ورق احلمام مزهريات , اأوعية زهور , لفتات عمودية من الزجاج اأو ال�سرياميك , حارقات 
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ا�سفنج   ، الأحذية  لتلميع  اأقم�سة   ، اأحذية  لبي�سات   ، للأحذية  فرا�سي   ، العطور  اأو  للطيب 

واأقم�سة لتلميع الأحذية ، قوالب للأحذية )مو�سعات(  معدات طبخ متنقلة لل�ستعمال 

�سعر خ�سن م�سنوع من   ، للفرا�سي  الراكون  �سعر كلب   ، للفرا�سي  �سعر ما�سية  اخلارجي 

�سعر خنزير للفرا�سي و�سعر ح�سان للفرا�سي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نيكون كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 - 1 يوراكت�سو 10ت�سومي ت�سييودا-كو طوكيو اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ص.ب : 686 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العلمة التجارية رقم : 89037 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد غري الواردة فـي 

فئات اأخرى ، جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة ، ال�سناديق واحلقائب ال�سفرية ، املظلت 

للربط   ذات حبال  ، حقائب  وال�سروج  احليوانات  واأطقم  ال�سياط   ، والع�سي   ، وال�سما�سي 

حمافظ   ، العمل  لبطاقات  حمافظ   ، جيب(  )حمافظ  للبطاقات  حمافظ   ، درز  اأكيا�س 

مفاتيح ، اأكيا�س ت�سوق ، حقائب ظهر ، اأكيا�س ظهر ، حقائب يد ، حقائب كامريات ، هياكل 

حقائب اليد ، هياكل ملحافظ النقود ، حدوات ، عبوات تعبئة �سناعية من اجللد ، ملب�س 

للحيوانات الأليفة املنزلية ، احلقائب وما ي�سابهها ، الأكيا�س وما ي�سابهها ، حقائب �سغرية 

، الأجزاء املعدنية  ، خيزرانات  ، املظلت واأجزاوؤها  مل�ستح�سرات التجميل )غري جمهزة( 

من اخليزرانات وع�سي امل�سي ، مقاب�س للخيزرانات وع�سي امل�سي ، اأحزمة جلدية ، جلود 

غري مدبوغة ، جلود خام ، جلود مدبوغة ، فرو . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نيكون كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 - 1 يوراكت�سو 10ت�سومي ت�سييودا-كو طوكيو اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/08/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ص.ب : 868 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89038 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 , اأخرى  فئات  فـي  واردة  وغري  املواد  هذه  من  امل�سنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  الورق 

املطبوعــات , مـــواد جتليـــد الكتـــب , ال�ســـور الفوتوغرافـيـــة , القرطا�سيــة , مــواد الل�ســق 

امل�ستعملة فـي القرطا�سية اأو لغايات منزلية , مواد الفنانني , فرا�سي الدهان اأو التلوين , 

الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث( , مواد التوجيه والتدري�ص )عدا الأجهزة( , 

مواد التغليف البال�ستيكية )غري الواردة فـي فئات اأخرى( , حروف الطباعة , الكلي�سيهات 

 , )دوريات(  جمالت   , األبومات   , تقاومي   , الفوتوغرافـية  لل�سور  م�ساند   , )الرا�سمات( 

كتب , �سحف , ل�ساقات )قرطا�سية( , بطاقات جتارية , كتب لل�سور , ملفات بال�ستيكية 

 , كرا�سات   , م�سورة(  )بيانات  كتالوجات   , )قرطا�سية(  اأختام   , بريدية  بطاقات   , �سفافة 

, �سمع  املنزلية  اأو لالأغرا�ص  , معاجني للقرطا�سية  اإعالنات كبرية   , , مواد كتابة  دفاتر 

اآلت كتابة   , متداخلة( , حروف طباعة  ختم , رقائق خ�سبية للطابعات )اأ�سالك مو�سلة 

اإلكرتونية للمكاتب   دبا�سات   , الأختام  اأوتوماتيكية ملهر  اآلت   , اأ�سرطة حتبري   , العناوين 

اأجهزة   , �سيكات  كاتبة   , ر�سم  اأدوات   , للمحو  طبعات  اآلت   , للمكاتب  املغلفات  ختم  اآلت 

اآلت ل�سق الطوابع   , املكتبي(  , اآلت تقديد الورق )لال�ستخدام  , نا�سخات بديلة  نا�سخة 

الربيدية , نا�سخات دوارة , قوالب و�سم , فرا�سي دهان اأو تلوين لفناين الديكور , اأوعية من 

الورق للتعبئة , اأكيا�ص )اأجربة( البال�ستيك للتعبئة , رقائق بال�ستيكية لتغليف الأطعمة 

اأكيا�ص للنفايات من   , منزلية(  اأكيا�ص للنفايات من الورق )لأغرا�ص   , لأغرا�ص منزلية 

البال�ستيك )لأغرا�ص منزلية( , مناذج ورقية , طبا�سري للخياطني , رايات ورقية , اأعالم 

ورقية , منا�سف يد �سحية من الورق , منا�سف من الورق , مناديل من الورق للموائد , 

منا�سف يد من الورق , مناديل من الورق , بطاقات بيانية للحقائب , ورق مطبوع , عدا عن 

الألعاب , طالءات واأعمال خطية فنية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نيكون كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 - 1 يوراكت�سو 10ت�سومي ت�سييودا-كو طوكيو اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/08/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ص.ب : 686 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89039 

فـي الفئة 14 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 , اأو املطلية بها  منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفـي�سة  النفـي�سة وكل خليط  املعادن 

غري الواردة فـي فئات اأخرى , املجوهرات والأحجار الكرمية , اأدوات قيا�ص الوقت واأدوات 

معادن  للمفاتيح م�سنوعة من  , حلقات  بدبابي�ص  تثبت  نيا�سني   , الدقيقة  الوقت  قيا�ص 

نفـي�سة , دبابي�ص ربطات العنق , قالئد )جموهرات( , اأ�ساور )جموهرات( , عقود , خوامت 

)جموهرات( , اأحجار كرمية خام , اأحجار كرمية �سبه خام والأ�سكال املقلدة منها , حلقات 

للمفاتيح )حلي �سغرية اأو �سال�سل �سغرية( , علب جموهرات , اجلوائز التذكارية )كوؤو�ص( , 

, زمامات  "زمامات )مرابط( لأكمام القم�سان"(  , حلي تذكارية )عدا عن  دروع تذكارية 

)مرابط( لأكمام القم�سان , حلي اأحذية من معادن نفـي�سة , �ساعات كبرية و�ساعات يد . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نيكون كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 - 1 يوراكت�سو 10ت�سومي ت�سييودا-كو طوكيو اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ص.ب : 686 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89040 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الت�سوير   , والثقافـية  الريا�سيـــة  الأن�سطـــة   , الرتفـيــه   , التدريـــب   , والتهذيـــب  التعليـــم 

واإدارة وتنظيم  ترتيـب   , الفوتوغرافــي  الت�سوير  املعلومــات حــول  وتزويــد  الفوتوغرافـي 

الفوتوغرافـي  الت�سوير  حول  املعلومات  وتزويد  الفوتوغرافـي  للت�سوير  الدرا�سية  احللقات 

املعلومــات حــول درو�ص  الفوتوغرافـــي وتزويــد  الت�سويـــر  درو�ص  واإدارة وتنظيـــم  ترتيـــب 

وتزويد  الفوتوغرافـي  الت�سوير  فعالية  وتنظيم  واإدارة  ترتيب   , الفوتوغرافـي  الت�سوير 
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املعلومات حول الت�سوير فعاليات الت�سوير الفوتوغرافـي , ترتيب واإدارة وتنظيم م�سابقات 

الت�سوير الفوتوغرافـي وتزويد املعلومات حول م�سابقات الت�سوير الفوتوغرافـي , تاأجري 

الكامريات واأجزائها واك�س�سواراتها , ترتيب واإدارة وتنظيم معار�ص ال�سور الفوتوغرافـية 

وتزويد املعلومات حول معار�ص ال�سور الفوتوغرافـية , تزويد ت�سهيالت معار�ص ال�سور 

الفوتوغرافـية وتزويد املعلومات حول ت�سهيالت معار�ص ال�سور الفوتوغرافـية , خدمات 

الإنرتنــت وحتديــد خدمات  الرقمــي عبــر  الت�سويـــر  الرقميـــة وتزويـــد خدمـــات  ال�ســور 

مل�ساركتها  ال�سور  وم�سح  الفوتوغرافـي  والت�سوير  بالطباعة  املرتبطة  والتوجيه  التعليم 

بالت�سوير  املرتبطة  والتوجيــه  التعليــم  خدمـــات   , وتخزينهــا  وحفظهــا  النرتنــت  عبــر 

معدات  وت�سغيل  وت�سليح  ب�سيانة  املرتبطة  والتوجيه  التعليم  خدمات   , الفوتوغرافـي 

الت�سوير الفوتوغرافـي واأجزائها ولوازمها , خدمات التعليم والتوجيه املرتبطة ب�سيانة 

وت�سليح وت�سغيل اآلت ومعدات القيا�ص اأو الفح�ص واأجزائها ولوازمها , خدمات التعليم 

والتوجيه املرتبطة ب�سيانة وت�سليح وت�سغيل الآلت واملعدات الب�سرية واأجزائها ولوازمها  

الت�سنيع  ونظم  الآلت  وت�سغيل  وت�سليح  ب�سيانة  املرتبطة  والتوجيه  التعليم  خدمات 

الأخرى(  الطرفـية  واملعدات  املو�سلة  �سبه  الفح�ص  اأجهزة  ذلك  )وي�سمل  املو�سلة  �سبه 

واأجزائها ولوازمها , خدمات التعليم والتوجيه املرتبطة ب�سيانة وت�سليح وت�سغيل الآلت 

ونظم الت�سنيع البلورية ال�سائلة )وي�سمل ذلك اأجهزة الفح�ص البلورية ال�سائلة واملعدات 

ب�سيانة  املرتبطة  والتوجيه  التعليم  خدمات   , ولوازمها  واأجزائها  الأخرى(  الطرفـية 

وت�سليح وت�سغيل الآلت والأجهزة واأجزائها ولوازمها , خدمات التعليم والتوجيه املرتبطة 

خدمات   , ولوازمها  واأجزائها  الإلكرتونية  والأجهزة  الآلت  وت�سغيل  وت�سليح  ب�سيانة 

التعليم والتوجيه املرتبطة ب�سيانة وت�سليح وت�سغيل اآلت واأجهزة ت�سنيع نظارات العيون 

)غري  الإنرتنت  عرب  الإلكرتونية  املطبوعات  توفـري   , ولوازمها  واأجزائها  )النظارات( 

القابلة للتنزيــل( , ترتيــب واإدارة وتنظيــم احللقــات الدرا�سيــة وتزويــد املعلومــات حولهــا ,

تزويد ملفات ال�سور وملفات الفـيديو )غري القابلة للتنزيل( عرب الإنرتنت , تاأجري الآلت 

والأجهزة الب�سرية , تاأجري اآلت واأجهزة القيا�ص اأو الفح�ص , تخطيط وحترير واإ�سدار 

املطبوعات , تقدمي املعلومات ب�ساأن ن�سر الكتب الإلكرتونية والكتب امل�سورة الإلكرتونية  

الن�سر  ال�سور  مكتبات  فـي  البحث  خدمات   , ال�سور  األبومات  ن�سر   , امل�سورة  الكتب  ن�سر 
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وكامريات  فوتوغرافـية  و�سور  برجميات  تت�سمن  التي  للمجالت  الو�سائط  متعدد 

الفـيديوهات  الإنتاج فـي جمال  املونتاج ما بعد  , خدمات  وت�ساميم جرافـيكية ور�سومات 

 , اأعاله  املذكورة  باخلدمات  املتعلقة  وال�ست�سارات  وامل�سورة  املعلومات  خدمات   , والأفالم 

تاأجري عد�سات الكامريات وعد�سات الكامريات الرقمية وقطع غيارها وملحقاتها , تاأجري 

املالهي   حدائق   , ولوازمها  غيارها  وقطع  املحمولة  الطرفـية  والأجهزة  الذكية  الهواتف 

 , باملرا�سلة  درا�سية  دورات   , )التمرين(  التدريب   , والتعليمية(  النوادي )الرتفـيهية  خدمات 

اأفالم  , بخالف  الأفالم  اإنتاج   , الرتفـيه  , معلومات عن  والتعليم  الرتبية  معلومات عن 

 , حا�سوب  �سبكة  من  )اأونالين(  مبا�سرة  املقدمة  الألعاب  خدمات   , والإعالن  الدعاية 

خدمات مع�سكرات العطالت )للرتفـيه( , خدمات التدري�ص , ا�ستوديوهات �سناعة الأفالم 

ال�سينمائية , مدار�ص احل�سانة , تنظيم املباريات )للرتفـيه اأو التعليم( , تنظيم احلفالت 

)ترفـيه( , تقدمي التقارير امل�سورة , التدريب العملي )عر�ص( , تقدمي العرو�ص احلية  

القابلة  غري  )اأونالين(  املبا�سرة  املو�سيقا  تقدمي   , والتلفزيونية  الإذاعية  الربامج  اإنتاج 

تقدمي مرافق   , للتنزيل  القابلة  )اأونالين( غري  املبا�سرة  الفـيديوهات  تقدمي   , للتنزيل 

 , , ن�سر الكتب واملجالت الإلكرتونية عرب الإنرتنت )اأونالين(  , ن�سر الكتب  ال�ستجمام 

