
  23/12/2012 - :تاريخ االيداع 

 

______________________________ 
 

المات ـــالع
 ية ـــالمحل

 الء ــالوآيداعات إ
 محامينوال

  
  47649 -:رقم العالمة 

   )1 ( -:القسم 
   أسمدة زراعية-:البضائع 
   سامي سيف الدين محمد االمين-:المالك 
  الخرطوم شمبات- :العنوان

  0912610530: ت 
  26/2/2013 -:تاريخ االيداع 

______________________________ 

  
 

  
  47278 -:رقم العالمة 

  )35 ( -:القسم 
   خدمات الدعاية واالعالن لفنون التشكيل-الخدمات

   جعفر ابراهيم سيف الدين -:مالك العالمة 
  59 الخرطوم العمارات شارع -:العنوان 

  0915311241: ت 
  2/1/2013 -:تاريخ االيداع 

 

  
  46915 -:العالمة رقم 

   )30 ( -:القسم 
  47227 -:رقم العالمة   الخميرة-:البضائع 

 شركة الميزاب لالنشطة المتعددة -:مالك العالمة 
  المحدودة

   )29 ( -:القسم 
   االلبان ومنتجات االلبان-:البضائع 

   وائل عبد العظيم الخير-:مالك العالمة   عقار 49 الخرطوم اركويت مربع -:العنوان 
  0929449060ت الخرطوم-العنوان  6 شقة رقم 142قم ر

  25/9/2012 -:تاريخ االيداع   0915436949
 

 1



  )11 ( -:القسم 

  
  

  46394 -:م العالمة 

وات الكهربائية واالنارة زة واالد

 شركة اريام لالنشطة المتعددة -:المة 

 الخرطوم السجانة جنوب بنك فيصل 

01230  
/5/2012  

________ 

رق
  )11 ( -:القسم 

 االجه-:البضائع 
  والتبريد
مالك الع
  المحدودة
-العنوان 

 االسالمى 

47335 ت

27 -:تاريخ االيداع 

_____________________

  
  47434 -:رقم العالمة 

  المشمعات
علي محمد

  
/1/2013  

________ 

  )22 ( -:القسم 
 -:ع قائمة البضائ

   علي ادريس -:مالك العالمة 
بوسعد   ا18 امدرمان حى النخيل مربع -:العنوان 

   189منزل رقم 

0918088262 ت

21 -:تاريخ االيداع 

_____________________
 

  
  46928 -:رقم العالمة 

  كهربائية
 حمد الطيب 

   الصناعية الجديدة  

9/2012  
_____________ 

 أجهزة -البضائع 
 خلف اهللا ا-:العالمة مالك 

  عز الدين محجوب باشريو
 امدرمان المنطقة-:العنوان 

  0912392263: ت 
/30 -:تاريخ االيداع 

____________________

  
  46475 -:رقم العالمة 

  ر ومستحضرات تجميل
ميل العالمية 

 الكبير غرب شارع 

  
____________ 

  )3 ( -:القسم 
 عطو-البضائع 

البسيط للتج شركة -:مالك العالمة 
  للتجارة واالستثمار المحدودة

ان السوق ام درم-العنوان
  0120664686الصياغه ت

5/6/2012 -:تاريخ االيداع 

___________________

  
  46933 -:رقم العالمة 

  ور ومستحضرات التجميل
  ري

الصياغ 

10/2012  

  )3 (-:القسم 
 العط-البضائع
دالل كوناشندر كانت دير راكيش -اك المال

 امدرمان سوق الريحة غرب شارع -العنوان
  0912211525: ت 

/1 -:تاريخ االيداع 
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_____ ____________________

  
  46935 -:رقم العالمة 

  ور ومستحضرات التجميل
الل 

 امدرمان سوق الريحة غرب شارع -

  
____

  )3 (-:القسم 
 العط-البضائع 

 راكيش شندر كانت دير د-:مالك العالمة 
  كوناري

:العنوان 
  0912211525: الصياغ ت 

1/10/2012 -:تاريخ االيداع 

____ _____________________
 

  
  45688 -:رقم العالمة 

محمد الحسن عبد اهللا الفاضل 

   الدامر المنطقة الصناعية -: 
  

  من االنموذج

   )3 ( -:القسم 
   حنة-:البضائع 

 -:مالك العالمة 
  محمد
العنوان

0912363858 - 0912456541ت  

  22/12/2011 -:تاريخ االيداع 
كلمة حنة +  حذف اليد -:الشرط 

_____________________________ 

  

  45388 -:رقم العالمة 
   )30 ( -:القسم 

يت الوفر  الساس ، 
  انية  المكرونة

ل-

120  

بسكو  الدقيق ا-:البضائع 
الشعيرية ، السكسك

لمقاوالت المحدودة  شركة مالك العالمة ( خالد زينى 
  )مصنع ريكو للبسكويت الويفر 

   الخرطوم بحرى شارع االنقاذ -:العنوان 
768773 - 0120768679ت  

  10/10/2011 -:تاريخ االيداع 
 

  
  48285 -الرقم
  )29(-القسم

  ت االلبان والدواجن ومشتقاتها
  الحميد حسن حسين نقد

  منتجا-البضائع
 عبد -المالك

 السليت حنوب مشروع القلعة ت –عنوان ال
09101555503  

  م17/6/2013 -تاريخ االيداع

  

  الرھيد
  47818 -رقم
  )30(-القسم

   كوفتى التجارية المحدودة

ال

   شاى-البضائع
 شركة-المالك
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   بحرى المنطقة الصناعية  الخرطوم-العنوان
  0187188000 ت3561ص ب 

  م24/3/2013 -تاريخ االيداع

  
  48297 -الرقم
  )30 (-القسم

  وبن
  كوفتى التجارية المحدودة

  رى المنطقة الصناعية 

  بنة والفنجان

 شاى -البضائع
 شركة -المالك
 الخرطوم بح-العنوان
  0187188000 ت3561ص ب 

  م18/6/2013 -تاريخ االيداع
 االنشمل الجماية شكل الج-الشرط

  
  48078 -الرقم
  )30(القسم

ات  ،ارز، الدقيق والمستحضر
  نه،شعيرية سكسكانية، صاصات

ل

  بنة والفنجان
__________  

 االنشمل الجماية شكل الج-الشرط
____________________

 سكر-البضائع
المصنوعة م

تجارية المحدودة-المالك    شركة كوفتى ا
   الخرطوم بحرى المنطقة الصناعية -العنوان
 

  
  45386  -:رقم العالمة 

   )30 ( -:القسم 
ساس ، بسكويت الوفر 

  انية ، المكرونة

  )ويفر 

_________

 الدقيق اال-:البضائع 
الشعيرية ، السكسك

 شركة خالد زينى للمقاوالت -:مالك العالمة 
مصنع ريكو للبسكويت ال( المحدودة 

   الخرطوم  بحرى شارع االنقاذ -:العنوان 
  120768773 - 0120768679ت 

  10/10/2011 -:تاريخ االيداع 
________________________

_  

3( 
  47229 -:رقم العالمة 

   ( -:القسم 

  احمد محمد عثمان محمد 
  )دامر للحنة

________________ 

   حنة-:البضائع 
 -:مالك العالمة 

مسحنة قطوف ال( 
   المنطقة الصناعية – الدامر -:العنوان 

  0912641282: ت 
  13/12/2012 -:تاريخ االيداع 

______________

  0187188000 ت3561ص ب
  م18/6/2013 -تاريخ االيداع  

  46477 -:رقم العالمة 
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   )19 ( -:القسم  _________________________________
 مواد بناء غير معدنية وملحقاتها -:البضائع 

  ا لالستخدامات الصحية
  شفيع محمد الطيب

______ 

 وملحقاته PVCوانابيب 
 ال-:مالك العالمة 

   السجانة شارع البوستة -:العنوان 
  0912302584 موبايل 

  6/6/2012 -:تاريخ االيداع 
_______________________

  

   صابون عادي وسائل وبد-:البضائع 
  ر العالمية المحدودة

   السوق الكبير 
  

_______ 

  44311 -:رقم العالمة 
   )3 ( -:القسم 

ره
شركة بواكي-مالك العالمة

 امدرمان-العنوان
187572599 فاكس 0914777888ت 

  31/3/2011 -:تاريخ االيداع 
______________________

  
4  

   العدس-:البضائع 
   شركة الوابل الصيب المحدودة-:مالك العالمة 

للزيوت ال  جوار مصانع صافو6 سوبا مربع -العنوان
012391900  

/8/2012  
__________________ 

6682 -:رقم العالمة 

   )31 ( -:القسم 

0 - 091298842: ت 

1 -:تاريخ االيداع 

_____________

  

 الطحنية والطحنية بانواعها  الشعيرية  -البضائع
  السكسكانية المكرونة

 شركة دلتا للتصنيع الغذائى والتعبئة -:مالك العالمة 

  54 بحرى ص  ب 

12/2012  

  47196 -: العالمة رقم
   )30 ( -:القسم 

  

   )29 ( -:القسم 
   الزيوت والدهون المعدة لال-:البضائع 

 وحمد النيل الحسين 
  )صرة الشرفة للزيوت

ناعية 
  0912329030: الشمالية ت 

  6/3/2013 -:تاريخ االيداع 

  المحدودة
 الخرطوم-:العنوان   47686 -:رقم العالمة 

  0123410102 0918180171ت  
/12 -:تاريخ االيداع  كل

 احمد-:مالك العالمة 
  

مع( محمد المهدي 
 الحصاحيصا المنطقة الص-:العنوان 
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  48086 -الرقم
  )35 (-القسم

   واعالن وشعار مكاتبات
  فوده لالنشطة المتعددة المحدودة

 دعاية-البضاعة
 شركة -المالك
   جبرة شمال جوار مسجد بالل -العنوان

  0912657595ت 
  م19/5/2013 -تاريخ االيداع

  

  
  48057 -الرقم
  )3 (-القسم

ور  ومستحضرات التجميل 

م
صنع ماريوكا انطى شوى لمستحضرات 

01236  

 العط-البضاعة
  والكريمات
اجد-المالك ولين وليم ديمترى ،سالم وديع  
م( صبرى
  )التجميل
   امدرمان المنطقة الصناعية الجديدة -العنوان

9576ت 

  12/5/2013 -تاريخ االيداع
  

  
  48070 -الرقم

  )30 (-القسم
   حلويات وكعك وفطائر ومثلجات-البضاعة

 محمد بيرم–مبارك الخليفة 
  )ال للحلويات الفاخرة

  

________

حسن   على ال-المالك
ي مصنع ف(اوزوم 

 الخرطوم بحرى المنطقة الصناعية -العنوان
  0910801140ت 

  م13/5/2013 -تاريخ االيداع

_______________________

  
ر  47193 -:قم العالمة 

   )30 ( -:القسم 
الشعيرية ، ، بانواعها ينة الطحنية والطح-:البضائع 

ركة دلتا للتصنيع الغذائى والتعبئة 

______________________ 

  نةالسكسكانية المكرو
 ش-:مالك العالمة 

  المحدودة
  54 ب – الخرطوم بحرى ص -:العنوان 

  0123410102 - 0918180171: ت 
  12/12/2012 -:تاريخ االيداع 

_______

  

   )3 ( -:القسم 
   بخور ند-:البضائع 

  42276 -:رقم العالمة 
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كة حسين مضوى بركة واوالده شر -مالك العالمة

  3/3/2010 -:ع 

_________ 

  المحدودة
  1420 امدرمان السوق ص  ب -:العنوان 

تاريخ االيدا
   )41216(  ربطها بالعالمة رقم -:الشرط 

____________________
  

  
  46985 -:رقم العالمة 

   )34 ( -:القسم 
  غ المعسل

  د المنا محمد خوجلى حم
   )غ المعسل

 الخرطوم

 :- 2  
   35792( المة رقم ـــبالع

________

 السجائر والتب-:البضائع 
 م-:مالك العالمة 

مصنع االفراح النتاج السجائر والتب( 
   11037 الخرطوم ص  ب -:العنوان 

 شارع الصناعات –المنطقة الصناعية القديمة 
غرب الصناعات 12مربع

0920000668  
14/10/012تاريخ االيداع

ربط ـــ ال-:الشرط 
______________________

___ 

  
  47284 -:رقم العالمة 

   )3 ( -:القسم 

التجميل والعطور والزيوت 

 تقاطع محمد 35لخرطوم العمارات شارع 

_____________ 

 مستحضرات -البضائع
  العطرية 

   الجيلى طه النور-:مالك العالمة 
 ا_العنوان

  0912231691نجيب ت 
  3/1/2013 -:تاريخ االيداع 

_________________

  
  46913 -:رقم العالمة 

   )30 ( -:القسم 

ركة الميزاب لالنشطة المتعددة 

  

_____________________ 

   الخميرة-:البضائع 
 ش-مالك العالمة

  المحدودة
 142 عقار رقم 49 الخرطوم اركويت مربع -:العنوان 

6شقة رقم 

  25/9/2012 -:تاريخ االيداع 
________

 

  
  47177 -:رقم العالمة 

   )12 ( -:القسم 
  ت

در الدين الصادق جموعة وخطاب 

0  

 بطاريات عربا-:البضائع 
 ب-:مالك العالمة 

  الصادق جموعة 
  الخرطوم السوق المحلى _العنوان 

922530634ت  
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  5/12/2012 -:تاريخ االيداع 
_______________ ______________

  
  47176 -:رقم العالمة 

   )1 ( -:القسم 
  يتيك ، ماء لديتر

 بدر الدين الصادق جموعة -

________________  

امض الكبر ح-:البضائع 
:مالك العالمة 

  وخطاب الصادق جموعة 
   الخرطوم السوق المحلى_العنوان 

  0922530634ت  
  5/12/2012 -:تاريخ االيداع 

______________

  
  47235 -:رقم العالمة 

   )29 ( -:القسم 
لحوم الدواجن سماك و

وخضروات محفوظة ومجففة 

مهيلم . اسماعيل ابراهيم محمد . على 

091220  

________________ 

  25/12/2012 -:تاريخ االيداع 
______________

  
  47173 -:رقم العالمة 

   )3 ( -:القسم 
تحضرات التجميل والتواليت 

   العطرية

  554946 فاكس 553722 تلفون 18

 العطور ومس-:البضائع 
والصابون والزيوت
 شركة حامل المسك للعطور -:مالك العالمة 

  المحدودة
   امدرمان المحطة الوسطى -نالعنوا
63ب  ص

  4/12/2012 -:تاريخ االيداع 
______________________________ 

  
  47003 -:رقم العالمة 

   )30 ( -:القسم 
منتجات الدقيق والحلويات 

ا
  مدرمان المنطقة الصناعية 

  46150رقم 

 اللحوم واال-:البضائع 
والصيد ، فواكه 

ومطهية ومربات وفواكه مطبوخة بالسكر ، اللبن 
ومنتجات االلبان ، الزيوت والدهون الصالحة 

  لالكل 
 جعفر سر الختم ، عز الدين -:مالك العالمة 

الشيخ 

 الدقيق و_البضائع
  والشوكالته

وي-:مالك العالمة     رامى عبد القادر البريج
 ا-:ان العنو

  0912689720: تلفون 
  امير انور
   المنطقة الصناعية  الخرطوم بحرى-:العنوان 

7267: ت 

  21/10/2012 -:تاريخ االيداع 
 ربطها بالعالمة -:الشرط 
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_________ _____________________

  
  47254 -:رقم العالمة 

   )3 ( -:القسم 
  مستحضرات تجميل
  حعز الدين محمد احمد صال

________________ 

بخور عطور و- -البضائع
 -:مالك العالمة 

   الخرطوم الكالكلة صنقعت -:العنوان 
  0122111192: ت 

  26/12/2012 -:تاريخ االيداع 
______________

  
  46951 -:رقم العالمة 

   )34 ( -:القسم 
  غ والتبغ المعسل
  حمد المنا محمد خوجلى

_________________

 السجائر والتب-:البضائع 
 م-:مالك العالمة 

  لصناعية الخرطوم المنطقة ا-:وان العن
  0920000668ت 

  8/10/2012 -:تاريخ االيداع 
_____________

___ 

  
  46767 -:رقم العالمة 

   )30 ( -:القسم 

  حمد المنا محمد خوجلى 
 الجديد الثورة 

__________________ 

 م-:مالك العالمة 
 – الكاملين -:العنوان 

  0920000668: ت 
  28/8/2012 -:تاريخ االيداع 

______________
  

  
  47766 -:رقم العالمة 

   )30 ( -:القسم 

  حمد المنا محمد خوجلى
  الجديد الثورة 

_______________ 

   الحلويات-:البضائع 
 م-:مالك العالمة 

 – الكاملين -:العنوان 
  0920000668: ت 

  28/8/2012 -:تاريخ االيداع 
______________

  
  47214 - :رقم العالمة

   )35 ( -:القسم 
  ن وتفعيل النشاط المكتبى

  حمود ابوعبيدة محمد

االحرف 

_____________________________ 

 الدعاية واالعال-الخدمات
 م-:مالك العالمة 

  091224317امدرمان الشهداء ت -العنوان
  17/12/2012 -:تاريخ االيداع 

 عدم المطالبة بحق خاص على -:الشرط 
M.C.Mفى الوضع العادى   

   الحلويات-:البضائع 

 9



  
  47125 -:رقم العالمة 

   )16 ( -:القسم 
ى والمطبوعات -البضائع الورق والورق المق

ليتات واالحبار ومواد 

ل-
ا

 السوق العربى عمارة البرير شارع 

و
والمجالت والصحف والب

  التنظيف 
برير الحديثة:مالك العالمة     مطبعة ا

لبرير للتقنية المحدودة  (    )شركة 
-:العنوان 

  ار جميل شرق الراهباتالطي
  22/11/2012 -:تاريخ االيداع 

______________________________

  

   )35 ( -:القسم 
   الدعاية واالعالن والنشاط المكتبى-الخدمات

  لالستثمار المحدودة
  11598 ب – ص 

__ 

  47165 -:رقم العالمة 

 شركة ادمس -مالك ال
 الخرطوم-:العنوان 

  4/12/2012 -:تاريخ االيداع 
____________________________

  

   )5 ( -:القسم 
   مستهلكات طبية-:البضائع 

 شركة دى كى تى سيرفسيز -

1835 / 0912309446  

______ 

:مالك العالمة 
  المحدودة
  الخرطوم الجريف غرب الحارة االولى -العنوان

88542ت 

  4/12/2012 -:تاريخ االيداع 
________________________

  
  47172 -:رقم العالمة 

   )5 ( -:القسم 
  بية

 شركة دى كى تى سيرفسيز -

18 / 0912309446  

_______ 

 مستهلكات ط-:البضائع 
:مالك العالمة 

  المحدودة
 الخرطوم الجريف غرب الحارة االولى ت -:العنوان 

3588542

  4/12/2012 -:تاريخ االيداع 
______________________

  
  47169 -:مة رقم العال
   )5 ( -:القسم 

  بية
  كة دى كى تى سيرفسيز المحدودة
: رب الحارة االولى ت 

_______ 

 مستهلكات ط-:البضائع 
شر-مالك العالمة

 الخرطوم الجريف غ-:العنوان 
  47168 -:رقم العالمة   0912309446 / 183588542
  4/12/2012 -:تاريخ االيداع 