الفـيديو , تاأجري الأفالم ال�سينمائية , تاأجري الر�سوم املتحركة , تاأجري  تاأجري كامريات 

 , التعليم   , )تعليم(  املدار�ص  خدمات   , الفـيديو  كامريات  تاأجري   , ال�سوتية  الت�سجيالت 

تاأجري الألعاب . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نيكون كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 - 1 يوراكت�سو 10ت�سومي ت�سييودا-كو طوكيو اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ص.ب : 686 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89041 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأو  التجزئة  , خدمات  املكتبي  الن�ساط  , تفعيل  الأعمال  , توجيه  الأعمال  اإدارة   , الإعالن 

خدمات اجلملة للكامريات والعد�سات واملعدات الب�سرية والك�س�سوارات , خدمات متاجر 

التجزئة للكامريات والعد�سات واملعدات الب�سرية والك�س�سوارات وما يت�سل بها من ب�سائع 

فـي جمال الإلكرتونيات ومعدات الرتفـيه ال�ستهالكية التي يتم تقدميها عرب الإنرتنت 

وغريها من �سبكات احلا�سوب والت�سالت الإلكرتونية الأخرى , توفـري �سبكة ويب تقدم 

حمتوى و�سائط متعددة يعر�ص معلومات تتعلق مبنتجات وخدمات وفعاليات فـي جمال 

ال�سوؤون  اإدارة   , التجارة والأعمال  ملعامالت وغايات  الإلكرتونيات ال�ستهالكية وجميعها 

التجارية ملتاجر التجزئة , خدمات جتميع بيانات نقاط البيع املحو�سبة لأ�سحاب متاجر 

للغري , خدمات الت�سوق الإلكرتوين بالتجزئة املت�سلة  اإدارة م�ساريع التجزئة   , التجزئة 

بالكامريات والعد�سات واملعدات الب�سرية والك�س�سوارات , خدمات التجزئة املت�سلة ببيع 

الإلكرتونيات ال�ستهالكية , خدمات معاجلة معلومات الأعمال املحو�سبة معاجلة البيانات 

معاجلة البيانات لالأعمال , معاجلة البيانات لتجميع البيانات لغايات الأعمال , خدمات 

املعلومات املت�سلة مبعاجلة البيانات , خدمات معاجلة البيانات املبا�سرة , املحا�سبة  وكالت 

الإعالن , الإعالن بالطلب الربيدي , تدقيق احل�سابات , ل�سق الإعالنات , م�سك الدفاتر , 

تقييم الأعمال , املعلومات والأخبار عن الأعمال , ا�ستف�سارات عن الأعمال , تق�سي احلقائق 

فـي الأعمال , ا�ست�سارات اإدارة وتنظيم الأعمال , امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال , اإدارة عر�ص 

اإدارة  امل�ساعدة فـي   , , وكالت املعلومات التجارية  اأبحاث الأعمال   , التمثيل  اأعمال فناين 

الأعمال التجارية اأو ال�سناعية , جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب , حتليل اأ�سعار 

, توزيع  , ن�سر مواد الدعاية والإعالن  , الإعالن بالربيد املبا�سر  التكلفة , عر�ص ال�سلع 

العينات , ن�سخ الوثائق , اأبحاث الت�سويق , درا�سات الت�سويق , خدمات اإعداد مناذج الدعاية 

والإعالن اأو ترويج املبيعات , تاأجري الآلت واملعدات املكتبية , ا�ستطالعات الراأي  تنظيم 

اإعداد   , اخلارجي  والإعالن  الدعاية   , الإعالنية  اأو  التجارية  للغايات  التجارية  املعار�ص 

ك�سوف الرواتب , ا�ست�سارات اإدارة �سوؤون املوظفـني , توظيف الأفراد , ن�سخ ال�سور , توفـري 

معلومات اأعمال اإح�سائية عن الكامريات والك�س�سوارات , العالقات العامة , ن�سر ن�سو�ص 

-83-



اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

, تاأجري  اأعمدة الدعاية والإعالن  اإعداد   , , الدعاية , وكالت الدعاية  الدعاية والإعالن 

مواد الدعاية والإعالن , الإعالن بالراديو , الإعالنات الإذاعية , خدمات نقل الأعمال , 

تاأجري امل�ساحات الإعالنية , خدمات ال�سكرتارية , خدمات عر�ص عامة , معلومات اإح�سائية 

لالأعمال عن مبيعات ال�سلع اجلديدة , تنظيم املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب , اإعداد 

 , الطباعة   , الن�سخ  التجارية   الإعالنات   , التلفزيون  الدعاية والإعالن عرب   , ال�سرائب 

حتديث مواد الدعاية والإعالن , معاجلة الن�سو�ص , معاجلة البيانات املوؤمتتة , معاجلة 

البيانات احلا�سوبية , معاجلة البيانات املحو�سبة , التحقق من معاجلة البيانات , معاجلة 

البيانات الإلكرتونية , معاجلة البيانات بوا�سطة احلا�سوب , البحث عن البيانات فـي ملفات 

احلا�سوب لالآخرين وحتديدا املقالت ال�سحفـية , خدمات امل�سورة وال�ست�سارات واملعلومات 

فـي هذه الفئة لكافة اخلدمات املذكورة اأعاله , خدمات الدعاية والإعالن , الرتويج ملنتجات 

ا�ست�سارات  اأو  اإدارة الأعمال  اإ�سدار الطوابع التجارية , حتليل  وخدمات الغري من خالل 

الأعمال , تقدمي املعلومات ب�ساأن املبيعات التجارية , اإدارة اأعمال الفنادق , اإعداد اأو تدقيق 

ال�سترياد  وكالت  املزادات  اإجراء   , التوظيف  وكالت   , املالية  البيانات  على  امل�سادقة  اأو 

والت�سدير , تنظيم ا�سرتاكات ال�سحف , خدمات الكتابة املختزلة  الأعمال املكتبية وحتديدا 

اإ�سبار امل�ستندات اأو الأ�سرطة املغناطي�سية على وجه اخل�سو�ص  تقدمي امل�ساعدة لالآخرين 

فـي ت�سغيل اأجهزة معاجلة البيانات وحتديدا احلوا�سيب والآلت الكاتبة واأجهزة التلك�ص 

وغريها من الأجهزة املكتبية امل�سابهة , خدمات ا�ستقبال الزائرين فـي املباين , تاأجري الآلت 

معلومات التوظيف , توفـري  الكاتبة واآلت الن�سخ بالت�سوير ومعاجلات الكلمات , توفـري 

خدمات  اأو  التجزئة  خدمات   , البيع  ماكينات  تاأجري   , ال�سحفـية  املقالت  عن  معلومات 

والأطعمة وامل�سروبات  املنتجات فـي كل جمال من جمالت املالب�ص  اجلملة لت�سكيلة من 

والتجهيزات املنزلية على اأن يتم توفـري جميع املنتجات معا , خدمات التجزئة فـي املتاجر 

متعددة الأق�سام املت�سلة ببيع املالب�ص والأطعمة وامل�سروبات والتجهيزات املنزلية , خدمات 

اأو  التجزئة  خدمات   , النوم  فرا�ص  اأو  املن�سوجة  لالأقم�سة  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة 

)بخالف  القدم  للبا�ص  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات   , للمالب�ص  اجلملة  خدمات 

األب�سة القدم اخلا�سة للريا�سة( , خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة لالأكيا�ص والأجربة  

خدمات  اأو  التجزئة  خدمات   , ال�سخ�سية  لالأدوات  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات 
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للخمور )امل�سروبات  اأو خدمات اجلملة  التجزئة  , خدمات  وامل�سروبات  اجلملة لالأطعمة 

خدمات  اأو  التجزئة  خدمات   , للحوم  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات   , الكحولية( 

اجلملة للماأكولت البحرية , خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة للخ�سروات والفواكه , 

خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة للحلويات واخلبز والكعك املحلى , خدمات التجزئة اأو 

خدمات لالأرز واحلبوب , خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة للحليب , خدمات التجزئة اأو 

خدمات اجلملة للم�سروبات الغازية )امل�سروبات املرطبة( وم�سروبات ع�سري الفاكهة غري 

الكحولية , خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة لل�ساي والنب والكاكاو , خدمات التجزئة 

 , لل�سيارات  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات   , املعاجلة  لالأطعمة  اجلملة  خدمات  اأو 

خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة للمركبات مبحرك ذات العجلتني , خدمات التجزئة اأو 

خدمات اجلملة للدراجات الهوائية , خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة لالأثاث , خدمات 

خدمات  اأو  التجزئة  خدمات   , اخل�سبية  الأ�سغال  لتجهيزات  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة 

اجلملة حل�سر التاتامي , خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة ملعدات الطقو�ص , خدمات 

خدمات  اأو  التجزئة  خدمات   , الكهربائية  والأجهزة  لالآلت  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة 

اجلملة للعدد والأدوات اليدوية ذات الن�سل اأو م�ستدقة الطرف والعدد والأدوات اليدوية 

اأو خدمات اجلملة ملعدات املطبخ واأدوات التنظيف واأواين  التجزئة  واخلردوات , خدمات 

والبيطرية  ال�سيدلنية  للم�ستح�سرات  اجلملــة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات   , الغ�سيــل 

وال�سحية والتوريدات الطبية , خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة مل�ستح�سرات التجميل 

خدمات  اأو  التجزئة  خدمات   , واملنظفات  وال�سابون  الأ�سنان  ومنظفات  التواليت  ومواد 

اجلملة لالآلت واملعدات واملهمات الزراعية , خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة لالأزهار 

)الطبيعية( والأ�سجار , خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة للوقود , خدمات التجزئة اأو 

 , اأو خدمات اجلملة للورق والقرطا�سية  التجزئة  , خدمات  خدمات اجلملة للمطبوعات 

خدمات  اأو  التجزئة  خدمات   , الريا�سية  للمنتجات  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات 

اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات   , الألعاب  واأجهزة  واآلت  والعرائ�ص  للعب  اجلملة 

واأجهزة  لآلت  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات   , املو�سيقية  والت�سجيالت  لالأدوات 

خدمات  اأو  التجزئة  خدمات   , الفوتوغرافـي  الت�سوير  ومهمات  الفوتوغرافـي  الت�سوير 

, خدمات  الواقية(  والنظارات  العني  والنظارات )نظارات  اليد  و�ساعات  لل�ساعات  اجلملة 
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اأو خدمات اجلملة  التجزئة  , خدمات  املدخنني  للتبغ ومواد  اأو خدمات اجلملة  التجزئة 

ملواد البناء , خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة لالأحجار الكرمية ن�سف امل�سغولة وتقليدها  

املنتجات  من  ت�سكيلة  جتميع   , الأليفة  للحيوانات  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات 

منا�سب  ب�سكل  املنتجات  تلك  معاينة  امل�ستهلكني من  الآخرين مبا ميكن جمهور  حل�ساب 

املعلومات  اإدارة ملفات   , الإنرتنت  اأو من موقع على  الأق�سام  و�سرائها من متجر متعدد 

الأخرى وتكوين �سداقات على مواقع  املتعلقة باحلياة اليومية والإعالن ومواقع الويب 

الويب وتبادل ال�سور الفوتوغرافـية واإر�سال ال�سور لتوفـري �سبكات التوا�سل الجتماعي 

خدمات التوجيه والإدارة التي تتم على �سبكة حا�سوب عاملية لل�سركات التي تقوم بتوزيع 

املحتوى املتعلق باحلياة اليومية والإعالن ومواقع الويب الأخرى وتكوين �سداقات على 

التوا�سل  �سبكات  لتوفـري  ال�سور  واإر�سال  الفوتوغرافـية  ال�سور  وتبادل  الويب  مواقع 

الجتماعي , الإعالن على الإنرتنت , تخطيط الأعمال لرتويج املبيعات اخلا�سة مبنتجات 

امل�ستخدمني  بني  الو�ساطة  خدمات   , الإنرتنت  على  توفـريها  يتم  التي  الغري  وخدمات 

و�سركة التظهري الطبع مبا ي�سمح بطلب ومعاجلة ال�سور الفوتوغرافـية وال�سور الرقمية  

ال�سلعية بخ�سو�ص  املبيعات  عن  املعلومات  توفـري   , الإعالمي لالإعالنات  املحتوى  توفـري 

ال�سور الفوتوغرافـية وغريها من املنتجات , خدمات التجارة الإلكرتونية املتعلقة بخدمات 

الت�سوير الفوتوغرافـي , خدمات تخزين البيانات امل�سورة وكافة اخلدمات املذكورة اأعاله 

يتم تقدميها فـي جمال خدمات الت�سوير الفوتوغرافـي املبا�سر . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نيكون كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 - 1 يوراكت�سو 10ت�سومي ت�سييودا-كو طوكيو اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ص.ب : 686 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89042 

فـي الفئة 14 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 , اأو املطلية بها  منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفـي�سة  النفـي�سة وكل خليط  املعادن 

غري الواردة فـي فئات اأخرى , املجوهرات والأحجار الكرمية , اأدوات قيا�ص الوقت واأدوات 

معادن  للمفاتيح م�سنوعة من  , حلقات  بدبابي�ص  تثبت  نيا�سني   , الدقيقة  الوقت  قيا�ص 

نفـي�سة , دبابي�ص ربطات العنق , قالئد )جموهرات( , اأ�ساور )جموهرات( , عقود , خوامت 

)جموهرات( , اأحجار كرمية خام , اأحجار كرمية �سبه خام والأ�سكال املقلدة منها , حلقات 

للمفاتيح )حلي �سغرية اأو �سال�سل �سغرية( , علب جموهرات , اجلوائز التذكارية )كوؤو�ص( , 

, زمامات  "زمامات )مرابط( لأكمام القم�سان"(  , حلي تذكارية )عدا عن  دروع تذكارية 

)مرابط( لأكمام القم�سان , حلي اأحذية من معادن نفـي�سة , �ساعات كبرية و�ساعات يد . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نيكون كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 - 1 يوراكت�سو 10ت�سومي ت�سييودا-كو طوكيو اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ص.ب : 686 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89043 

فـي الفئة 28 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اللعب واأدوات اللعب , اأدوات الريا�سة اجلمبازية والأدوات الريا�سية غري الواردة فـي فئات 

اأخرى , زينة ل�سجرة عيد امليالد , األعاب , ورق لعب )�سدة( , اأدوات الغولف , اأدوات رماية  

األعاب البطاقات التجارية , اآلت لعب الفـيديوهات املنزلية , معدات بلياردو , األعاب لوحية 

ت�سلية  ومعدات  اآلت   , للزلجات  �سمع   , متنقلة  األعاب   , ريا�سية(  )اأدوات  متويه  �سا�سات 

لال�ستعمال فـي املالهي , األعاب للحيوانات الأليفة املنزلية , دمى , األعاب مغامرات , �سطرجن 

ياباين )األعاب �سوجي( , ورق لعب ياباين )اوتاغاروتا( , لعبة الرند )الزهر( , األعاب الرند 

األعاب   , )األعاب(  ال�سينية  الداما   , )الزهر(  الرند  للعبة  كوؤو�ص   , اليابانية )�سوغوروكو( 

ورق لعب   , الدومينو  األعاب   , )األعاب(  �سحر  اأجهزة   , الداما(  )اأدوات  الداما   , ال�سطرجن 

ياباين )هانافودا( , املهجونغ )لعبة �سينية( , اآلت واأجهزة لعب , معدات ريا�سية )با�ستثناء 
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تلك املعدة للت�سلق وركوب الأمواج والتزلج على املاء والغو�ص حتت املاء( , عدة مت�سلقي 

اجلبال , معدات ريا�سية لركوب الأمواج والتزلج على املاء والغو�ص حتت املاء , عدة �سيد 

ال�سمك , عدة التقاط احل�سرات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نيكون كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 - 1 يوراكت�سو 10ت�سومي ت�سييودا-كو طوكيو اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ص.ب : 686 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89044 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص , �سدرات , �سدريات , جاكيتات )مالب�ص( , معاطف 

مطر , طواقي , قبعات , اأغطية للراأ�ص , ع�سابات للمع�سم , زي ريا�سي , مالب�ص ريا�سة , 

مراييل )مالب�ص( , قم�سان ن�سف كم )تي �سريت( , اأزياء للخدم , مالب�ص خارجية لي�ست 

على الطراز الياباين , معاطف , �سرتات وما �سابهها , قم�سان وما �سابهها , مالب�ص ليلية  

ا�ستحمام( , طاقيات �سباحة )طاقيات  مالب�ص داخلية )حتتية( , مالب�ص �سباحة )اأثواب 

ا�ستحمام( , قمي�سولت )�سرتات ن�سوية ق�سرية( , مالب�ص يابانية تقليدية , اأغطية للنوم  

ياقات واقية )للب�ص( , جوارب ق�سرية وجوارب طويلة ما عدا املالب�ص الريا�سية اخلا�سة , 

لفائف ال�ساق وطماقات , �سالت من الفرو , �سالت , اأو�سحة , جوارب على الطراز الياباين 

)تابي( , اأغطية جوارب على الطراز الياباين )اأغطية تابي( , قفازات وقفافـيز )مالب�ص( , 

ربطات عنق , كرافاته , مناديل للرقبة , مناديل خمرفة )مناديل للرقبة( , دعائم حرارية 

)مالب�ص( , كامتات �سوت , اأغطية لالأذنني )مالب�ص( , طواقي ليلية , اأربطة للجوارب , 

حمالت للجوارب , حمالت للبنطلونات )�سيالت( , اأحزمة للخ�سر , اأحزمة للمالب�ص , 

لالأحذية  اأحزمة  اأو  ل�سانات  اأو  الأحذية  الأحذية وم�سامري  "اأوتاد  اأحذية وجزم )ما عدا 

 , الأحذية  م�سامري   , الأحذية  اأوتاد   , واجلزم"(  لالأحذية  واقية  معدنية  واأجزاء  واجلزم 

ل�سانات اأو اأحزمة لالأحذية واجلزم , م�سامري نعل , اأجزاء معدنية واقية لالأحذية واجلزم  
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 , , �سنادل على الطراز الياباين )زوري(  قباقيب خ�سبية على الطراز الياباين )جيتاي( 

مالب�ص للحفالت التنكرية , مالب�ص مزخرفة , مالب�ص ريا�سة )عدا عن "مالب�ص الألعاب 

"اجلزم  األب�سة قدم خا�سة لالألعاب )عدا عن   , الريا�سية"( , مالب�ص لالألعاب الريا�سية 

اخلا�سة بركوب اخليل واأحذية ركوب الأمواج"( , جزم ركوب اخليل , اأحذية ركوب الأمواج . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نيكون كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 - 1 يوراكت�سو 10ت�سومي ت�سييودا-كو طوكيو اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/12

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ص.ب : 686 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89045 

فـي الفئة 24 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة فـي فئات اأخرى , اأغطية الأ�سرة , اأغطية املوائد , 

اأقم�سة جلدية , اأقم�سة مغطاة بالفـينيل , رقع من القما�ص , منا�سف من القما�ص , مناديل 

اأقم�سة من�سوجة )ما   , القما�ص , لفتات من القما�ص  اإعالنية من  من القما�ص , لوحات 

عدا "�سرائط حواف حل�سر التاتامي"( , اأقم�سة ل�سرائط حواف ح�سر التاتامي , اأقم�سة 

حمبوكة , لباد واأقم�سة ن�سيجية غري حمبوكة , اأقم�سة زيتية , اأقم�سة ل�سقة مانعة لت�سرب 

املحبوك  القما�ص  �سلع من   , القما�ص  تر�سيح من  , مواد  باملطاط  اأقم�سة معاجلة   , املياه 

لال�ستعمال ال�سخ�سي , نامو�سيات , �سرا�سف اأ�سرة , بيا�سات )اأغطية( لالأ�سرة , حلف فتون , 

, اأغطية  اأقم�سة فتون لأغطية الفرا�ص )غري حم�سوة(   , اأغطية فتون وحلف )بيا�سات( 

خمدات )اأكيا�ص خمدات( , بطانيات , مناديل مائدة من الن�سيج , بيا�سات للمائدة , منا�سف 

مقاعد  لتجفـيف ال�سحون , �ستائر حلمام الدو�ص , رايات واأعالم )غري ورقية( , اأغطية 

احلمام من الن�سيج , اأغطية مقاعد من الن�سيج , مطرزات تعلق على اجلدران من الن�سيج  

اجلثث  لتغطية  اأكفان   , �سميكة(  )�ستائر  برادي   , ورقية(  )غري  للمائدة  اأقم�سة   , �ستائر 

خمططة  �ستائر   , والأبي�ص  بالأحمر  خمططة  �ستائر   , كيمونو(  )كيوكاتابريا  للجنائز 

بالأ�سود والأبي�ص , قما�ص لطاولت البلياردو )بايز( . 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نيكون كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 - 1 يوراكت�سو 10ت�سومي ت�سييودا-كو طوكيو اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ص.ب : 686 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89046 

فـي الفئة 21 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

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

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

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

�سيني واأواين خزفـية غري واردة فـي فئات اأخرى , طا�سات , اأقداح , قوارير �سرب , قوارير 

اأوعية �سرب , �سناديق للوجبات اخلفـيفة , خيوط   , ماء , قوارير خوائية , كبايات �سرب 

�سبه م�سغول )لي�ص للمباين( , معالف  اأو  , زجاج غري م�سغول  اأ�سنان )خيوط لالأ�سنان( 

اأوعية حلفظ   , اأ�سنان كهربائية  , فرا�سي  اأطواق دواجن   , للحيوانات )معالف للموا�سي( 

فرا�سي   , الكهربائية"(  الأ�سنان  "فرا�سي  عدا  )ما  تواليت  واأواين  التجميل  اأدوات  وحمل 

لتنظيف  فرا�سي   , �سناعية  فرا�سي   , لالأنابيب  فرا�سي   , معدنية  فرا�سي   , لالأحوا�ص 

ال�سفن , قفازات لأغرا�ص منزلية , عبوات تعبئة �سناعية من الزجاج )ل ت�سمل "ال�سدادات 

والأغطية الزجاجية"( , اأوعية تغليف �سناعية من ال�سرياميك , �سدادات زجاجية )لأوعية 

التغليف ال�سناعية( , اأغطية زجاجية )لأوعية التغليف ال�سناعية( , قوارير تعبئة �سناعية 

من البال�ستيك , اأوعية وقدور للطهي )غري كهربائية( , �سانعات قهوة )غري كهربائية( , 

غاليات من حديد ال�سب الياباين , )غاليات يابانية من حديد الزهر- تيت�سوبني( غري 

 , وال�سوك واملالعق  اأدوات مائدة , ما عدا ال�سكاكني   , كهربائية , غاليات )غري كهربائية( 

 , الطعام  اأوعية زجاجية حلفظ   , للرز  , خزائن  �سناديق تربيد حممولة غري كهربائية 

اأواين طبخ , دلء الثلج , اأوعية فلفل , �سكريات , م�سافـي , زجاجات ملح , مغارف رز مطهو 

على الطراز الياباين )�سامبوجي( , م�سافـي خمروطية ال�سكل للطبخ , م�سا�سات لل�سرب  
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اأكواب   , , فتاحات قواير  اأو حامالت طعام �سخ�سية على الطراز الياباين )زين(  �سواين 

للبي�ص , مغارف قطع احللوى , حامالت مناديل , حلقات مناديل , قواعد للقدور ال�ساخنة  

, مناخل وغربال  , مغارف وركوات ل�ستعمالت املطبخ  اأوعية لأعواد الأكل   , الأكل  اأعواد 

للطبخ , �سواين , عيدان تنظيف الأ�سنان , حامالت عيدان تنظيف الأ�سنان , اأدوات تنظيف 

داي  , هريا  )كوتيداي(  للكوي  األواح   , للخياطني  بخاخات   , للكوي  األواح   , غ�سل  واأواين 

)األواح لو�سم القما�ص( , خالطات لأحوا�ص املياه ال�ساخنة )يوكاكيبو( , مقاعد حمامات , 

دلءات احلمامات , طفايات �سموع , اأ�سابح �سموع , مناخل خبث الأفران لأغرا�ص منزلية 

اأوعية   , منزلية  لأغرا�ص  اليابانية  الفحم  ل�سخانات  القوائم  ثالثية  )منا�سب  غوتوكو 

 , ذباب  , م�سارب  فئران وجرذان  , م�سائد  )هيكي�سيت�سوبو(  يابانية  , طفايات فحم  فحم 

اأوعية   , املياه  ر�ص  اأوعية   , املنزلية  للب�ستنة  باملاء  للزراعة  نباتات  اأحوا�ص   , زهور  اأوعية 

لإطعام احليوانات الأليفة , فرا�سي للحيوانات الأليفة , اأقفا�ص للطيور , حمامات للطيور  

اأوعية للطقو�ص   , اأوعية تبول , ح�سالت على �سكل حيوانات , متائم   , فرا�سي للمالب�ص 

الدينية )اوميكوجي( , �سناديق من املعدن لرمي املنا�سف الورقية , اأوعية �سخ لل�سابون , 

اأحوا�ص )مربى داخلي لالأحياء املائية( ولوازمها , حامالت ورق احلمام , مزهريات , اأوعية 

اأو العطور , فرا�سي  ال�سرياميك , حارقات للطيب  اأو  زهور , لفتات عمودية من الزجاج 

 , الأحذية  لتلميع  واأقم�سة  ا�سفنج   , الأحذية  لتلميع  اأقم�سة   , اأحذية  لبي�سات   , لالأحذية 

ما�سية  �سعر   , اخلارجي  لال�ستعمال  متنقلة  طبخ  معدات   , )مو�سعات(  لالأحذية  قوالب 

للفرا�سي  �سعر خنزير  �سعر خ�سن م�سنوع من   , للفرا�سي  الراكون  �سعر كلب   , للفرا�سي 

و�سعر ح�سان للفرا�سي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نيكون كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 - 1 يوراكت�سو 10ت�سومي ت�سييودا- كو طوكيو اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ص.ب : 686 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89047 

فـي الفئة 18 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اجللود املدبوغة واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد غري الواردة  اجللود املدبوغة وتقليد 

 , ال�سفرية  واحلقائب  ال�سناديق   , املدبوغة  اأو  اخلام  احليوانات  جلود   , اأخرى  فئات  فـي 

ذات حبال  , حقائب  وال�سروج  واأطقم احليوانات  ال�سياط   , والع�سي   , وال�سما�سي  املظالت 

 , العمل  لبطاقات  حمافظ   , جيب(  )حمافظ  للبطاقات  حمافظ   , درز  اأكيا�ص   , للربط 

حمافظ مفاتيح , اأكيا�ص ت�سوق , حقائب ظهر , اأكيا�ص ظهر , حقائب يد , حقائب كامريات , 