______________________
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  47170 -:رقم العالمة 

  لكات طبية
 كى تى سيرفسيز 

 الخرطوم الجريف غرب الحارة االولى 

_________

   )5 ( -:القسم 
 مسته-:البضائع 

 شركة دى-:مالك العالمة 
  المحدودة
-:العنوان 

  0912309446 / 183588542ت
  4/12/2012 -:تاريخ االيداع 

____________________

  
  47223 -:رقم العالمة 

واالعالن وتفعيل النشاط 

 شركة اركل لالنشطة المتعددة -

 الخرطوم السجانة جوار بنك امدرمان 

1/12/2012  

   )35 ( -:القسم 
ية الدعا -الخدمات
  المكتبى

:مالك ال
  المحدودة
-:العنوان 

 - 0123679563: الوطنى ت 
01224412460  

9 -:تاريخ االيداع 

  

  

  46908 -:رقم العالمة 
   )3 ( -:القسم 

التجم والعطور مستحضرات 

________________________ 

يل  العطور و-:البضائع 
  الزيتية لوشن
 عثمان محمد احمد صديق حسن -:مالك العالمة 

  محمد احمد صديق
 الخرطوم سباق الخيل جنوب مكافحة -:العنوان 
  التهريب

  24/9/2012 -:تاريخ االيداع 
  46345 ربطها بالعالمة رقم -:الشرط 

______

 

  
  47211 -:رقم العالمة 

   )32 ( -:القسم 
المعدنية والعصائر الطبيعية 

 
المعدنية

ارع االسفلت 

 المياه -:البضائع 
  والمشروبات
  احمد ادم محمد وادى -:مالك العالمة

  مصنع الرشاش للمياه  والتعبئة( 
 مدخل المدينة ش– ام روابة -:العنوان 

  0123030315: ت 
  16/12/2012 -:تاريخ االيداع 

_____________________________ 

  
  47210 -:رقم العالمة 
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   )35 ( -:القسم 
 الدعاية واالعالن وتفعيل النشاط -الخدمات
  المكتبى

مصنع ( حمد وادى 
  دنية والتعبئة

  0123030315: ت 

___

 احمد ادم م-:مالكال
الرشاش للمياه المع

 مدخل المدينة شارع – ام روابة -:العنوان 
االسفلت 

  16/12/2012 -:تاريخ االيداع 
___________________________

  

   مكيفات واجهزة تبريد-:البضائع 
صنع (  محمد حسن سيد -:مالك العالمة 

كيفات والمبردات 

   8004 ب –

  )COOLER( ذف كلمة 

  46703 -:رقم العالمة 
   )11 ( -:القسم 

م
اوكى لتصنيع وتجميع الم

  )والثالجات
 الخرطوم العمارات ص -:العنوان 

  0912358520 - 0912304333:  ت 
  13/8/2012 -:اليداع تاريخ ا
 ح-:الشرط 

______________________________ 

  
  46704 -:رقم العالمة 

   )11 ( -:القسم 

   مكيفات واجهزة تبريد-:البضائع 
مصنع اوكى (  محمد حسن سيد -:مالك العالمة 

  لتصنيع وتجميع المكيفات والمبردات والثالجات
:   ت 8004 ب –رات ص 

0912358520  

 

ا الخرطوم العم-:العنوان 
0912304333 - 
  13/8/2012 -:تاريخ االيداع 

  ) COOLER(  حذف كلمة -:الشرط 
______________________________

  

مصنع اوكى (  محمد حسن سيد -:مالك العالمة 
  )لمكيفات والمبردات والثالجاتلتصنيع وتجميع ا

  8004 ب –ارات ص 

091 - 0912358520  

  46705 -:رقم العالمة 
  )11 (-:القسم 

   مكيفات وأجهزة تبريد-:البضائع 

  الخرطوم العم-:العنوان 
2304333:  ت 

  13/8/2012 -:تاريخ االيداع 
  ) COOLER( حذف كلمة -:الشرط 

______________________________ 

  
  47191 -:رقم العالمة 

  )16 (-:القسم 
عات  و الورق الورق المقوى  المطب-البضائع

  المنتجات المصنوعة من الورق
   مالك مجذوب محمد على-:مالك العالمة 
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 المناقل القرشي –  والية الجزيرة-:العنوان  24
12371032: ت  091296600- 09

  11/12/2012 -:تاريخ االيداع 
 

  
  47085 -:رقم العالمة 

  )34 (-:القسم 
  اعواد الثقاب-بضائع

ستيراد  شركة ارجان لال-:مالك العالمة 
  والتصدير المحدودة

 2/5مربع /2978 رقم 
  0912312343  ت2157 

1/2012  

________________

ال

 أمدرمان عقار-:العنوان 
ب.الصناعات ص
14/1 -:تاريخ االيداع 

 حذف اعواد الثقاب من االنمو-:الشرط 
_____________

  ذج
 

  
  46718  -:رقم العالمة 

  )35 (-:القسم 
  ن  الدعاية واالعال -الخدمات

 منظمة البيان الخيرية للدعوة -:مالك العالمة 
  االسالمية

  ارة جاد فريب 
09  

  
______________________________ 

 عم– الخرطوم -:العنوان 
13849563: ت

23/8/2012 -:تاريخ االيداع 

  
  71144 -:رقم العالمة 

شاط 
  ىالمكتب

 شركة اوزون للصناعات الورقية -:مالك العالمة 
  المحدودة

ي المنطقة الصناعية كافورى 
09 0912388214  

 PAPER CUP حذف كلمة 

  )35 (-:القسم 
خدمات الدعاية واالعالن وتفعيل الن -الخدمات

 الخرطوم بحر-:العنوان 
12346330: ت

  19/11/2012 -:تاريخ االيداع 
-:الشرط

______________________________ 

  
  47070 -:رقم العالمة 

  )35 (-:القسم 
تفعيل النشاط  خدمات الدعاية واالعالن و-اتالخدم

 التحتية  شركة الباسقات للبنيه-:ك العالمة مال
  المحدوده

 مشروع السليت شرق –ى 
  ي

________________________ 

  المكتبي

 الخرطوم بحر-:العنوان 
مخطط نبته السكن

  2012/ 12/11 -:تاريخ االيداع 
______
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 المطاط الغاتا- :البضائع 
والميكا ومنتجات المصنوعة

 لالستعمال في تصنيع 
  و

09123 0912388214  
ا

 PAPER CUPذف كلمة 

  47113 -:رقم العالمة 
  )17 (-:القسم 

 برشا واسبستوس 
مواد ال هذه المو اد 

البالستيكة مشكلة بالبثق
مواد تغليف وحش

 شركة اوزون للصناعات الورقية -مالك ال
  المحدودة 
  الخرطوم بحري المنطقة الصناعية -:العنوان 
46330: كافورى ت

اليداع    19/11/2012 -:تاريخ 
 ح-:الشرط

______________________________ 

  

  )30 (-:القسم 
 البن والشاى والكاكاو والسكر واالرز-:البضائع 

قيق  والتابيوكا والساغو والبن االصطناعى 
بز ة من الحبوب والخ

يات المثلجة عسل النحل والعسل 

09 0912388214  

_______________________ 

  47121 -:رقم العالمة 

 
الد

والمستحضرات المصنوع
طائر والحلوالفو

االسود الخميرة ومسحوق الخبيز والبهارات 
  والتوابل الخردل والملح 

شركة اوزون للصناعات الورقية -مالك العالمةال
  المحدودة 

  كافورى  الخرطوم بحري المنطقة الصناعية-العنوان
12346330: ت

  21/11/2012 -:تاريخ االيداع 
_______

  

  )39 (-:القسم 
) االوانى الورقية ( نقل وتغليف وتخزين  -الخدمات

غليف  والورق والورق المقوى ومواد تجليد 
المصنوعة من المطاط والغاتا 

  وس

 

/11/2012  

  47112 -:رقم العالمة 

والت
البالستيكية والمنتجات 

والبرشا واسبست
   الورقية المحدودة شركة اوزون للصناعات-مالك ال

 كافورى الخرطوم بحري المنطقة الصناعية -:العنوان
   0912388214 0912346330ت

21 -:تاريخ االيداع 

______________________________ 

  
  47111 -:رقم العالمة 

  )16 (-:القسم 
 الورق والورق المقوى والمنتجات -:البضائع 

مواد تجليد المصنوعة من هذه المواد المطب و

 شركة اوزون للصناعات الورقية 
  المحدودة 

عات 
  والتغليف البالستيكية

-مالك العالمة 
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 الخرطوم بحري المنطقة الصناعية -:العنوان 
   0912388214 091234630:كافورىت

  19/11/2012 -:تاريخ االيداع 

______________________ 

 PAPER CUP حذف كلمة -:الشرط

_______

  
  46289 -:مة رقم العال
  )30 (-:القسم 

ز  البن والشاى والكاكاو والسكر واالر-:البضائع 
والساغو والبن االصطناعى ، الدقيق والخبز 
ل النحل  والفطائر والحلويات المثلجة ، ع
رة ومسحوق الخبيز ، 