هياكل حقائب اليد , هياكل ملحافظ النقود , حدوات , عبوات تعبئة �سناعية من اجللد , 

مالب�ص للحيوانات الأليفة املنزلية , احلقائب وما ي�سابهها , الأكيا�ص وما ي�سابهها , حقائب 

�سغرية مل�ستح�ســرات التجميـــل )غيــر جمهــزة( , املظــالت واأجزاوؤهــا , خيزرانــات , الأجــزاء 

املعدنيــة من اخليزرانات وع�سي امل�سي , مقاب�ص للخيزرانات وع�سي امل�سي , اأحزمة جلدية , 

جلود غري مدبوغة , جلود خام , جلود مدبوغة , فرو . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نيكون كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 - 1 يوراكت�سو 10ت�سومي ت�سييودا-كو طوكيو اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ص.ب : 686 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89048 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 , اأخرى  فئات  فـي  واردة  وغري  املواد  هذه  من  امل�سنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  الورق 

الل�ســق  , مــواد  , القرطا�سيــة  ال�ســـور الفوتوغرافـيــة   , الكتــب  , مــواد جتليــد  املطبوعــات 
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امل�ستعملة فـي القرطا�سية اأو لغايات منزلية , مواد الفنانني , فرا�سي الدهان اأو التلوين , 

الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(  مواد التوجيه والتدري�ص )عدا الأجهزة( , 

مواد التغليف البال�ستيكية )غري الواردة فـي فئات اأخرى( , حروف الطباعة , الكلي�سيهات 

)الرا�سمات( , م�ساند لل�سور الفوتوغرافـية , تقاومي , األبومات , جمالت )دوريات( , كتب  

 , �سفافة  بال�ستيكية  ملفات   , لل�سور  كتب   , جتارية  بطاقات   , )قرطا�سية(  ل�ساقات   , �سحف 

بطاقات بريدية , اأختام )قرطا�سية( , كتالوجات )بيانات م�سورة( , كرا�سات , دفاتر , مواد 

كتابة اإعالنات كبرية , معاجني للقرطا�سية اأو لالأغرا�ص املنزلية , �سمع ختم , رقائق خ�سبية 

للطابعات )اأ�سالك مو�سلة متداخلة( , حروف طباعة , اآلت كتابة العناوين , اأ�سرطة حتبري  

اآلت اأوتوماتيكية ملهر الأختام , دبا�سات اإلكرتونية للمكاتب , اآلت ختم املغلفات للمكاتب  

اآلت   , نا�سخات بديلة   , نا�سخة  اأجهزة   , , كاتبة �سيكات  اأدوات ر�سم   , اآلت طبعات للمحو 

تقديد الورق )لال�ستخدام املكتبي( , اآلت ل�سق الطوابع الربيدية , نا�سخات دوارة , قوالب 

و�سم , فرا�سي دهان اأو تلوين لفناين الديكور , اأوعية من الورق للتعبئة , اأكيا�ص )اأجربة( 

البال�ستيك للتعبئة , رقائق بال�ستيكية لتغليف الأطعمة لأغرا�ص منزلية , اأكيا�ص للنفايات 

من الورق )لأغرا�ص منزلية( , اأكيا�ص للنفايات من البال�ستيك )لأغرا�ص منزلية( , مناذج 

ورقية , طبا�سري للخياطني , رايات ورقية , اأعالم ورقية , منا�سف يد �سحية من الورق , 

منا�سف من الورق , مناديل من الورق للموائد , منا�سف يد من الورق , مناديل من الورق  

بطاقات بيانية للحقائب , ورق مطبوع , عدا عن الألعاب , طالءات واأعمال خطية فنية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نيكون كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 - 1 يوراكت�سو 10ت�سومي ت�سييودا-كو طوكيو اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ص.ب : 686 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89197 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�ص حتديدا القم�سان , الباليز , قم�سان البولو , قم�سان ن�سف كم , كنزات �سوف , 

ال�سرتات املعرقة , �سرتات من ال�سوف املحبوك بالأزرار , �سرتات �سد العرق , بدل ريا�سية , 

بدل , جاكيتات , �سرتات)ف�ست( , �سرتات )البليزر( , ال�سدريات , �سرتة فرائية , بنطلونات 

, معاطف  , معاطف و�سرتات  التنانري والف�ساتني   , , اجلينز  , برمودا  , �سورتات  �سراويل 

�سد املطر , الأحزمة )مالب�ص( , الأو�سحة , ربطات العنق , اخلمار , روب دو �سامرب , روب 

احلمام , مالب�ص �سباحة , قبعات لال�ستحمام , مالب�ص داخلية , مالب�ص حتتية , �سروال 

داخلي , �سراويل , مالب�ص داخلية , بنطلونات ق�سرية لالإرتداء , الباجاما , مالب�ص ليلية , 

جوارب , التايت , جوارب طويلة , جوارب الكاحل , قفازات )مالب�ص( , قفازات لليد والر�سغ  

زنانري لالإرتداء , �سالت , رداء الكاهن , اخلمار , حافظات , قبعات لال�ستحمام ال�سريع , 

األب�سة القدم حتديدا ال�سندل , الأحذية , الأحذية عالية الرقبة , اأحذية املطر , قباقيب , 

ال�سب�سب , األب�سة الراأ�ص وحتديدا الطوقي , القبعات , البرييه . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإيتام 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : فرن�سي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 57 - 59 رو هرني باربو�سي , 92110 كلي�سي , فرن�سا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/18 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89277 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

معلومات حول النقل , تو�سيل ال�سلع , خدمات نقل الأ�سخا�ص وال�سلع , مرافقة امل�سافرين 

حجز املقاعد لل�سفر , خدمات �سائقي ال�سيارات اخلا�سة , �سم�سرة النقل , خدمات املالحة  

تنظيم رحالت ال�سفر , نقل امل�سافرين , خدمات حجز الرحالت , حجز ال�سفر , خدمات 

مالحقة امل�سافرين اأو مركبات ال�سحن وا�ستخدام اأجهزة احلا�سوب اأو اأنظمة حتديد املواقع 

العاملية ) معلومات حول النقل( , النقل عن طريق �سيارات الأجرة , اخلدمات اللوج�ستية 

والنقل , خدمات النقل , خدمات تنظيم نقل امل�سافرين .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإي كومر�ص ميدل اي�ست ا�ص. اإيه. اأر. ال 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لوك�سمبورجي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 7 , اأفـينو جيه. بي. بي�سكاتور , ال - 2324 لوك�سمبورج , لوك�سمبورج 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/25 

مالحظــــــــــــــــــــــــــة: مينح الطلب حق الأولوية: رقم الطلب : 1289375 , تاريخ الطلب : 

2014/5/12 , البلد الأجنبي : بينولك�ص

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89731 

فـي الفئة 28 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأدوات واأجهزة الريا�سة واجلمباز , الدمى , الألعاب , اأدوات اللعب , احلقائب املعدة حلمل 

معدات الريا�سة , معدات اللياقة , معدات التمارين , اأجهزة واأدوات �سيد ال�سمك , معدات 

للتمارين  دراجات   , الريا�سة  فـي  امل�ساركة  عند  وا�ستخدامها  للركبة  حمايات   , املالعب 

لعبة   , ذات عجالت  , زلجات  ا�سطوانية  , لوحات تزلج  , مزالج  الدراجات  لعبة   , الثابتة 

التن�ص , القطع والرتكيبات لل�سلع املذكورة �سابقا . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لون�سدال �سبورت�ص ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : يونت ايه , برووك بارك اي�ست , �سريبروك , ان جي 20 8 اأر واي , 

اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/27 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89774 

فـي الفئة 5 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

م�ستح�سرات �سيدلنية وحتديدا مثبطات مل�ستقبالت الجنيوتن�سني الثاين والفعالة فـي 

خف�ص �سغط الدم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبوتيك�ص تكنلوجيز انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كندي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 150�سيجنت درايف ,تورنتو,اأونتاريو , اإم 9 األ 1تي 9 , كندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/9/1 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90172 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

�سناعة واإنتاج العجائن )عجينة الوجبات الهندية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإ�سراقة ال�سحى للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان , الربميي

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/9/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90182 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات توفـري الأطعمة وامل�سروبات والإقامة املوؤقتة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لل�ص اأنرتنا�سيونال)بي فـي اإي( اأنك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية  

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 , 116 روودتون   : , �ص.ب  , بالكبرينا هاويواي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سي ميدوا هاو�ص 

تورتول , جزر العذراء الربيطانية  

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/9/22 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : علي بن خمي�ص العلوي

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 3746 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90212 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ال�سقق املفرو�سة )الفندقية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفخامة العاملية �ص م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2331 روي ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/9/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90380 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتارة الزهور والنباتات الطبيعية وال�سناعية ومكمالتها من الأ�سرطة والعلب والك�س�سوارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة جادة الزهور �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 7 ر.ب : 101 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/10/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90760 

فـي الفئة 32 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

م�سروبات غري كحولية , مياه  معدنية وغازية , م�سروبات وع�سائر فواكه , وع�سري فاكهة  

مركز لعمل امل�سروبات , م�ستح�سرات لتح�سري امل�سروبات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : راين ريفري�سمينت�ص �ص م ح 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مكتب رقم : 1306 ال بي 19 جبل علي دبي , الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/10/19 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سعيد ال�سيابي

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ص.ب : 961 ر.ب : 117
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90922 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الإعالن على الإنرتنت , خدمات البيع بالتجزئة اأو اجلملة لالأقم�سة املن�سوجة والفرا�ص , 

خدمات البيع بالتجزئة اأو اجلملة للمالب�ص , خدمات البيع بالتجزئة اأو اجلملة لالأحذية 

اجلملة خلدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  , خدمات  بالريا�سة(  )اخلا�سة  اأخرى غريالأحذية 

احلقائب والأكيا�ص , خدمات البيع بالتجزئة اأو اجلملة للمواد ال�سخ�سية , خدمات البيع 

بالتجزئة اأو اجلملة للحوم , خدمات البيع بالتجزئة اأو اجلملة للماأكولت البحرية 

البيع  خدمات   , والكعك  واخلبز  احللويات  خلدمات  اجلملة  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات 

بالتجزئة اأو اجلملة لالأرز واحلبوب , خدمات البيع بالتجزئة اأو اجلملة للحليب , خدمات 

البيع بالتجزئة اأو اجلملة للم�سروبات الغازية )امل�سروبات املنع�سة( م�سروبات غري كحولية 

 , والكاكاو  والقهوة  ال�ساي  اأو اجلملة خلدمات  بالتجزئة  البيع  , خدمات  الفاكهة  ع�سري 

خدمات البيع بالتجزئة اأو اجلملة للمنتجات الغذائية امل�سنعة امل�سنوعة من الفاكهة واملواد 

الغذائية امل�سنعة من البي�ص , والأطعمة امل�سنوعة من الأ�سماك , خدمات البيع بالتجزئة 

 , جنارة  والتجهيزات  للخدمات  اجلملة  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات   , لالأثاث  اجلملة  اأو 

خدمات البيع بالتجزئة اأو اجلملة خلدمات احل�سري , خدمات البيع بالتجزئة اأو اجلملة 

خلدمات املعدات طقو�ص , خدمات البيع بالتجزئة اأو اجلملة لالآلت والأجهزة الكهربائية  

اليدوية  الأدوات   , اأو مدببة  البي�ساء  اجلملة لالأدوات يدوية  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات 

بالتجزئة  البيع  خدمات   , املطابخ  ملعدات  اجلملة  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  والأجهزة  

بالتجزئة  البيع  خدمات   , الكهربائية(  )عدا  الأواين  وغ�سل  التنظيف  لأدوات  اجلملة  اأو 

اأو اجلملة للخدمات البيطرية وال�سحية ال�سيدلية وامل�ستلزمات الطبية , خدمات البيع 

بالتجزئة اأو اجلملة مل�ستح�سرات التجميل ومواد التجميل , ومعاجني الأ�سنان , وال�سابون 

لال�ستعمال ال�سخ�ســي واملنظفـــات , خدمــات البيــع بالتجزئـــة اأو اجلملــة لالآلت الزراعيــة 

والأدوات واللوازم , خدمات البيع بالتجزئة اأو اجلملة خلدمات الزهور )الطبيعي( واأ�سجار  

اأو اجلملة  البيع بالتجزئة  اأو اجلملة خلدمات الوقود , خدمات  بالتجزئة  البيع  خدمات 

 , والقرطا�سية  الورق  اجلملة خلدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  , خدمات  املطبوعات  خلدمات 

خدمات البيع بالتجزئة اأو اجلملة للمواد الريا�سية )غري اأدوات الغواف والت�سلق( خدمات 

اأو  بالتجزئة  البيع  , خدمات  اآلت واأجهزة لعب   , , دمى  اأو اجلملة للعب  بالتجزئة  البيع 

اجلملة  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات   , املو�سيقية  والت�سجيالت  الدوات  خلدمات  اجلملة 

خلدمات الأجهزة والأدوات الت�سويرية , ورق الت�سوير , حم�س�سات الت�سوير , ومواد تعديل 
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اأفالم الت�سوير , خدمات البيع بالتجزئة اأو اجلملة خلدمات ال�ساعات وال�ساعات اليدوية 

والنظارات )النظارات الطبية ونظارات واقية( , خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة ملواد 

البناء املعدنية , ومواد بناء )غري معدنية( مواد بناء ا�سمنتية , خدمات البيع بالتجزئة اأو 

اجلملة خلدمات �سبه الأحجار الكرمية وتقليدها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كان دو كو ال تي دي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ياباين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 2-21-1كيتا�سينجوكو , �سينجوكو-كو , طوكيو , اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/11/2 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : �سعيد ال�سيابي

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91002 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

حجز  وخدمات  وال�سراب  بالطعام  التزويد  وخدمات  والبارات  واملطاعم  الفنادق  خدمات 

املوؤقتة  الإقامة  اأماكن  توفـري  وخدمات  الفندقية  الإقامة  واأماكن  واملنتجعات  الفنادق 

الو�سائط  عرب  املذكورة  باخلدمات  املتعلقة  وال�ست�سارات  والإر�ساد  الن�سح  وخدمات 

الإلكرتونية وغري الإلكرتونية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جي تي لي�سي�سينغ لوك�ص ا�ص ار ال 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لوك�سمبورجي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 5 ريو جيوليوم كرول , 1882 لوك�سمبورج

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/11/6 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91056 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 , ال�ساجو والقهوة ال�سطناعية  التابيوكا ون�ساأ  والأرز ون�ساأ  النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر 

 , واملثلجات  واحللويات  واملعجنات  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق 

ع�سل النحل والع�سل الأ�سود , اخلمرية وم�سحوق اخلبيز , امللح واخلردل , اخلل وال�سل�سات 

)التوابل( , البهارات , والثلج . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ماك لينز للتجارة العامة �ص م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتي

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 49296 دبي الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/11/12 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : علي بن خمي�ص العلوي

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�ص.ب : 3746 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91062 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأطقم  , جتارة   املطارق  اليدوية مثل  الأدوات   , والآلت  البناء  , مواد  اأبواب  اأقفال  جتارة 

 , امل�سالت  �سبكات   , اخلالطات   , املغا�سل   , املراحي�ص  جتارة   , ال�سطافات  جتارة   , الد�ص 

العربات اليدوية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سخرة البي�ساء الدولية �ص م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 372 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/11/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91664 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

اخلدمات التعليمية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الزيت العربية ال�سعودية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : رقم 1 ال�سارع ال�سرقي , الظهران 31311 , اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/9 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89196 

فـي الفئة 25 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�ص حتديدا القم�سان , الباليز , قم�سان البولو , قم�سان ن�سف كم , كنزات �سوف , 

ال�سرتات املعرقة , �سرتات من ال�سوف املحبوك بالأزرار , �سرتات �سد العرق, بدل ريا�سية , 

بدل , جاكيتات , �سرتات)ف�ست( , �سرتات )البليزر( , ال�سدريات , �سرتة فرائية , بنطلونات  

معاطف   , و�سرتات  معاطف   , التنانريوالف�ساتني   , اجلينز   , برمودا   , �سورتات   , �سراويل 

�سد املطر , الأحزمة )مالب�ص( , الأو�سحة , ربطات العنق , اخلمار , روب دو �سامرب, روب 

احلمام , مالب�ص �سباحة , قبعات لال�ستحمام , مالب�ص داخلية , مالب�ص حتتية , �سروال 

داخلي , �سراويل , مالب�ص داخلية , بنطلونات ق�سرية لالإرتداء , الباجاما , مالب�ص ليلية  

 , لليد والر�سغ  , قفازات  , قفازات )مالب�ص(  الكاحل  , جوارب  , جوارب طويلة  التايت  جوارب  

زنانري لالإرتداء , �سالت , رداء الكاهن , اخلمار , حافظات , قبعات لال�ستحمام ال�سريع , 

األب�سة القدم حتديدا ال�سندل , الأحذية , الأحذية عالية الرقبة , اأحذية املطر, قباقيب , 

ال�سب�سب األب�سة الراأ�ص وحتديدا الطوقي , القبعات , البريية . 

ا�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإيتام

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : فرن�سي  

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :  57 - 59 رو هرني باربو�سي , 92110 كلي�سي , فرن�سا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/18 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91721 

فـي الفئة 11 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

حوارق اأ�سيتيلينية �سعالت اأ�سيتيلينية اأجهزة تكييف الهواء جمففات الهواء اأجهزة اإزالة 

الروائح الكريهة من الهواء اأجهزة واآلت لتنقية الهواء اأجهزة اإعادة ت�سخني الهواء اآلت 

احلمام  جتهيزات  �سوايات  اخلبازين  اأفران  بال�سغط  للطبخ  كهربية  قدور  الهواء  تعقيم 

جتهيزات هواء �ساخن للحمام م�ساند ملوقد الغاز اآلت �سنع اخلبز اأنابيب املداخن مر�سحات 

عميقة  كهربية  مقايل  للقهوة  كهربية  م�سافـي  للقهوة  كهربية  ماكينات  للقهوة  كهربية 

اأجهزة طهي ملفات )اأجزاء من تركيبات تقطري , اأو ت�سخني اأو تربيد( اأجهزة وتركيبات 

اأجهزة  كهربي  طهي  اأواين  الطهي  وتركيبات  اأجهزة  الهواء  لتكييف  تركيبات  للتربيد 

اإزالة  الطبية معدات  الأغرا�ص  لغري  كهربية )ح�سوات(  للتدفئة  و�سائد  لالأفران  تربيد 

الروائح الكريهة بخالف امل�ستخدمة فـي ال�ستعمال ال�سخ�سي وحدات اإزالة امللوحة اأجهزة 

جتفـيف الأجهزة املطهرة �سناديق عر�ص مربدة اأجهزة تقطري جمففات للهواء جمففات 

املاء مراوح  لتبخري  اأجهزة  الزبادي  ل�سناعة  كهربية  اأجهزة  ال�سرب  ملاء  ال�سعر مر�سحات 

)تكييف الهواء( مراوح كهربية لال�ستخدام ال�سخ�سي مراوح )اأجزاء من جتهيزات تكييف 

لتكييف  للقهوة مر�سحات  التغذية مر�سحات كهربية  الهواء( �سخانات كهربية لزجاجات 

كهربية  دفايات  بالدفق  غ�سل  خزانات  بالدفق  غ�سل  جهاز  ال�سرب  ملياه  مر�سحات  الهواء 

مراجل  لالأفران  م�سكلة  تركيبات  لالأفران  مربدات  اأفران  الفاكهة  حمم�سات  للقدمني 

تعمل بالغاز �سوايات )اأدوات للطهي( اأجهزة لتجفـيف اليدين عند املغا�سل مواقد �سخانات 

للحمامات �سخانات لت�سخني املكواة اأجهزة ت�سخني كهربية اأجهزة الهواء ال�ساخن �سناديق 

تربيد اآلت واأجهزة ل�سناعة الثلج غاليات �ساي كهربية لوازم اأفران اأفران مواقد للمطبخ 

م�ساعل اأفران امليكروويف جتهيزات تربيد اللنب احلليب اأفران , بخالف ال�ستخدام فـي 

اأغرا�ص الختبار و�سائد للتدفئة غ�سالت مالب�ص اأجهزة كهربية لت�سفـية القهوة اأطباق 

�ساخنة قدور طهي كهربية بال�سغط خزائن التربيد بالغاز غرف التربيد بالغاز خاويات 

�سوايات  �سوي  اأ�سياخ  التحمي�ص  اأجهزة  ثالجات  مربدة  عر�ص  كابينات  بالغاز  التربيد 

اأد�سا�ص اأفران �سم�سية جهاز بخار للوجه جتهيزات لتوليد البخار معقمات مواقد غ�سالت 

�سحون تركيبات واأجهزة للتهوية تركيبات للتهوية للمركبات ثالجات �سخمة تعمل بالغاز 

�سخانات املاء تركيبات لتنقية املاء ماكينات الري لالأغرا�ص الزراعية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأ�سواء املزيونة احلديثة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب :342 ر.ب : 120 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/10

-103-



اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91899 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اخلدمات العقارية بال�سنف 36 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإمناء للتطوير العقاري �ص م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : خدمات 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 1127 ر.ب : 112 روي 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91900 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الت�سميم ور�سم املخططات التمهيدية للت�سييد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإمناء للتطوير العقاري �ص م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 1127 ر.ب : 112 روي 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91914 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ا�ستبدال العمالت )حمالت ال�سرافة( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة لك�سميدا�ص تهاريا ويد و�سركاه لل�سرافة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 1418 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92056 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ت�سميم املالب�ص .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الرزانة للتجارة �ص م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2189 ر.ب : 111 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/29
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92387 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

تونا .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جماتالل بي بانديا و�سركاه �ص م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص,ب :1051 ر.ب :112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/1/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92464 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتارة الأدوات الكهربائية ومتديداتها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عمان لالإنارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 1662 ر.ب : 114 

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/1/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92465 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتارة الأدوات الكهربائية ومتديداتها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عمان لالإنارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 1662 ر.ب : 114 

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/1/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92466 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتارة الأدوات الكهربائية ومتديداتها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عمان لالإنارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 1662 ر.ب : 114 

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/1/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92474 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأن�سطة ا�ستثمار الأموال والأوراق املالية اأ�سهم و�سندات اإن�ساء �سناديق ا�ستثمارية واإدارتها , 

�سناديق ال�ستثمار والأمانة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية لتنمية ال�ستثمارات الوطنية �ص م ع 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : جتارة  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 3028 ر.ب : 112 روي 

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/1/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92475 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأن�سطة ا�ستثمار الأموال والأوراق املالية  اأ�سهم و�سندات اإن�ساء �سناديق ا�ستثمارية واإدارتها 

اإدارة �سناديق ال�ستثمار والأمانة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية لتنمية ال�ستثمارات الوطنية �ص م ع 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 3028 ر.ب :112 روي 

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/1/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92476 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأن�سطة ا�ستثمار الأموال والأوراق املالية اأ�سهم و�سندات اإن�ساء �سناديق ا�ستثمارية واإدارتها 

اإدارة �سناديق ال�ستثمار والأمانة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية لتنمية ال�ستثمارات الوطنية �ص م ع 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 3028 ر.ب : 112 روي 

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/1/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92477 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأن�سطة ا�ستثمار الأموال والأوراق املالية اأ�سهم و�سندات اإن�ساء �سناديق ا�ستثمارية واإدارتها 

اإدارة �سناديق ال�ستثمار والأمانة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية لتنمية ال�ستثمارات الوطنية �ص م ع 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 3028 ر.ب : 112 روي 

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/1/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92768 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مطعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفخامة العاملية �ص م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عماين 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2331 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/1/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89195 

فـي الفئة 25 من اجل الب�سائع/اخلدمات : 

املالب�ص حتديدا القم�سان , الباليز , قم�سان البولو , قم�سان ن�سف كم , كنزات �سوف , 

ال�سرتات املعرقة , �سرتات من ال�سوف املحبوك بالأزرار , �سرتات �سد العرق, بدل ريا�سية , 

بدل , جاكيتات , �سرتات)ف�ست( , �سرتات )البليزر( , ال�سدريات , �سرتة فرائية , بنطلونات  

معاطف   , و�سرتات  معاطف   , التنانريوالف�ساتني   , اجلينز   , برمودا   , �سورتات   , �سراويل 

�سد املطر , الأحزمة )مالب�ص( , الأو�سحة , ربطات العنق , اخلمار , روب دو �سامرب, روب 

احلمام , مالب�ص �سباحة , قبعات لال�ستحمام , مالب�ص داخلية , مالب�ص حتتية , �سروال 

داخلي , �سراويل , مالب�ص داخلية , بنطلونات ق�سرية لالإرتداء , الباجاما , مالب�ص ليلية  

 , لليد والر�سغ  , قفازات  , قفازات )مالب�ص(  الكاحل  , جوارب  , جوارب طويلة  التايت  جوارب  

زنانري لالإرتداء , �سالت , رداء الكاهن , اخلمار , حافظات , قبعات لال�ستحمام ال�سريع , 

األب�سة القدم حتديدا ال�سندل , الأحذية , الأحذية عالية الرقبة , اأحذية املطر, قباقيب , 

ال�سب�سب األب�سة الراأ�ص وحتديدا الطوقي , القبعات , البريية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإيتام

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : فرن�سي  

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :  57 - 59 رو هرني باربو�سي , 92110 كلي�سي , فرن�سا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/18 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89730 

فـي الفئة 25 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مالب�ص �سد املاء , مالب�ص مانعة لت�سرب املاء , مالب�ص حرارية للب�ص خارج املنزل , مالب�ص 

اخلراف للب�ص خارج املنزل , مالب�ص خفيفة الوزن للب�ص خارج املنزل , معاطف , مالب�ص 

 , بطواقي  جاكيتات   ,  ) فرائية  )�سرتة  الربكة   , اجلاكيتات   , املنزل  خارج  للب�ص  ريا�سية 

البلوفر , �سرتات معرقة , مرايل الأطفال , مالب�ص ريا�سية , �سورتات , بنطلونات , قم�سان , 

قم�سان ريا�سية , فنايل , قم�سان ن�سف كم , بدل �سباحة , معطف خفيف الوزن , معطف , 

معطف �سد املطر , ال�سمق )ثياب خارجية ف�سفا�سة( , �سالوبي�ص )مالب�ص تلب�ص ملمار�سة 

اأقنعة , جوارب , مالب�ص داخلية , مالب�ص داخلية   , اأو الإبحار( , قفازات , قبعات  التزلج 

طويلة , مالب�ص حتتية , �سدريات , حذاء ن�سفي , اأحذية , اأحذية القدم اجللدية , نعال , 

ميد�سويل , امليد�سول لالأحذية )الأجزاء التحتية لالأحذية( , و�سائد تو�سع داخل احلذاء  