  البهارات) التوابل(صلصات 

م

الذرة 

_______________________

س
والعسل االسود ، الخمي

الملح الخردل وال
وطرحة لالستثمار  شركة اب-:مالك العالمة 

  المحدودة
حلى-:العنوان     الخرطوم السوق ال

  1/5/2012 -:تاريخ االيداع 
 حذف العبارات الواصفة مثل زيت -:الشرط 

  مصفى وغنى بالفيتامينات باللغتين
_______

___ 

  
  47126 -:رقم العالمة 

  )3 (-:القسم 
   التجميل  العطور ومستحضرات-:ع البضائ

ٕ شركة ترنتي واخوانه لالستثمار -:مالك العالمة 
  المحدودة 

  ع الشوام
091  

  450258: رمان  الترحيالت ت
ص بالحروف في 

________ 

 ام درمان شار-:العنوان 
2365793: ت

  22/11/2012 -:تاريخ االيداع 
 عوض جبريل الدمة السوق -:عنوان التبليغ 
الشعبي ام د

 عدم المطالبة بحق خا-:الشرط 
  وضع آخر

_____________________

  
  46307 -:رقم العالمة 

  زيوت نباتية،–اسماك ، دواجن ، لحوم -:البضائع 
 عبد القادر موسى عباس فضل -:مالك العالمة 

  )أكسس ترست للمواد  ( المولى 
منزل ) 34(الصحافة م 

_

  )29 (-:القسم 

الغذائية
 - الخرطوم -:العنوان 

)179(  
  1/8/2012 -:اع تاريخ االيد

_____________________________

  
  44016 -:مة رقم العال

   البسكويت ومنتجات الدقيق-:البضائع 
  )30 (-:القسم 
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   صديق محمد رحمة اهللا -:مالك العالمة 
مصنع البركل للبسكويت والطحنية والمواد ( 

  )الغذائية 
  ة الصناعية الشرقية 

09  

___ 

 المناقل المنطق-:العنوان 
12362710: ت

  27/1/2011 -:تاريخ االيداع 
___________________________

  
  47248 -:رقم العالمة 

القس  )5 (-:م 
   فوط صحية نسائية-:البضائع 

 شركة تهجد لالستثمار -:مالك العالمة 
  المحدودة
  26 منزل ر2 مربع 2 الخرطوم -:العنوان 

/2012  
  ناديل الورق م

_________ 

قم 
26/12 -:تاريخ االيداع 

 حذف-:الشرط 
_____________________

  
  

  47249 -:رقم العالمة 
  )5 (-:القسم 

   فوط صحية نسائية-:البضائع 
 شركة تهجد لالستثمار -:مالك العالمة 

  المحدودة

  26 منزل رقم 2 مربع 2 الخرطوم -:عنوان 
2012  

النها تقع مناديل الورق من القائمة 
ضغوطه من 

 

ال
/26/12 -:تاريخ االيداع 

حذف : الشرط 
 كما تحذف كلمة م16في القسم 
  االنموذج

_____________________________

  
  46368 -:رقم العالمة 

  )30( -:القسم 
  

   صديق رحمة اهللا -:مالك العالمة 
 المنطقة الصناع الشرقية – المناقل -:العنوان 

21/5/2012  

 البسكويت ومنتجات الدقيق والدقيق -البضائع 

ية
0912362710  

 -:ريخ االيداع تا
_____________________________ 

  
  46366 -:رقم العالمة 

  )30 (-:القسم 
   البسكويت ومنتجات الدقيق والدقيق-:البضائع 

   صديق رحمة اهللا -:مالك العالمة 
لشرقية – المناقل -:العنوان   المنطقة 

21/5/2012  

الصناعية ا
0912362710  
 -:تاريخ االيداع 

______________________________ 
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  46617 -:رقم العالمة 
  )12 (-:القسم 

  بيراتها
شركة مارينا الهندسية

01834  

 

 المركبات واس-:البضائع 
  -:مالك العالمة 

 الت 

  المحدودة
 ام درمان السوق الشعبي الترحي_العنوان

62179ت 

  11/7/2012 -:تاريخ االيداع 
________________ ___________ _ __

  
  42154 -:رقم العالمة 

  30 -:القسم 
  نتجات الدق

   عبد العاطى احمد -

 الشرقية 
012305  

يق البسكويت وم-:البضائع 
:مالك العالمة 

  )مصنع البركل للبسكويت( 
   المناقل المنطقة الصناعية-:العنوان 

002 - 0912362710: ت

  16/2/2010 -:تاريخ االيداع 
______________________________ 

  
  44018 -:رقم العالمة 

  )30 (-:القسم 

   البسكويت ، ومنتجات الدقيق-:البضائع 
مصنع البركل (  صديق رحمة اهللا  -مالك ال

  )د الغذائية 
:  المنطقة الصناعية الشرقية ت–ل 

للبسكويت والطحنية والموا
 المناق-:العنوان 

0912362710  
  27/1/2011 -:تاريخ االيداع 

 

  

  )35 (-:القسم 
  الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال -الخدمات

  شركة اسهام لالعمال المتقدمة المحدودة -مالك ال
قم 66ت مربع   158 عقار 
  ق مدينة الطفل 

  46693 -:رقم العالمة 

ر  الخرطوم اركوي-:العنوان 
 شر4مكتب رقم 

  0123000327 -0120729215: ت
  7/8/2012 -:تاريخ االيداع 

 

  

  46644 -:م العالمة 
  )35 (-:القسم 
   الدعاية واالعالن وتفعيل النشاط المكتبي -الخدمات

عبد المجيد  -:الك العالمة   مجدى احمد المصطفى
  )ر

  الخرطوم المنشية شارع الستين -:العنوان 

  

رق

م 
اي بوك لالستيراد والتصدي
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  0912181717 -2549202101: ت

________________________ 

  18/7/2012 -:تاريخ االيداع 
______

  

ة مراهم مسكنة 
 
ومستحضرات صحية وبيطرية اعشاب دوائية 

  ومراهم عطرية لغايات طبية 
اش العالمية للتجميل 

  عية

 

2  

  46762 -:رقم العالمة 
  )5 (-:القسم 

 المشتقات العالجي-:البضائع 
بلسم مواد ومستحضرات صيدالنية مواد

شركة اوك-مالك العالمة
باالعشاب الطبي

لخرطوم بحرى شارع المعونة جنوب  ا-:العنوان 
مستشفى احمد قاسم    غرب

  0991102020: ت
26/8/012 -:تاريخ االيداع 

 

  
  47404 -:م العالمة 

  )25 (-:القسم 
   المالبس واغطية الراس-:البضائع 

 نادى النسور الرياضي والثقافي -:مالك العالمة 
  واالجتماعى 

: ارة الثانية ت الثورة الح– امدرمان كررى -:العنوان 
012317178- 09231178  
  17/1/2013 -:تاريخ االيداع 
 امدرمان جوار استاد الهالل من -:عنوان التبليغ 

 -0912820626: الناحية الجنوبية ت 

__________________ 
0960125175  

___________

  

نى 

لصابون الحمام والصابون السائل 

  الخرطوم المنطقة الصناعية الجديدة جوار_العنوان 
  0960003003شركة السهم الذهبى ت

  14/1/2013-:تاريخ االيداع 
______________ 

  44866 -:رقم العالمة 
  )23(القسم 

   صابون حمام-:البضائع 
ل زياد خالد كرم  فلسطي طال-:مالك العالمة 

   سودانى  –ممدوح ظريف رياض 
مصنع بلدنا ( 

  )والمنظفات الصناعية

________________

رق
  

  46506 -: العالمة رقم
  )11 (-:القسم 
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ثالجات بتوجازا) اجهزة كهربائية  ( -البضائع
غساالت تلفزيونات، مكوى، أجهزة الحاسو

ت، 
ب، 

 الخرطوم شارع الجمهورية عمارة -:العنوان 
  عمر عبد السالم الطابق االول 

  0912100651: ت
2012  

___________________ 

  مكيفات ، خالطات، افران
   شركة ايسانس للتجارة المحدودة_مالكال

/12/6 -:تاريخ االيداع 
___________

  
  40226 -:رقم العالمة 

   )30 ( -:القسم 
فخات الذرة، رقائق منتجات  من-:البضائع 
  الحبوب

  محمد يحي الخزاعى عبد القادر _مالك ال
  ناعى ص

  3/2/2009 -:تاريخ االيداع 
_____________________________ 

  

ائر 

شارع 
  11037الصتاعات ص ب 

200  
  مة معسل من االنموذج

________________ 

 الخرطوم المنطقة الصناعية القديمة -:العنوان 

 المنطقة ال– امدرمان _العنوان
  0123093306 0911220644 ت

25/6/5 -:تاريخ االيداع 

كل حذف -:الشرط 
______________

  
  42089 -:رقم العالمة 

   )32 ( -:القسم 
  صائر المياه المعدنية والع-:البضائع 

  

   الخرطوم المنطقة الصناعية -:العنوان 

/2/2010  
_____ 

 محمد المنا محمد خوجلى -:مالك العالمة 
  )مصنع االفراح النتاج العصائر( 

  11037ص ب 
3 -:اع تاريخ االيد

___ ____________________ _

  
  35792 -:رقم العالمة 

   )34 ( -:القسم 
لمصنع وشبه المصنع 

   محمد المنا محمد خوجلى-:مالك العالمة 
 الخرطوم المنطقة الصناعية شارع -:العنوان 

/7/2006  

 التبغ ا– السجائر -:البضائع 
  33934 -:رقم العالمة 

   )34 ( -:القسم 
  ادوات التدخين

   المعسل-:البضائع 
ج   الصناعاتمصنع االفراح النتاج الس-مالك العالمة 

6 -:تاريخ االيداع   والتبغ
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 7 عدم المطالبة بحق خاص في الرقم -:الشرط 
 starsوكلمة 

___________________________

  