النعال , بطانات ونعالت �سابطة لألب�سة القدم , حمالت املالب�ص , �سيور �سراويل , اأطراف 

القدم   لألب�سة  العلوية  الأجزاء   , القدم  لألب�سة  اأطراف   , القدم  لألب�سة  النعال   , القمي�ص 

اخلارجي  النعال   , والعادية  الرقبة  عالية  لالأحذية  اأزرار   , القدم  لألب�سة  الكعب  اأجزاء 

 , الكاحل  , طماق  لالأحذية  الكعب  وبطانيات  م�سابك   , لالأحذية  الداخلي  النعال   , لالأحذية 

املالب�ص وحتديدا امل�ستخدمة فـي ت�سلق اجلبال , الت�سلق , الرك�ص , امل�سي , ممار�سة ركوب 

امل�ستخدمة فـي  , وحتديدا  العادية  الرقبة والأحذية  الأحذية عالية   , الهوائية  الدرجات 

ت�سلق اجلبال والت�سلق والرك�ص , امل�سي , ممار�سة ركوب الدراجات الهوائية , اأربطة 

للجوارب , حمالت للجوارب , حمالت , اأحزمة اخل�سر , الأحزمة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لون�سدال �سبورت�ص ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 , 20 8اأر واي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : يونت ايه , برووك بارك اي�ست , �سريبروك , ان جي 

اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/8/27 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91665 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اخلدمات املالية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الزيت العربية ال�سعودية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودي 

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : رقم 1 ال�سارع ال�سرقي , الظهران 31311 , اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/12/9 

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

�إعــــــالن

تعلـــن دائرة امللكيــة الفكريـــة عــن العالمــ�ت امل�سجلـــة والتــي تـــم الت�أ�ســيـــر فـي ال�سجـــالت 

ب�نتق�ل ملكيتهـ� وفقــ� لأحكــ�م املــ�دة )7/94( من ق�نــون حقــوق امللكيـة ال�سن�عيـة ال�ســ�در 

ب�ملر�ســـوم ال�سلط�ين رقــم 2008/67 . 

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 3511

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 1996/6/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 568 فـي 1996/2/3م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : هورلك�س ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : غالك�سو غروب ليمتد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : بريط�نية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميــــدل اي�سيكـــ�س تــــي 

دبليو 8 9 جي ا�س ، اململكة املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/11/12م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/19م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 5543

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2000/1/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 653 فـي 1999/8/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سورم�رتيك ا�س . اآ

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سورم�رتيك ا�س . اآ

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : لوك�سمبورغية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـينـــــــدل بيزنيــــ�س �سنتــــــر ، كوملبيكـــــــــ�س 8 رو دي تريفـي ، 

اإل - 2632 فـيندل ، لوك�سمبورغ

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : لوك�سمبورغ

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/3/27م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م
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رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 5557

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2000/1/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 653 فـي 1999/8/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سورم�رتيك ا�س . اآ

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سورم�رتيك ا�س . اآ

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : لوك�سمبورغية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـينـــــــدل بيزنيــــ�س �سنتــــــر ، كوملبيكـــــــــ�س 8 رو دي تريفـي ، 

اإل - 2632 فـيندل ، لوك�سمبورغ

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : لوك�سمبورغ

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/3/27م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 8679

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2001/7/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 686 فـي 2001/1/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سورم�رتيك ا�س . اآ

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سورم�رتيك ا�س . اآ

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : لوك�سمبورغية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـينـــــــدل بيزنيــــ�س �سنتــــــر ، كوملبيكـــــــــ�س 8 رو دي تريفـي ، 

اإل - 2632 فـيندل ، لوك�سمبورغ

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : لوك�سمبورغ

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/3/27م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م
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رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 9713

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2001/7/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 686 فـي 2001/1/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : اإيه دي تي �سريفـي�سيز جي اإم بي ات�س

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ت�يكو ف�ير اآند �سيكيوريتي جي اإم بي اإت�س

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سوي�سرية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيكتور - فون - برون�س - �سرتا�سه 21 ، 8210 نويه�و�سن اآم 

راينف�ل ، �سوي�سرا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/4/30م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 9928

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2004/7/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 761 فـي 2004/2/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : يو . ا�س . ن�ت�سورال ري�سور�سيز ، انك 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فريدري�س اآير كوندي�سيونينج كو . اإل تي دي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 10001 ريونيون بالي�س ، �سويت 500 �س�ن اأنتونيو ، تي اإك�س 

78216 الولي�ت املتحدة الأمريكية 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2012/9/20م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/22م
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رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 10421

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2001/8/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 693 فـي 2001/4/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : موري�سون م�كون�ل ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اإم تو �سي تو جروب ليميتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : بريط�نية - ال�سن�عة والتج�رة  

ديربي�س�ير  اإيه  اإف   7  55 اإي  دي   ، األفريتون   ، واي  هوكلي   : �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

اململكة املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/3/17م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/18م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 11931

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2002/9/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 697 فـي 2001/6/16م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ه�ل�سكو برودكرت فور �سريم اإ بي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بف�يزر اإيه بي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سويدية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :فـيتين�سك�ب�سفـيجن 10 ، 19190 �سولينتون� ، ال�سويد

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : ال�سويد

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/10/4م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/18م
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رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 11931

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2002/9/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 697 فـي 2001/6/16م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : بف�يزر اإيه بي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بف�يزر كون�سيومر هيلث ك�ير اإيه بي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سويدية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيتين�سك�ب�سفـيجن 10 ، 19190 �سولينتون� ال�سويد

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : ال�سويد

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/10/4م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/18م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 11932

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2002/9/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 697 فـي 2001/6/16م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ه�ل�سكو برودكرت فور �سريم اإ بي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بف�يزر اإيه بي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سويدية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :فـيتين�سك�ب�سفـيجن 10 ، 19190 �سولينتون� ، ال�سويد

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : ال�سويد

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/10/4م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/18م
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رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 11932

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2002/9/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 697 فـي 2001/6/16م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : بف�يزر اإيه بي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بف�يزر كون�سيومر هيلث ك�ير اإيه بي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سويدية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيتين�سك�ب�سفـيجن 10 ، 19190 �سولينتون� ال�سويد

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : ال�سويد

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/10/4م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/18م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 11950

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2000/1/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 732 فـي 2002/12/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سورم�رتيك ا�س . اآ

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سورم�رتيك ا�س . اآ

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : لوك�سمبورغية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـينـــــــدل بيزنيــــ�س �سنتــــــر ، كوملبيكـــــــــ�س 8 رو دي تريفـي ، 

اإل - 2632 فـيندل ، لوك�سمبورغ

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : لوك�سمبورغ

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/3/27م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 11951

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2000/1/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 732 فـي 2002/12/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سورم�رتيك ا�س . اآ

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سورم�رتيك ا�س . اآ

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : لوك�سمبورغية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـينـــــــدل بيزنيــــ�س �سنتــــــر ، كوملبيكـــــــــ�س 8 رو دي تريفـي ، 

اإل - 2632 فـيندل ، لوك�سمبورغ

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : لوك�سمبورغ

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/3/27م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 18846

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2003/5/31م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 738 فـي 2003/3/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : هريايو�س كولزير جي ام بي ات�س

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : هريوي�س ميديك�ل جي ام بي ات�س

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمل�نية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيليب - راي�س - �سرتا�سه 8 - 13 ، 61273 فـريه�مي ، اأمل�ني�

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اأمل�ني�

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/11/25م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/14م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 22203

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/10/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 810 فـي 2006/3/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سورم�رتيك ا�س . اآ

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سورم�رتيك ا�س . اآ

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : لوك�سمبورغية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـينـــــــدل بيزنيــــ�س �سنتــــــر ، كوملبيكـــــــــ�س 8 رو دي تريفـي ، 

اإل - 2632 فـيندل ، لوك�سمبورغ

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : لوك�سمبورغ

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/3/27م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 23713

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2004/7/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 766 فـي 2004/5/3م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سورم�رتيك ا�س . اآ

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سورم�رتيك ا�س . اآ

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : لوك�سمبورغية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـينـــــــدل بيزنيــــ�س �سنتــــــر ، كوملبيكـــــــــ�س 8 رو دي تريفـي ، 

اإل - 2632 فـيندل ، لوك�سمبورغ

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : لوك�سمبورغ

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/3/27م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 28014

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2005/3/21م

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

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سركة الو�سيط انرتن��سون�ل للن�سر والتوزيع �س . م . ك . م

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة لي�لين� انرتن��سيون�ل منطقة حرة ذ م م

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اإم�راتية  - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1004 - 1005 الط�بق الع��سر جممع ال�سفوح دبي الإم�رات 

العربية املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الإم�رات العربية املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2002/4/28م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/18م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 30962

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2005/7/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 785 فـي 2005/2/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : بري�ستول - م�يرز �سكويب كومبني

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بري�ستول - م�يرز �سكويب هولدينجز اأيرلند

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سوي�سرية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : نويهوف�سرتا�سه 6 �سي اإت�س - 6340 ب�ر ، �سوي�سرا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/8/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/18م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 30963

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/10/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 810 فـي 2006/3/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : بري�ستول - م�يرز �سكويب كومبني

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بري�ستول - م�يرز �سكويب هولدينجز اأيرلند

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سوي�سرية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : نويهوف�سرتا�سه 6 �سي اإت�س - 6340 ب�ر ، �سوي�سرا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/8/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/18م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 33407

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/5/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 797 فـي 2004/8/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سبي�سي�لتي �سريجيك�ل اإن�سرتومنتي�سون اإنك 

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 3034 اأوين درايف ، اأنتيوك ، تيني�سي 37013 الولي�ت املتحدة 

الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/7/12م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/18م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 35769

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2014/11/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1047 فـي 2014/2/16م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : مونت�يل اإنرتن��سيون�ل ديزاين جي ال تي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وورلد براندجن م�رك اإ�س . اإيه

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سوي�سرية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ريو ب�رك 3 مكرر /عن�ية ينوفـيد كون�سليز اإ�س اإيه ، جنيف 

1207 ، �سوي�سرا 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/5/13م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/22م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 36085

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/8/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 807 فـي 2006/4/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : فـريوز انرتن��سيون�ل اإيه جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : برميي�م بيفـرييج�س اإنرتن��سيون�ل بي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : هولندية - ال�سن�عة والتج�رة  

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : تويـــــد ويتريينجبالنتــ�ســـون 21 ، 1017 زد دي اأم�ستـــــردام ، 

هولنـــــدا 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : هولندا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/10/28م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/19م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 36451

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/7/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 808 فـي 2006/2/4م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : بري�ستول - م�يرز �سكويب كومبني

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بري�ستول - م�يرز �سكويب هولدينجز اأيرلند

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سوي�سرية - ال�سن�عة والتج�رة  

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : نويهوف�سرتا�سه 6 �سي اإت�س - 6340 ب�ر ، �سوي�سرا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/8/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/18م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 36475

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/4/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 804 فـي 2005/12/5م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : فـريوز انرتن��سيون�ل اإيه جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : برميي�م بيفـرييج�س اإنرتن��سيون�ل بي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : هولندية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : تويـــــد ويتريينجبالنتــ�ســـون 21 ، 1017 زد دي اأم�ستـــــردام ، 

هولنـــــدا 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : هولندا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/10/28م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/19م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 37586

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/7/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 808 فـي 2006/2/4م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : بري�ستول - م�يرز �سكويب كومبني

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بري�ستول - م�يرز �سكويب هولدينجز اأيرلند

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سوي�سرية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : نويهوف�سرتا�سه 6 �سي اإت�س - 6340 ب�ر ، �سوي�سرا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/8/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/18م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 37587

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/7/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 808 فـي 2006/2/4م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : بري�ستول - م�يرز �سكويب كومبني

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بري�ستول - م�يرز �سكويب هولدينجز اأيرلند

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سوي�سرية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : نويهوف�سرتا�سه 6 �سي اإت�س - 6340 ب�ر ، �سوي�سرا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/8/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/18م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 37588

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/7/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 808 فـي 2006/2/4م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : بري�ستول - م�يرز �سكويب كومبني

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بري�ستول - م�يرز �سكويب هولدينجز اأيرلند

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سوي�سرية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : نويهوف�سرتا�سه 6 �سي اإت�س - 6340 ب�ر ، �سوي�سرا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/8/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/18م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 38645

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2007/5/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 821 فـي 2006/8/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ابوت لبوراتوريز

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اآبفـي اإنك 

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 نــــورث واكيجــــ�ن رود ، نــــورث �سيك�جــــــــو ، اآي اإل 60064 ، 

الولي�ت املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية 

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/12/20م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 38803

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2007/3/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 819 فـي 2006/7/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سورم�رتيك ا�س . اآ

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سورم�رتيك ا�س . اآ

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : لوك�سمبورغية - ال�سن�عة والتج�رة  

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـينـــــــدل بيزنيــــ�س �سنتــــــر ، كوملبيكـــــــــ�س 8 رو دي تريفـي ، 

اإل - 2632 فـيندل ، لوك�سمبورغ

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : لوك�سمبورغ

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/3/27م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 40793

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2008/2/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 833 فـي 2007/2/17م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : بري�ستول - م�يرز �سكويب كومبني

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بري�ستول - م�يرز �سكويب هولدينجز اأيرلند

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سوي�سرية - ال�سن�عة والتج�رة  

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : نويهوف�سرتا�سه 6 �سي اإت�س - 6340 ب�ر ، �سوي�سرا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/8/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/18م
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رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 40840