(  
ور الب

  زيتية مستحضرات تجميل صابون تبيض عطور
   ابكر حسن يوسف ادم-:مالك العالمة 

بنك النيلين  امدرمان شمال -:العنوان 

4/3/2012  

  46038 -:رقم العالمة 
 3 ( -:القسم 

 سرتية محلبية صندلية مجموع عط-ضائع 

  
  0918888311: ت 

 -:تاريخ االيداع 
______________________________ 

  
  45847 -:رقم العالمة 

 

  

 البن والشاى والكاكاووالسكر واالرز والبن -:البضائع 
االصطناعىاالدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
الحلويات  الحبوب والخبز والفطائر والحلويات

ومسحوق العسل ، الخميرة 
) التوابل(الخردل ، الخل الصلصات 

 
:

_______________________ 

  45849 -:رقم العالمة 
  )30 (-:القسم 

 و
المثلجة ، عسل النحل و

الخبيز ، الملح 
  البهارات

بن زياد عبد الرحمن محمود-:مالك اال    طارق
   الخرطوم بحرى الختمية -العنوان 

  0999512513: ت
  30/1/2012 -:تاريخ االيداع 

______

  )35 (-:القسم
  

  الزيوت والدهون الصالحة لالكل -:البضائع 
   شركة مالذ انس المحدودة-:مالك العالمة 

انين-:العنوان     الخرطوم العمارة الكويتية الم

18/9/2012  
  

  االعالن خدمات الدعاية و-:الخدمات

  محمود
   الخرطوم بحرى الختمية -العنوان

30/1/2012  
_____ 

  46846 -:رقم العالمة 
  )29 (-:القسم  طارق بن زياد عبد الرحمن -:مالك العالمة 

يز  0999512513: ت
  09123116614:  ت -:داع تاريخ االي

 -:تاريخ االيداع ________________________
_____________________________
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رق  46931 -:م العالمة 

  )39 (-:القسم 
  والتخزين خدمات النقل والتعبئة  -الخدمات

 شركة البحيرة للصناعات -:مالك العالمة 

رمان ابوروف الجديدة قطعة 
  الحديثة المحدودة

امد -:العنوان 
  0122311240/0123766613:ت87رقم

 30/9/2012 -:تاريخ االيداع 

  
  45910 -:رقم العالمة 

  )5 (-:القسم 
 مستحضرات صيدالنية وبيطرية، -:البضائع 

ية ، مواد حمية مستحضرات صحية لغايات طب
واغذية للرضع واالطفال 

ضماد    ت ومواد

_

معدة لالستعمال الطبى 
  لصقا 

  
  47061 -:رقم العالمة 

  )35 (-:القسم 
    واعالن

شركة فريدة للخدمات الطبية 

عقار 
  

____________________ 

 خدمات دعاية -الخدمات
 -:مالك العالمة 

  المحدودة 
 13 مربع – الرياض شارع المشتل -:العنوان 

 الخرطوم10
  8/11/2012 -:تاريخ االيداع 
_________

  
  46979 -:رقم العالمة 

  )29 (-:القسم 
  حة لالكل

  محمد الشيخ يوسف التهامى 
 32   

لحبوب ونقطة الزيت النها 

 الزيوت الصال-:البضائع 
حفاضات -:مالك العالمة 

ب. ام روابه المنطقة ص -:العنوان     شركة ايستقت للتجارة المحدودة-:مالك العالمة 
   الخرطوم شارع الستين -:العنوان 

  0127391661: ت
  12/2/2012 -:تاريخ االيداع 

_____________________

  0121200026: ت
  9/10/2012 -:تاريخ االيداع 

 حذف شكل ا-:الشرط
______  واصفة للبضائع __ 

_____________________________ 
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  46927 -:رقم العالمة 

  )35 (-:القسم 
   خدمات الدعاية واالعالن -الخدمات

 شركة تريشير العالمية للتجارة -:مالك العالمة 
  واالستثمار المحدودة 

 الخرطوم شارع السيد عبد الرحمن -:العنوان 
  12 شقة 4عمارة جعفر ط 
  30/9/2012 -:تاريخ االيداع 

_____________________________ 

  
  47052-:رقم العالمة 

  )35 (-:القسم 
 الدعاية واالعالن تفعيل النشاط  -الخدمات
  المكتبي

عبد الماجد الخير التجاني محمد -مالك العالمة 
  الخير

 عقار 43 الخرطوم اركويت مربع -:العنوان 
  0903792424:  شارع افريقيا  ت170

 

  
  47209 -:رقم العالمة 

  )3 (-:القسم 
   كحل-:البضائع 

   ربيع عبد الرحمن محمد العوض-مالكال
 امدرمان شارع الموردة عمارة بيت البركة -:العنوان 

  0122168316 ت 206ة 2ط 
  16/12/2012 -:تاريخ االيداع 

_________________________________ 

  
  46688 -:رقم العالمة 

  )3 (-:القسم 
 محلبية ضرات تجمي عطور ومستح-:البضائع 

  سرتية ومجموع ، صندلية
   ابكر حسن يوسف-:مالك العالمة 

   امدرمان شمال بنك النيلين -:العنوان 
  0918888311: ت

  5/8/2012 -:تاريخ االيداع 
_____________________________ 

  7/11/2012 -:تاريخ االيداع
______________________________

___ 

  
  40225 -:رقم العالمة 
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  )30 (-:القسم 
منفخات الذرة ، رقائق منتجات  (-:البضائع 

  بوبالح
  عبد القادر محمد يحي الخزاعي-مالك العالمة 

 المنطقة الصناعية جوار الالسلكى -:العنوان 
 - 0911220644: والجمارك ت

0123093306  
  3/2/2009 -:تاريخ االيداع 

_____________________________ 

  
  40224 -:رقم العالمة 

  )30 (-:القسم 
 منفخات الذرة ، رقائق منتجات -:البضائع 
  الحبوب 

   عبد القادر يحي الخزاعى-:مالك العالمة 
 المنطقة الصناعية جوار – امدرمان -:العنوان 

 - 0911220644: الالسلكى والجمارك ت
0123093306  
  3/2/2009 -:تاريخ االيداع 

 

  
  46662 -:رقم العالمة 

  )3 (-:القسم 
 مستحضرات التجميل كريمات لتبيض -:البضائع 

مستحضرات تنظيف مزيالت البشرة غسول لوشن 
للروائح الكريهة ، مزيالت شعر  صابون مطهر 

مستحضرات تجميل الحواجب ، اقالم الحواجب لواصق 
تثبيت الرموش المستعارة رموش مستعارة لواصق 
لتثبيت الشعر المستعار ، اظافر مستعارة مواد دهنية 
الغراض التجميل ، ملونات شعر اصباغ الشعر 

 بخور ، صابون طبي  غسوالت لوشن للشعر
منظفات عطور وزيوت عطرية شامبو، صابون سائل 

  ، مستحضرات الوقاية من الشمس 
   شركة مينا ماس المحدودة-:مالك العالمة 

 امام البنك الزراعي جوار بنك – امدرمان -:العنوان 
  468178 -468176الحرفين فاكس 
  23/7/2012 -:تاريخ االيداع 

______________________________

  
  47394 -:رقم العالمة 

  )35 (-:القسم 
   الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال -الخدمات

   شركة تايقر لألعمال المتقدمة -:مالك العالمة 
 عمارة عثمان الياس - شارع الحرية -:العنوان 

  )22( شقة –الطابق الثالث 
  16/1/2013 -:تاريخ االيداع 

_____________________________ 
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  شركة البحيرة للصناعات الحديثة -:مالك العالمة 
  المحدودة 

 87  امدرمان ابوروف الجديدة قطة رقم -:العنوان 
  0123766613: ت

  8/1/2013 -:تاريخ االيداع 
  _____________________________ 

  47346 -:رقم العالمة 
  )30 (-:القسم 

 البن والشاى والسكر واالرز -:قائمة البضائع 
والبن االصطناعى، الدقيق ومنتجات الدقيق، 
الحلويات والحلويات المثلجة ، عسل النحل 

  البهاراتوالعسل االسود 
شركة البحيرة للصناعات الحديثة -مالك ال

  المحدودة 
  بوروف الجديدة قطعة امدرمان ا-:العنوان 

  0123766613:  ت87رقم 
  8/1/2013 -:تاريخ االيداع 

_____________________________ 

  
  )11  (-:القسم 

   ادوات كهربائية وااللكترونيات-:البضائع 
   شركة مور للبنى التحتية المحدودة-:العالمة مالك 

 40 شارع الجزيرة عقار رقم 2  الرطوم -:العنوان 
  0112777744: ت

  23/12/2012 -:تاريخ االيداع 
_____________________________ 

 
  47364  -:رقم العالمة 

    )7  (-:القسم 
    معدات وآليات زراعية-:البضائع   47347 -:رقم العالمة 

  مون عشم اهللا التجارية  اعمال ما-:مالك العالمة   )30 (-:القسم 
  البن والشاى والسكر واالرز والبن -:البضائع 

االصطناعى ، الدقيق ومنتجات الدقيق ، 
الحلويات والحلويات المثلجة ،عسل النحل 

  سل االسود ، البهاراتوالع

:  المنطقة الصناعية القديمة ت-  السودان-:العنوان 
0123008979  
  13/1/2013 -:تاريخ االيداع 

_____________________________ 
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  47039  -:رقم العالمة 
   )25  ( -:القسم 
     مالبس داخلية ومنسوجات-البضائع

كة ابورحلة لالنشطة المتعددة   شر-:مالك العالمة   47365  -:رقم العالمة 
  )12 (-:القسم   والمحدودة

  الخرطوم عمارة النيل شارع التجانى -:العنوان     اسبيرات سيارات-:البضائع 
 اعمال مامون عشم اهللا -:مالك العالمة   16 مكتب رقم 6الماحى الطابق رقم 

  التجارية
 المنطقة الصناعية القديمة -السودان-العنوان

  0123008979: ت
  13/1/2013 -:تاريخ االيداع 

_____________________________ 

 
  47134  -:رقم العالمة 

  )9 (-:القسم 
    بطاريات-:البضائع 

    خالد احمد صديق عكود-:مالك العالمة 
 بورتسودان عمارة المحامى باكاش -:العنوان 

  جوار فندق امية 
  25/11/2012 -:تاريخ االيداع 
  امدرمان ابوروف الجديدة قطة -:عنوان التبليغ 

  0123766613:  ت87رقم 
  حذف الكلمات الواصفة من االنموذج: الشرط

_____________________________ 

  5/12/2012  -:تاريخ االيداع 
_____________________________

 
  47429 -:رقم العالمة 

  )35 (-:القسم 
    الدعاية واالعالن وادارة وتوج-الخدمات

  شركة الكناني للتسويق المحدودة -مالك ال
    المنطقة الصناعية الخرطوم -:العنوان 

  0912145454 - 0912217716: ت 
  20/1/2013  -:تاريخ االيداع 

_____________________________ 

 
  47276  -:رقم العالمة 

   )30 ( -:القسم 
الشاى والبن والكاكاو والبن االصطناعى -البضائع

    غو والدقيق والعسل والبهارات والتوابلوالتابيوكا والسا
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_____________________________ عبد العاطى محمد الحسن خلف اهللا  -مالكال
  كرار

 السوق الكبير جنوب الجامع – نياال -العنوان
  الكبير 

  2/1/2013  -:تاريخ االيداع 
 عبد الرحيم عوض السيد بدر -:عنوان التبليغ 

المحامى عمارة الصفا شارع الحرية مع تقاطع 
  البلدية

_____________________________ 

 
  43267 -:رقم العالمة 

   )29  ( -:القسم 
    معجون طماطم-:البضائع 

رة والخدمات   شركة هايك للتجا-مالك العالمة
  المحدودة
 408 شرق ص ب 37العمارات شارع -العنوان
   الخرطوم

  25/8/2010  -:تاريخ االيداع   47375 -:رقم العالمة 
    )30  ( -:القسم 

  الشاى والبن والكاكاو والبن -:البضائع 
االصطناعى والتابيوكا والساغو والدقيق والعسل 

  والبهارات والتوابل
  عبد العاطى محمد الحسن -:مالك العالمة  

  47393  -:رقم العالمة   خلف اهللا كرار
جامع جنوب ال/   نياال السوق الكبير -العنوان   )12  ( -:القسم 

    المركبات واجهزة النقل البرى واسبيراتها-:البضائع   الكبير 
  14/1/2013  -:تاريخ االيداع     شركة الكنانى للتسوق المحدودة-:مالك العالمة 

   عبد الرحيم عوض السيد بدر-:عنوان التبليغ   اعية الخرطوم  المنطقة الصن-:العنوان 
المحامى عمارة الصفا شارع الحرية مع تقاطع 

  البلدية

  0912145454 - 0912217716: ت 
  16/1/2013  -:تاريخ االيداع 
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  45565 -:رقم العالمة    العطور ومستحضرات التجميل-:البضائع 
  )34  (-:القسم    راكيش شندركانت ديردالل كوناري-:مالك العالمة 

 امدرمان سوق الريحة غرب شارع -:العنوان 
  0912211525: الصياغ ت

   السجائر والتبغ والتبغ المعسل-:البضائع 
   محمد المنا محمد خوجلى-:مالك العالمة 

   الخرطوم المنطقة الصناعية -:العنوان 
  0922851343: ت

  22/11/2011  -:تاريخ االيداع 
_____________________________ 

 
  47360 -:رقم العالمة 

  )4 (-:القسم 
  وقود ممزوج مع قاعدة -:قائمة البضائع 

  كحولية 
  )وقود حيوي( 
   شركة النيل للبترول المحدودة -مالك ال

ب . الخرطوم شارع المك نمر ص-:العنوان 
803   

  19/1/2013  -:تاريخ االيداع 
 الخرطوم شارع المك نمر منزل -:يغ عنوان التبل

  ب شرق الخرطوم/2/6و1
_____________________________

  1/10/2012 -:تاريخ االيداع 
  

_____________________________ 

 
  46467 -:رقم العالمة 

  )3  (-:القسم 
   العطور ومستحضرات التجميل -:البضائع 

   ايمن الفاضل ابراهيم السيد-:مالك العالمة 
 1025 منزل رقم 9 امدرمان الثورة الحارة -:العنوان 

  0122449433ت
  4/6/2012  -:تاريخ االيداع 

___________________________

 
  47265 -:رقم العالمة 

  )3  (-:القسم 
   عطور ومستحضرات تجميل-:البضائع 

  ماجدولين وليم ديمترى سالمة وديع -مالك العالمة
  )مصنع ماريوكا انطلى شوى(صبرى 
   سوق امدرمان المحطة الوسطى -:العنوان 

  0918888311: ت
  46934 -:رقم العالمة   2/1/2013 -:تاريخ االيداع  

  )3 (-:القسم  _____________________________
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  46790  -:رقم العالمة 

  29 -:القسم 
مستحضرات ، المرق مركزات المرق -البضائع

 الخضروات ، اللبن الحليب –العداد مرق اللحم 
 -الزيوت،البيض ،المحفوظة والمجففة والمطهية 

  اللحوم
 شركة معاوية البرير لاللبان -:مالك العالمة 
  لمحدودة والنشويات ا

  الخرطوم المنطقة الصناعية سباق -العنوان
:  ت3058ب .الخيل الخرطوم ص

0912298196  
  4/9/2012  -:تاريخ االيداع 

_____________________________ 

 
  46850 -:رقم العالمة 

  )39 (-:القسم 
   النقل والتغليف وتخزين السلع-الخدمات

   صديق محمد رحمة اهللا -:مالك العالمة 
  المناقل المنطقة الصناعية الشرقية -:عنوان ال
  0912362710:ت

  18/9/2012 -:تاريخ االيداع 
  44695 - 44117 الربط بالعالمات  -:الشرط 

_____________________________ 

 
  40676 -:رقم العالمة 

  )30 (-:القسم 
    الشاى ، البن-:البضائع 

  دودة  شركة االسرة للخدمات المح-:مالك العالمة 
 3/ 7 عمار السر صالح على ط -:العنوان 

  0912620431: تلفون
  5/5/2009 -:تاريخ االيداع 

   حذف شكل اللبن من االنموذج -:الشرط
_________________________________ 

 
  47231 -:رقم العالمة 

  )35 (-:القسم 
   استشارات مهنية وادارية-الخدمات

   احمد النور  جمال عبد الناصر-:مالك العالمة 
   الخرطوم – 12605ب . ص-:العنوان 

  0912810901 - 0912683781: ت
  24/12/2012 -:تاريخ االيداع 

 AUDITBURAU عدم حماية عبارة -:الشرط 

FOR QUALITY  
_____________________________ 
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 شركة برونز العالمية لالتصاالت -:مالك العالمة 
 شركة –والخدمات واالستثمار والتقنية المحدودة 

مجمع نيفاشا لصيانة السيارات ( جوبا العالمية 
  )وتصنيع قطع الغيار

  47230 -:رقم العالمة 
  )35 (-:القسم 
   استشارات مهنية وادارية- :الخدمات
   جمال عبد الناصر احمد النور-:المة مالك الع

ارع االنقاذ شمال بنك  الخرطوم بحرى ش-:العنوان 
  0912399450-0123770480:امدرمان ت

   الخرطوم – 12605ب . ص-:العنوان 
  0912810901 - 0912683781: ت

  17/1/2013  -:اع تاريخ االيد  24/12/2012 -:تاريخ االيداع 
 عدم حماية عبارة -:الشرط  ______________________________

AUDITBURAU FOR QUALITY  
______________________________ 

 
  47439 -:رقم العالمة 

  )43 (-:القسم 
  والمشروبات ماطع خدمات ال- الخدمات

   وليد محمد سيد احمد -:مالك العالمة 
  )زنك جريل للسندوتشات والمرطبات( 

  62 عقار رقم 47 شارع 2 الخرطوم -:العنوان 

  0912126868: ت
  21/1/2013 -:تاريخ االيداع 

 

 
  47373 -:رقم العالمة 

  )35 (-:القسم 
    الدعاية واالعالن وادارة توجيه االعمال- :الخدمات

 هشام احمد محمد عثمان حبيب -:مالك العالمة 
 سودانيان عمر عبد اهللا سليم –النيل جموعة ابراهيم 

   اردنى –الشيش 
  نتاج وتعبئة معجون الطماطم مصنع الرباط ال( 

 امدرمان جوار استاد الهالل من الناحية -العنوان
  الجنوبية 

  0960125175 -012820626: ت
  14/1/2013 -:تاريخ االيداع 

_________________________ 

 
   47402 -:رقم العالمة 

  )37 (-:القسم   45829 -:رقم العالمة 
  صيانة المركبات ، اصالح المركبات  -الخدمات  )25 (-:القسم 

   االحذية-:البضائع   دمة المركباتمحطات خ
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  محمد الشيخ ابراهيم -:مالك العالمة    امدرمان استاد الهالل -:العنوان 

اعمال بن عمى ( د الكريم الشيخ ابراهيم عب  0912367987: ت
  22/1/2013 -:تاريخ االيداع   )التجارية