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2008/2/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 833 فـي 2007/2/17م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : بري�ستول - م�يرز �سكويب كومبني

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بري�ستول - م�يرز �سكويب هولدينجز اأيرلند

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سوي�سرية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : نويهوف�سرتا�سه 6 �سي اإت�س - 6340 ب�ر ، �سوي�سرا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/8/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/18م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 41768

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2008/2/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 836 فـي 2007/4/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : فـيوت�سر فـيجون م�ركتنغ بي . فـي . بي . اإيه

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : كريي�سرتون اإلكرتونيك�س ، اإنك

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 15 فولفــــو درايـــف ، روكليــــه ، نيوجري�ســــي 07647 ، الوليـــــ�ت 

املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/6/10م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م
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رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 41769

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2008/2/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 842 فـي 2007/7/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : فـيوت�سر فـيجون م�ركتنغ بي . فـي . بي . اإيه

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : كريي�سرتون اإلكرتونيك�س ، اإنك

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 15 فولفــــو درايـــف ، روكليــــه ، نيوجري�ســــي 07647 ، الوليـــــ�ت 

املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/6/10م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 45377

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2008/4/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 856 فـي 2008/2/2م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : دامين�سيون دانزا �ستوديو ا�س . اآر . ال

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : دامين�سيون دانزا اون �ستيج ا�س . اآر . ال

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اإيط�لية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فب� فور�سيال 13 ، 20144 ميالنو ، اإيط�لي�

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اإيط�لي�

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/6/25م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/18م
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رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 51665

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/5/31م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 881 فـي 2009/2/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : املوؤ�س�سة العربية الأفريقية للتج�رة الع�مة مل�لكه� �س�دي علي 

ه��سم

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة لوريجني �س . م . ل

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : لبن�نية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اجلمهورية اللبن�نية - تعن�يـــل )ق�ســــ�ء زحلة ( - حم�فظــة 

البق�ع - العق�ر رقم 261/ من منطقة تعن�يل العق�رية 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : لبن�ن

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 52102

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2010/3/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 900 فـي 2009/12/5م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سن�سورم�تيك الكرتونيك�س ، ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اإيه دي تي �سريفـي�سيز جي اإم بي اإت�س

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سوي�سرية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيكتور - فون - برون�س - �سرتا�سته 21 ، 8210 نويه�و�سن اآم 

راينف�ل ، �سوي�سرا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/2/27م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م
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رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 60102

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2010/7/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 908 فـي 2010/4/3م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : يون�يتد ب�سكويت�س )يو كى( ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : كيه بي �سن�ك�س ليميتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : بريط�نية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ه�يــــ�س بــــ�رك ، اإنــد رود ، ه�يـــ�س ميـــدل اإي�سكــ�س يـــــو بـــي 4 8 

اإي اإي ، اململكة املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/3/4م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/19م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 62700

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2011/3/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 924 فـي 2010/5/4م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : يون�يتد ب�سكويت�س )يو كى( ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : كيه بي �سن�ك�س ليميتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : بريط�نية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ه�يــــ�س بــــ�رك ، اإنــد رود ، ه�يـــ�س ميـــدل اإي�سكــ�س يـــــو بـــي 4 8 

اإي اإي ، اململكة املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/3/4م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/19م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 63088

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2011/3/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 924 فـي 2010/12/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سورم�رتيك ا�س . اآ

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سورم�رتيك ا�س . اآ

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : لوك�سمبورغية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـينـــــــدل بيزنيــــ�س �سنتــــــر ، كوملبيكـــــــــ�س 8 رو دي تريفـي ، 

اإل - 2632 فـيندل ، لوك�سمبورغ

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : لوك�سمبورغ

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/3/27م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 63289

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2011/5/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 928 فـي 2011/2/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ابوت لبوراتوريز

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اآبفـي اإنك 

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 نــــورث واكيجــــ�ن رود ، نــــورث �سيك�جــــــــو ، اآي اإل 60064 ، 

الولي�ت املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية 

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/12/20م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 63940

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2011/9/27م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 924 فـي 2011/5/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : واي اأ�س األ بيوتي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستيلال مك�رتني ليميتد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : بريط�نية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 3 اأولف �سرتيت لندن دبليو 11 4 بي اإي ، اململكة املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/2/5م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/22م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 69486

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2012/9/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 971 فـي 2012/5/5م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ت�يجن ف�رم� ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : تيجني ليميتيد 

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : ي�ب�نية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 7 - 6 ، مين�ميهوم�ت�سي 1 - ت�سوم ، ت�سو - كو ، اأو�س�ك� - �سي ، 

اأو�س�ك� 0054 - 541 ، الي�ب�ن

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الي�ب�ن  

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/5/29م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 71728

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2013/1/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 982 فـي 2012/9/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ت�يجن ف�رم� ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : تيجني ليميتيد 

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : ي�ب�نية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 7 - 6 ، مين�ميهوم�ت�سي 1 - ت�سوم ، ت�سو - كو ، اأو�س�ك� - �سي ، 

اأو�س�ك� 0054 - 541 ، الي�ب�ن

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الي�ب�ن  

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/5/29م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 72694

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2013/2/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 986 فـي 2012/10/6م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ابوت لبوراتوريز

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اآبفـي اإنك 

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 نــــورث واكيجــــ�ن رود ، نــــورث �سيك�جــــــــو ، اآي اإل 60064 ، 

الولي�ت املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية 

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/12/20م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 72695

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2013/2/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 986 فـي 2012/10/6م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ابوت لبوراتوريز

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اآبفـي اإنك 

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 نــــورث واكيجــــ�ن رود ، نــــورث �سيك�جــــــــو ، اآي اإل 60064 ، 

الولي�ت املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية 

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/12/20م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 72696

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2013/2/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 986 فـي 2012/10/6م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ابوت لبوراتوريز

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اآبفـي اإنك 

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 نــــورث واكيجــــ�ن رود ، نــــورث �سيك�جــــــــو ، اآي اإل 60064 ، 

الولي�ت املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية 

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/12/20م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م

-135-



اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 73372

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2013/10/31م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1017 فـي 2013/6/16م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ابوت لبوراتوريز

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اآبفـي اإنك 

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 نــــورث واكيجــــ�ن رود ، نــــورث �سيك�جــــــــو ، اآي اإل 60064 ، 

الولي�ت املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية 

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/12/20م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 73373

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2013/3/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 990 فـي 2012/11/18م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ابوت لبوراتوريز

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اآبفـي اإنك 

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 نــــورث واكيجــــ�ن رود ، نــــورث �سيك�جــــــــو ، اآي اإل 60064 ، 

الولي�ت املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية 

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/12/20م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 19858

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

 تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2008/4/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 833 فـي 2007/2/17م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نوف�رتيز انرتن��سيون�ل ف�رم��سيوتيك�ل ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نوف�رت�س ايه جي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سوي�سرية - ال�سن�عة والتج�رة 

 �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 4002 ب�زل ، �سوي�سرا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سوي�سرا 

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2015/2/27 م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/5/3م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 32573

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2005/10/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 794 فـي 2005/7/2م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ك�بو�سيكي ك�ي�س� ك�نيبو كي�سوهني) ك�نيبو كوزم�تيك�س انك(

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ك�وو ك�بو�سيكي ك�ي�س� ) تداول اأي�س� ك�وو ك�ربوري�سن(

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : ي�ب�نية - ال�سن�عة والتج�رة 

العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سركة ي�ب�نيـــــة ، 10 - 14 ، نيهونب��سيك�ي�ب��ســـــو ، 1 - �ســـــوم ، 

�سيو - كيو ، طوكيو ، الي�ب�ن

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : طوكيو ، الي�ب�ن

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2015/2/10 م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/4/16م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 35558

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 31

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/12/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 895 فـي 2009/9/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : فريزلند ك�مبين� نيديرلند هولدينغ بي . فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فريزلند براند�س بي . فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : هولندية - ال�سن�عة والتج�رة 

 �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ستي�سينزبلني 4 ، 3818 يل اأمري�سفورت ، هولندا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : هولندا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/12/8 م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/4/16م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 35940

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/5/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 800 فـي 2005/10/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ك�بو�سيكي ك�ي�س� ك�نيبو كي�سوهني) ك�نيبو كوزم�تيك�س انك(

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ك�وو ك�بو�سيكي ك�ي�س� ) تداول اأي�س� ك�وو ك�ربوري�سن(

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : ي�ب�نية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سركة ي�ب�نيـــــة ، 10 - 14 ، نيهونب��سيك�ي�ب��ســـــو ، 1 - �ســـــوم ، 

�سيو - كيو ، طوكيو ، الي�ب�ن

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الي�ب�ن

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2015/2/10 م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/4/16م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 36147

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/6/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 803 فـي 2005/11/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ادمز ت�سلدرينزوير ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جيه ا�س ت�سلدرينزوير ليمتد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : بريط�نية - ال�سن�عة والتج�رة 

العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 43 - 45 بورمتـــ�ن �سكويــر ، لنــــدن ، دبليو 1 اتـــ�ش 6 ال واي ، 

اململكــة املتحـــدة )�س�بق� فـي 25 ه�نلي �سرتيــت لــندن دبليــــــو 

1 جيه 9 بي ار(

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2009/2/14 م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/5/3م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 36147

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/6/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 803 فـي 2005/11/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : جيه ا�س ت�سلدرينزوير ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ب�رودرايف ليمتد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : بريط�نية - ال�سن�عة والتج�رة 

 �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : وايت روز ه�و�س ، 28 ايه يورك بلي�س ، ليدز ، وي�ست يورك�س�ير 

ال ا�س 1 2 اإي زد ، اململكة املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2010/4/15 م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/5/3م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 36148

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 28

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/7/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 804 فـي 2005/12/5م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ادمز ت�سلدرينزوير ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جيه ا�س ت�سلدرينزوير ليمتد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : بريط�نية - ال�سن�عة والتج�رة 

العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 43 - 45 بورمتـــ�ن �سكويــر ، لنــــدن ، دبليو 1 اتـــ�ش 6 ال واي ، 

اململكــة املتحـــدة )�س�بق� فـي 25 ه�نلي �سرتيــت لــندن دبليــــــو 

1 جيه 9 بي ار(

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2009/2/14 م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/5/3م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 36148

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 28

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/7/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 804 فـي 2005/12/5م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : جيه ا�س ت�سلدرينزوير ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ب�رودرايف ليمتد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : بريط�نية - ال�سن�عة والتج�رة 

 �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : وايت روز ه�و�س ، 28 ايه يورك بلي�س ، ليدز ، وي�ست يورك�س�ير 

ال ا�س 1 2 اإي زد ، اململكة املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2010/4/15 م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/5/3م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 36149

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/7/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 805 فـي 2005/12/17م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ادمز ت�سلدرينزوير ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جيه ا�س ت�سلدرينزوير ليمتد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : بريط�نية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 43 - 45 بورمتـــ�ن �سكويــر ، لنــــدن ، دبليو 1 اتـــ�ش 6 ال واي ، 

اململكــة املتحـــدة )�س�بق� فـي 25 ه�نلي �سرتيــت لــندن دبليــــــو 

1 جيه 9 بي ار(

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2009/2/14 م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/5/3م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 36149

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/7/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 805 فـي 2005/12/17م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : جيه ا�س ت�سلدرينزوير ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ب�رودرايف ليمتد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : بريط�نية - ال�سن�عة والتج�رة 

 �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : وايت روز ه�و�س ، 28 ايه يورك بلي�س ، ليدز ، وي�ست يورك�س�ير 

ال ا�س 1 2 اإي زد ، اململكة املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2010/4/15 م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/5/3م
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رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 46417

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 19

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2008/7/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 858 فـي 2008/3/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : بي . جي . �سي انرتبراي�سر بتي ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : البوؤرة ل�سن�عة املكيف�ت �س ذ م م

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اإم�راتية - ال�سن�عة والتج�رة 

 �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : دبي ، الإم�رات العربية املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الإم�رات العربية املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/26 م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/4/16م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 64829

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2011/10/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 932 فـي 2011/4/2م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سركة امل�سنع ال�سعودي لأجهزة الإطف�ء

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سفـيكو جلوب�ل م م ح

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اإم�راتية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اأر�س رقم : ا�س 10833 ، �س.ب : 261318 ، جبل علي - دبي - 

الإم�رات العربية املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الإم�رات العربية املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/9/2 م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/4/16م
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رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 64830

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2011/10/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 932 فـي 2011/4/2م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سركة امل�سنع ال�سعودي لأجهزة الإطف�ء

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سفـيكو جلوب�ل م م ح

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اإم�راتية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اأر�س رقم : ا�س 10833 ، �س.ب : 261318 ، جبل علي - دبي - 

الإم�رات العربية املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الإم�رات العربية املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/9/2 م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/4/16م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 84384

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2014/11/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1064 فـي 2014/7/20م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : موؤ�س�سة التم�ن للتج�رة �س.م.م

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : التم�ن العق�رية �س.م.م

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : عم�نية - ال�سن�عة والتج�رة 

 �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 488 ، ر.ب :112

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2015/3/15 م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/4/8م
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رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 84385

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2014/11/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1064 فـي 2014/7/20م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : موؤ�س�سة التم�ن للتج�رة �س.م.م

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : التم�ن العق�رية �س.م.م

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : عم�نية - ال�سن�عة والتج�رة 

 �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 488 ، ر.ب :112

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2015/3/15 م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/4/8م

رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 86959

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2014/12/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1068 فـي 2014/8/31م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : اأحمد الع�مري للتج�رة

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اأم رمي املتحدة

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : عم�نية - ال�سن�عة والتج�رة 

 �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 84 ، ر.ب : 600

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سلطنة عم�ن  

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2015/3/24 م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/4/16م
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رقــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 73802

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2013/5/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 999 فـي 2013/2/2م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ابوت لبوراتوريز

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اآبفـي اإنك 

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 نــــورث واكيجــــ�ن رود ، نــــورث �سيك�جــــــــو ، اآي اإل 60064 ، 

الولي�ت املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية 

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2013/12/20م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجـــــل : 2015/3/23م
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ا�ستــــدراك

تنـــوه وزارة التجـــارة وال�شناعـة اإىل وقـوع خطاأ مادي عنــــد ن�شـر بيانـات العالمـــة التجاريـة 

رقم )11124( ، املن�ســــور فــــي اجلريــــدة الر�سميــــة العـــدد )1000( ال�شــادر بتاريخ 28 مــن 

ربيــع الأول 1434هـ املوافــق 9 من فربايــر 2013م ، حيث وردت كالتايل :

رقـــم العالمــــة : 11124

الفئــــــــــــــــــــــة : 09 

تاريخ الت�سجيل : 2002/1/29م

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

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : موتورول ، انك 

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

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : لوك�شمبورج - التجارة وال�شناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :1 بي ، هينهاف األ - 1736 �شينينجريبريج ، لوك�شمبورج

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : لوك�شمبورج

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2010/7/30م

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

وال�سحيـــــــح هــــــــــو :

رقـــم العالمــــة : 11124

الفئــــــــــــــــــــــة : 09 

تاريخ الت�سجيل : 2002/1/29م

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

ا�ســم املــالـــــــك ال�سابـــــــــق : موتورول ، انك 

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

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�شناعة

600 نــــــــورث يــــــو ا�س . هــــاي واي 45 ، ليبريتيفيلـــــي ، اي ال  العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

60048 ، الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ انتقــــــــال امللكيــــــــة : 2010/7/30م

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

لـــذا لـــزم التنويـــه 

وزارة التجــارة وال�سناعــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

مكتب مقبول اخلابوري للمحاماة واال�شت�شارات القانونية

اإعــــــــــــالن 

عـن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركــة ت�شكيــالت منزليـة �ش.م.م

يعلـن مكتب مقبول �خلابوري للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية �أنه يقـوم بت�شفـية �شركة 

ت�شكيالت منزلية �ش.م.م ، و�مل�شجلـــة لدى �أمانة �ل�شجـل �لتجـاري بالرقــم 1161768 ، وفقــا 

التفاق �ل�شركـــاء �ملـــوؤرخ 2015/4/2م ، وللم�شفـي وحــده حـــق متثيــل �ل�شركــــة فـي �لت�شفـية 

�أمـام �لغيـر ، وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�شفـي فـي كافـة �الأمور �لتـي تتعلـق باأعمال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �لتالـي :

 روي - مركز عمان التجاري - الطابق الثالث - مكتب رقم : 303 

�ش.ب : 985 ر.ب : 114 مطرح

هاتــف رقــم : 24796672 - 24779082 فاكــ�ش رقــم : 24791200 

�ل�شركة  �شد  بادعاء�تهم  للتقدم  �ل�شركة  د�ئني  �الإعالن  هذ�  �مل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار 

�إليه .
امل�شفــــــــــي

اإعــــــــــــالن 

عـن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركــة البيـت االأخ�شـر ال�شاملــة �ش.م.م

يعلـن مكتب مقبول �خلابوري للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية �أنه يقـوم بت�شفـية �شركة 

�لبيت �الأخ�شر �ل�شاملة �ش.م.م ، و�مل�شجلـــة لدى �أمانة �ل�شجـل �لتجـاري بالرقــم 1179074 ، 

فـي  �ل�شركــــة  حـــق متثيــل  وللم�شفـي وحــده   ، 2015/4/2م  �ملـــوؤرخ  �ل�شركـــاء  وفقــا التفاق 

�لت�شفـية �أمـام �لغيـر ، وعلى �جلميـع مر�جعـة �مل�شفـي فـي كافــة �الأمـور �لتـي تتعلـق باأعمــال 

�ل�شركـــة على �لعنو�ن �لتالـي :

 روي - مركز عمان التجاري - الطابق الثالث - مكتب رقم : 303 

�ش.ب : 985 ر.ب : 114 مطرح

هاتــف رقــم : 24796672 - 24779082 فاكــ�ش رقــم : 24791200 

�ل�شركة  �شد  بادعاء�تهم  للتقدم  �ل�شركة  د�ئني  �الإعالن  هذ�  �مل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار 

�إليه .
امل�شفــــــــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

مكتب بــي دي اأو جــواد حبيــب 

اإعــــــــــــالن 

عـن بدء اأعمـال الت�شفية ل�شركـة منتجع االأحـالم ال�شياحـي �ش.م.م

�ل�شياحي  �أنــه يقوم بت�شفية �شركــــة منتجع �الأحالم  �أو جو�د حبيب  يعلـــن مكتب بي دي 

�ش.م.م ، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجــــل �لتجاري بالرقـم 1595849 ، وفقـا التفاق �ل�شركاء 

 ، �لغيـر  �أمــــام  �لت�شفية  فـــي  �ل�شركة  ، وللم�شفـي وحده حـــق متثيــل  2014/10/2م  �ملوؤرخ 

وعلى �جلميـع مر�جعـة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتـي تتعلـق باأعمـــــال �ل�شركـــة على �لعنو�ن 

�لتالـي :

 بناية �شاطئ القرم - الطابق ال�شاد�ش - مكتب رقم : 601 و 602

�ش.ب : 1176 ر.ب : 112 روي  

هاتـــف رقـــم : 24955100  فاكــ�ش رقــم : 24649030 

�ل�شركة  �شد  بادعاء�تهم  للتقدم  �ل�شركة  د�ئني  �الإعالن  هذ�  �مل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار 

�إليه .

امل�شفــــــــــي

اإعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمـال الت�شفـية ل�شركـة بــي دي اأو جــواد حبيــب �ش.م.م

يعلن مكتب بي دي �أو جو�د حبيب ب�شفتـه �مل�شفـي ل�شركة بي دي �أو جو�د حبيب �ش.م.م ، 

و�مل�شجلــــة لدى �أمانــة �ل�شجــل �لتجاري بالرقـــــم 1131122 ، عن �نتهاء �أعمـــال �لت�شفـية 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركــة وفقــا الأحكـام �ملـادة )27( مـــن قانـــون �ل�شركـــات �لتجاريـــة 

رقم 74/4 .

امل�شفــــــــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

مكتـــب هـــوروث مـــاك والغزالـــي\

اإعــــــــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�شفـيـة ل�شركـة ماجــد الفطيـم للم�شاريـع �ش.م.م

للم�شاريع  �لفطيــــم  ماجـد  �شركة  بت�شفـية  يقـوم  �أنه  و�لغز�يل  ماك  هوروث  مكتب  يعلـن 

�ش.م.م ، و�مل�شجلـــة لدى �أمانة �ل�شجـل �لتجـاري بالرقــم 1079588 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

 ، �لغيـر  �أمـام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركــــة  متثيل  حق  وحده  وللم�شفـي   ، 2014/9/30م  �ملـوؤرخ 

وعلى �جلميـع مر�جعـة �مل�شفـي فـي كافــة �الأمـور �لتـي تتعلـق باأعمــال �ل�شركـــة على �لعنو�ن 

�لتالـي :

 روي - احلي التجاري - مقابل جريدة ال�شبيبة  

 برج التجارة - مبنى رقم : 12 - الطابق الثامن  

 �ش.ب : 971 ر.ب : 131

هاتـــف رقـــم : 24813989 - 24813987 فاك�ش رقم : 24813915 

�ل�شركة  �شد  بادعاء�تهم  للتقدم  �ل�شركة  د�ئني  �الإعالن  هذ�  �مل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار 

امل�شفــــــــــي�إليه .

املكتــب االإقليمـــي - حما�شبـون قانونيـون

اإعــــــــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة اأريان الهند�شيـة و�شركاهـم �ش.م.م

يعلـــن �ملكــتــب �الإقليمي - حما�شبون قانونيون - �أنه يقوم بت�شفية �شركــــة �أريــــان �لهند�شـــية 

و�شركاهـــم �ش.م.م ، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجــــل �لتجاري بالرقـم 1028143 ، وفقـا لقر�ر 

�ل�شركة  وت�شفيـة  بحل  2015/1/13م  �ملوؤرخ  �جتماعهم  فـي  �ملـال  ر�أ�ش  ح�ش�ش  �أ�شحاب 

�عتبـار� من 2014/12/31م ، وللم�شفــــي وحــده حـــــق متثيـــل �ل�شركة فــــي �لت�شفية �أمــــــام 

�لغيـر ، وعلى �جلميـع مر�جعـة �مل�شفـــي فـي كافـــة �الأمـــور �لتـــي تتعلـق باأعمـــــال �ل�شركـــة 

على �لعنو�ن �لتالـي :

اخلوير - خلف بنك م�شقط - بناية �شماء حفيت - الطابق االأر�شي

 �ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي  

هاتـــف رقـــم : 24484107 فاكــ�ش رقــم : 24484726

�ل�شركة  �شد  بادعاء�تهم  للتقدم  �ل�شركة  د�ئني  �الإعالن  هذ�  �مل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار 

�إليه .
امل�شفــــــــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

اإعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمـال الت�شفـية

 ل�شركـــة النيــزك لال�شتثمــار والتعميــر �ش.م.م

يعلن �ملكتب �الإقليمي - حما�شبون قانونيون - ب�شفتــه �مل�شفي ل�شركـة �لنيزك لال�شتثمــار 

و�لتعميـــر �ش.م.م ، و�مل�شجلــــة لدى �أمانــة �ل�شجــل �لتجاري بالرقـــــم 1003139 ، عن �نتهاء 

قانـــون  مـــن  �ملـادة )27(  وفقــا الأحكـام  لل�شركــة  �لقانونـي  �لكيــان  وزو�ل  �لت�شفـية  �أعمـــال 

�ل�شركـــات �لتجاريـــة رقم 74/4 .

امل�شفــــــــــي

مكتب احلمداين لتدقيــق احل�شابـات

 اإعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمـال الت�شفـية ل�شركة مل�شات الذواق �ش.م.م

يعلن مكتب �حلمد�ين لتدقيق �حل�شابات ب�شفتــه �مل�شفـي ل�شركة مل�شات �لذو�ق �ش.م.م ، 

و�مل�شجلـــــة لـــدى �أمانـــــة �ل�شجــل �لتجاري بالرقـــــم 1802631 ، عن �نتهاء �أعمـــال �لت�شفـية 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركــة وفقــا الأحكـام �ملـادة )27( مـــن قانـــون �ل�شركـــات �لتجاريـــة 

رقم 74/4 .
امل�شفــــــــــي

مكتــب بهجـــة دملــــون للتجــــارة

اإعــــــــــــالن 

عـن انتهاء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة مر�شيـــ�ش �ش.م.م

يعلـــن مكــتــب بهجـــة دملـــون للتجــارة ب�شفتــه �مل�شفي ل�شركـة مر�شي�ش �ش.م.م ، و�مل�شجلــــة 

لدى �أمانــة �ل�شجــل �لتجاري بالرقـــــم 1487493 ، عن �نتهاء �أعمـــال �لت�شفـية وزو�ل �لكيــان 

�لقانونـي لل�شركــة وفقــا الأحكـام �ملـادة )27( مـــن قانـــون �ل�شركـــات �لتجاريـــة رقم 74/4 .

امل�شفــــــــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

مكتب رجب الكثريي ومعاونوه للمحاماة واال�شت�شارات القانونية

 اإعـــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة امل�شنع الوطني للعبوات الفارغة والتعبئة �ش.م.م

يعلـــن مكتــب رجــب �لكثيــري ومعاونوه للمحامـــاة و�ال�شت�شـــار�ت �لقانونيـة ب�شفتـه �مل�شفــي 

ل�شركــة �مل�شنع الوطني للعبو�ت �لفارغة و�لتعبئة �ش.م.م ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجــل 

�لقانونـــــــي  �لكيـــــــان  �لت�شفـيــــة وزو�ل  �أعمـــال  �نتهــــاء  عــــن   ،  1588672 �لتجاري بالرقــــــــم 

لل�شركـــــــة وفقــا الأحكـام �ملـادة )27( مـــن قانـــون �ل�شركـــات �لتجاريـــة رقم 74/4 .

امل�شفــــــــــي

مكتب حمدان الدرعي - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون

 اإعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمـال الت�شفـية 

ل�شركة جنوب �شرق اجلزيرة العربية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن مكتب حمد�ن �لدرعــي - حمامون وم�شت�شارون فـي �لقانون - ب�شفتــه �مل�شفـي ل�شركة 

�أمانـــــة  لـــدى  ، و�مل�شجلـــــة  جنوب �شرق اجلزيرة �لعربيــة للتجـــارة و�ملقاوالت - ت�شامنية 

�ل�شجــل �لتجاري بالرقـــــم 1505823 ، عن �نتهاء �أعمـــال �لت�شفـية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي 

لل�شركــة وفقــا الأحكـام �ملـادة )27( مـــن قانـــون �ل�شركـــات �لتجاريـــة رقم 74/4 .

امل�شفــــــــــي
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