:  ت4 امدرمان سوق ليبيا مربع -العنوان  _________________________________
0912516500/ 091239639  
  22/1/2013 -:تاريخ االيداع 

______________________________ 

 
  47288 -:رقم العالمة 

  )35 (-:القسم 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة توجيه  -الخدمات
  االعمال

شركة ارماة العالمية لقطع الغيار -:مالك العالمة 
  المحدودة
 الخرطوم السوق المركزى شرق -:العنوان 

  0999999190: الميناء البرى ت
  6/1/2013 -:تاريخ االيداع 

 

 
  47445 -:رقم العالمة 

 

 
  47236 -:رقم العالمة 

  )35 (-:القسم 
   خدمات الدعاية واالعالن-الخدمات

   حسين محمد شريف-:مالك العالمة 
   الخرطوم-1836ب .  ص-:العنوان 

  25/12/2012 -:اريخ االيداع ت
 

 
  46785 -:رقم العالمة 

  30 -:القسم 
   البسكويت ومنتجات الدقيق-:البضائع 

 محمد الحاج جموعة ابراهيم  -:مالك العالمة 
  مصنع الشريف للبسكويت

الصناعية  المنطقة المناقل-العنوان
  )39 (-:القسم  0912319252 -0922221112:ت

   النقل والتعبئة والتوزيع-الخدمات  3/9/2012 -:تاريخ االيداع 
 امدرمان شرق استاد الهالل -:يغ عنوان التبل

  0912319252 -0922221112:ت
 شركة االتفاق للتوزيع -:مالك العالمة 

  التسويق المحدودةو
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   47406 -:رقم العالمة   حذف الكلمات الواصفة وشكل البسكويت: الشرط
   )3  ( -:القسم  _____________________________

  العطور ومستحضرات التجميل-البضائع 
   حافظ الطيب محمود–مالك العالمة 

   امدرمان المنطقة الصناعية -:العنوان 
  47274 -:رقم العالمة   0122279220: ت   

  )19 (-:القسم   17/1/2013  -:ع تاريخ االيدا
   مجسمات غير معدنية-:البضائع  _____________________________

 عبد العظيم خضر احمد -:مالك العالمة 
تخمير مصنع السامورى الحواض ال(حمد

  )الخرسانية
  الخرطوم بحرى شمال كافورى -:العنوان 

  0912257021:ت
   2/1/2013 -:تاريخ االيداع 

_____________________________

  
  47405  -:رقم العالمة 

   )3  ( -:القسم 
    العطور ومستحضرات التجميل-:البضائع 

    حافظ الطيب محمود-:مالك العالمة 
 منطقة الصناعية   امدرمان ال-:العنوان 

  0122279220: ت 
  17/1/2013  -:تاريخ االيداع 

ـــــــــــــــــــــــــــ

  
  46994 -:رقم العالمة 

   )3  ( -:القسم 
  مستحضرات تجميل عطور زيوت -:البضائع 

  عطرية صابون لوشن جلي ومنظفات 
  شركة ماس ولولي للتوكيالت -:مالك العالمة 

  التجارية
  280  الخرطوم المجاهدين عقار رقم -:العنوان 

  0912333660: ت 
  15/10/2012  -:تاريخ االيداع 

_____________________________ 

  
  46939  -:رقم العالمة 

   )3  ( -:القسم 
    العطور ، الكريمات -:البضائع 

    بدر الدين احمد محمد عبد اهللا-:مالك العالمة 
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  امدرمان السوق عمارة البرير الممر -:العنوان 
  0122620732:  ت 2التجارى مكتب 

  46133  -:رقم العالمة 

  2/10/2012  -:تاريخ االيداع 
 

  
   46488  -:رقم العالمة 

   )5  ( -:القسم 
    مستحضرات طبية-:البضائع 

  شركة كركساوي اخوان للتجارة -:مالك العالمة 
  واالستثمار المحدودة

 برج 15 العمارات شارع –  الخرطوم -:العنوان 
  كركساوي اخوان
  7/6/2012  -:تاريخ االيداع 

______________________________ 

  
  46989  -:رقم العالمة 

   )34  ( -:القسم 
    المعسل-:البضائع 

    الطاهر ادم احمد عباس-:مالك العالمة 
   البوستة-  امدرمان -:العنوان 

  15/10/2012  -:تاريخ االيداع 
_____________________________ 

   )3  ( -:القسم 
  الروائح العطرية ، العطور ومستحضرات -:البضائع 

  التجميل ، صابون
   نيراج أورنكانت جمنداس اللجى-مالك العالمة 

  امدرمان شارع الشنقيطى جوار مكتب -:العنوان 
  0912375858اراضى كررى موبايل 

 25/3/2012  -:تاريخ االيداع 

  
  44648  -:رقم العالمة 

   )35  ( -:القسم 
  الدعاية واالعالن  خدمات  -الخدمات

    عثمان محمد اسماعيل -:مالك العالمة 
  )مصنع جونسون لالسالك ( 

  المنطقة الصناعية –  امدرمان -:العنوان 

  0926163169:  ت 840ص  ب  
  17/5/2011  -:تاريخ االيداع 

_____________________________ 

  
  46814  -:رقم العالمة 

   )29 ( -:القسم 
  يوت الصالحة لالكل   الز-:البضائع 

    صديق محمد رحمة اهللا -:مالك العالمة 
  )مصنع البركل للبسكويت والطحنية والمواد الغذائية (   
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   المناقل المنطقة الصناعية الشرقية -العنوان

  0912362710: ت 
  12/9/2012  -:تاريخ االيداع 

 

  
  46849  -:رقم العالمة 

   )39  ( -:القسم 
  تغليف وتخزين السلع  النقل وال-الخدمات

    صديق محمد رحمة اهللا-:مالك العالمة 
    المناقل المنطقة الشرقية -:العنوان 

  0912362710ت  
  م18/9/2012  -:تاريخ االيداع 

  44906 الربط بالعالمة رقم -:الشرط 
 

  

  
  46534  -:رقم العالمة 

   )11  ( -:القسم 
    اجهزة كهربائية-:البضائع 

    خلف اهللا احمد الطيب-:مالك العالمة 
  ن المنطقة الصناعية الجديدة   امدرما-:العنوان 

  0912392263: ت 
  20/6/2012  -:تاريخ االيداع 

______________________________ 

  
  45412 -:رقم العالمة 

   )24  ( -:القسم 
    ثياب نسائية-:قائمة البضائع 
    الجيلي محمد الحاج-:مالك العالمة 

  دكان  ) 4(  سوق ليبيا مربع -:العنوان 
 ر مرطبات الصفا  جوا632رقم 

  0911998100: ت 
  46921  -:رقم العالمة   12/10/2011  -:تاريخ االيداع 

______________________________ 
   )41  ( -:القسم 
    التعليم ، التدريب، التهذيب-اتمالخد

  شركة اصالن اسوسيتس -:عالمة مالك ال  
  المحدودة

  46717  -:رقم العالمة 
   )35  ( -:القسم 

  الدعاية واالعالن وتفعيل النشاط المكتبي -الخدمات    امدرمان شارع العرضة جنوب -:العنوان 
  محمد المنا محمد خوجلي مصنع -:مالك العالمة   0912284143 - 0923230962: ت 

  26/9/2012  -:تاريخ االيداع   )جوي لصابون التوليت
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  المنطقة 11037ب . الخرطوم ص   -:العنوان   0157905547 - 0912342356: ت 
  27/9/2012  -:تاريخ االيداع   0920000668الصناعية القديمة ت 

  23/8/2012  -:تاريخ االيداع  ________________________________
______________________________ 

  
  45660  -:رقم العالمة 

   )16  ( -:القسم 
  الورق والورق المقوى -:قائمة البضائع 

والمنتجات المصنوعة من الورق والمطبوعات 
  ومواد تجليد الكتب

    مختار مصطفى عثمان العقاد-:ك العالمة مال
  42 مربع 7 عقار رقم 2الخرطوم : العنوان 

  18/2/2011  -:تاريخ االيداع 
______________________________ 

  

  
  46922  -:رقم العالمة 

   )3  ( -:القسم 
    صندلية-:البضائع 

  ة للحلول المتكاملة  شركة أسطور-:مالك العالمة 
  امدرمان مجمع اسواق الوسن شرق -:العنوان 

  حديقة امدرمان الكبري
  0157905547 - 0912342356 ت  

  27/9/2012  -:تاريخ االيداع 
 

  
  46940  -:رقم العالمة   46923  -:رقم العالمة 

   )3  ( -:القسم    )35  ( -:القسم 
الدعاية واالعالن وتفعيل النشاط - الخدمات
  المكتبي

 ظهره ومواد تستخدم فى غسيل وكى -البضائع
  المالبس

للحلول   شركة أسطورة -:مالك العالمة 
  المتكاملة 

  ادريس  محمد على احمد -:مالك العالمة 
    امدرمان البوستة-:العنوان 

  امدرمان مجمع اسواق الوسن شرق -:العنوان 
  حديقة امدرمان الكبري 

  2/10/2012  -:تاريخ االيداع 
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  0912308402 – 0922221112: ت 

  
  45919  -:رقم العالمة 

   )3  ( -:القسم 
  الصابون والصابون السائل -:قائمة البضائع 
  والمنظفات وبدره

  الصادق الحاج جموعه ابراهيم -:مالك العالمة 
  )الساقية لصناعة الصابون(

 - 0922221107:   ربك ت -:العنوان 
0912356825  
  14/2/2012   -:تاريخ االيداع 
   امدرمان شرق استاد الهالل -:عنوان التبليغ 

  0912308402 – 0922221112: ت 
   حذف العبارات الواصفة-:الشرط 

______________________________ 

  

 واالشكال الواصفة  الواصفة  حذف العبارات-:الشرط 
  25421والربط بالعالمة رقم 

______________________________ 

  
  46254  -:رقم العالمة 

   )29  ( -:القسم 
بيض مايدة، كتاكيت (   االغذية -:قائمة البضائع 
  )الحم، كتاكيت
    عياد عيدو جورج-:مالك العالمة 

ة موسي  السجانة عمار–  الخرطوم جنوب -:العنوان 
  2عبد القادر الطابق االول شقة رقم 

  0912393184: ت 
  24/4/2012  -:تاريخ االيداع 

   حذف شكل الطائر والبيضتين-:الشرط 
_____________________________ 

  

  46244  -:رقم العالمة 
   )30  ( -:القسم 

  بسكويت الدقيق ومنتجات الدقيق وال-البضائع 
  محمد الحاج جموعه ابراهيم  -:مالك العالمة   46253  -:رقم العالمة 

   )5  ( -:القسم   مصنع الشريف للبسكويت
مطهرات، (   أدوية كيماويات -:قائمة البضائع 

  )مستحضرات البادة الحشرات
    المناقل المنطقة الصناعية-:ان العنو
  0912319252 - 0922221112: ت 

  19/4/2012  -:تاريخ االيداع     عياد عيدو جورج-:مالك العالمة 
   امدرمان شرق استاد الهالل -:عنوان التبليغ 
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  الخرطوم جنوب  السجانةعمارة -:العنوان   0912371032: ت 
  7/11/2012  -:تاريخ االيداع    2موسي عبد القادر الطابق االول شقة رقم 

  0912393184: ت  _________________________________
  24/4/2012  -:تاريخ االيداع 

 عدم الحماية لشكل الثعبان والمتعارف -:الشرط 
  عليه فى شعار الصيدليات

______________________________ 

  
  46252 -:قم العالمة ر

   )31  ( -:القسم 
    مركزات اعالف-:قائمة البضائع 
    عياد عيدو جورج-:مالك العالمة 

 عمارة - السجانة– الخرطوم جنوب -:العنوان 
   2موسي عبد القادر الطابق االول شقة رقم 

  0912393184: ت 
  24/4/2012  -:تاريخ االيداع 

______________________________
___ 

  
 

  
  46952  -:رقم العالمة 

   )35  ( -:القسم 
 خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه -الخدمات

االعمال وتفعيل النشاط المكتبي فيما عدا تقييم 
  الغابات الدائمة
شركة توالن للصناعات الكهربائية -مالك العالمة

  والمعدنية
صناعية مربع   الخرطوم بحرى المنطقة ال-:العنوان 

   567 ب – ص – 51 عقار رقم 6
  0912244010 - 0185229926:  ت 

  8/10/2012  -:تاريخ االيداع 
______________________________ 

    47041  -:رقم العالمة
   )16  ( -:القسم   47362  -:رقم العالمة 

  المطبوعات القرطاسية الورق -:قائمة البضائع    )3  ( -:القسم 
    الحنة-:البضائع   المنتجات المصنوعة من الورق

  عبد الرحمن مجذوب محمد احمد -:مالك العالمة 
  العجيل

    مالك مجذوب محمد على-:مالك العالمة 
   القرشى 24 –  والية الجزيرة المناقل -:العنوان 

 36



   الجديدة المنطقة الصناعية–  الدامر -:العنوان 
  0912156297: ت 

  9/1/2013  -:تاريخ االيداع 
______________________________ 

  
  46122 -:رقم العالمة 

  )3 (-:القسم 
 الروائح العطرية ، العطور -:البضائع 

  ومستحضرات التجميل ، صابون
   نيراج اورنكانت جمنداس اللجى-:مالك العالمة 

 شارع الشنقيطى جوار –مان  امدر-:العنوان 
  0912375858مكتب اراضى كررى موبايل 

  25/3/2012 -:تاريخ االيداع 
 

  
  45494 -:رقم العالمة 

  )35 (-:القسم 
  واالعالن دعاية خدمات فنية -الخدمات

   االمين عبد اهللامحمد -:مالك العالمة 
 

  
  45712 -:رقم العالمة 

  )35 (-:القسم 
   الدعاية واالعالن وتفعيل النشاط المكتبى -الخدمات

   شركة فريق ريد للتجارة الدولية-مالك ال
   51 الخرطوم العمارات شارع -:العنوان 

  0903792424: الملك عبد العزيز ت
  27/12/2011 -:تاريخ االيداع 

______________________________  

  
  46845 -:رقم العالمة 

  )11 (-:القسم 
   اجهزة كهربائية وملحقاتها-:البضائع 

   معتصم على محمد خير-:مالك العالمة 
   الخرطوم السوق العربى -:العنوان 

  بد المجيد السيدشارع الطيار جميل عمارة ع
   0912469202 - 0912302758: ت

  18/9/2012 -:تاريخ االيداع 
______________________________ 

   المهدية الثورة الحارة السابعة -:العنوان
  0912285666: ت
  30/10/2011 -:خ االيداع تاري

  46945 -:رقم العالمة    عدم تمتع الكرة االرضية بالحماية-:الشرط  
______________________________ 

  ) 35 (-:القسم 
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 برج الهالل دكان رقم – امدرمان السوق -:العنوان 
  )011030103(م) 1(

 خدمات الدعاية واالعالن وتفعيل  -الخدمات
  النشاط المكتبى فيما عدا تقييم الغابات الدائمة

  حدودةالم) سودان( شركة قابكو-مالك ال  12/9/2012 -:تاريخ االيداع 
 الخرطوم شارع على عبد اللطيف -:العنوان  ______________________________

  83780253: عمارة الفيحاء الطابق الرابع ت

   الخرطوم- 1155ب .ص
 3/10/2012 -:تاريخ االيداع 

  
  46946 -:رقم العالمة 

  )35 (-:القسم 
 خدمات الدعاية واالعالن وتفعيل  -الخدمات

  النشاط المكتبى فيما عدا تقييم الغابات الدائمة
  المحدودة) سودان( شركة قابكو-:الك العالمة م

 الخرطوم شارع على عبد اللطيف -:العنوان 
   83780253: عمارة الفيحاء الطابق الرابع ت

   الخرطوم- 1155ب .ص
  3/10/2012 -:تاريخ االيداع 

______________________________ 

  
  46816 -:رقم العالمة 

  )17 (-:القسم 
 

  
  46895 -:رقم العالمة 

  )12 (-:القسم 
    اطارات وانابيب-:البضائع 

خطاب  ادق جموعة بدر الدين الص-:مالك العالمة 
  الصادق جموعة

   الخرطوم السوق المحلى -:العنوان 
  0922530634: ت

  19/9/2012 -:تاريخ االيداع 
_____________________________

  
  47444 -:رقم العالمة 

  )11 (-:القسم 
 اجهزة للنارة والتدفئة وتوليد البخار -:البضائع 

  والطهى والتبريد والتجفيف والتهوية
ايرانيان  جلى ندوشنى– بشارت نزات -:عالمة مالك ال

 – بابكر احمد بابكر احمد - اسامة البشير البلولة–
انور لتصنيع وتجميع اجهزة التبريد (سودانيان

  )والتكييف والسخانات
    الخرطوم نادى االسرة  -:العنوان   ستيك اكياس بال-:البضائع

  0122036128 - 0912516500: ت   بطران موسى على محمد-:مالك العالمة 
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   22/1/2013 -:تاريخ االيداع 
______________________________ 

  
  47203 -:رقم العالمة 

حوم واالسماك ولحوم الدواجن 

د واحمد 

 المنطقة 

20  
_________

  )29 (-:القسم 
 الل-:البضائع 

والصيد وفواكهه، وخضروات محفوظة ومجففة 
ومربات وفواكه مطبوخة ) جيلى(ومطهية هالم 

  بالسكر الزيوت والدهون الصالحة لالكل
 جمال الدين الخير احم-:مالك العالمة 

  )معصرة السفينة للزيوت(  احمد الخير
 ود مدنى صناعات مارينجان-:العنوان 

  0123244244الصناعية ت
13/12/12 -:تاريخ االيداع 

_____________________

___  

  46924 -رقم العال

 منه مواد المصنوعة والمواد 

 محمد صادق محمد على -:مة 

 موبايل 7ربع 
0900914905  

 9   2013//27  -:تاريخ االيداع
 

:مة 
  )17 (-:القسم 
المطاط-البضائع
  بالستيكية

لعال

  
  46797 -:رقم العالمة 

  )21 (-:القسم 
  

ارب مح ريمون مجاهد سرايتان
 ماريتا -ارب سليمان

09123668 - 0912203931  

___ 

 ادوات صحيه-:البضائع 
 -:مالك العالمة 
 كيرلس مح-سليمان داؤود

 ديانا محارب سليمان  شنودة مجاهد –سليمان 
  سراتيال
  15 العمارات شارع -:العنوان 

49:  ت

  5/9/2012 -:تاريخ االيداع 
___________________________

  
  46902 -:رقم العالمة 

  )31 (-:القسم 
زراعية ومنتجات بساتين 
  في فئات اخرى، الحبوب الخام

ل 

  

المنتجات ال  -:البضائع 
وغالل غير واردة 

  شركة ايه ام ام ريسورسز قلوبا-:مالك العالمة 
  لالستثمار المحدودة

مالك ا
 – محمد على حسين –حسين محمد على ،

  محمد وليد محمد على صابونى
 الخرطوم بحرى م-:العنوان 

   كافورى9مربع 34/1 عقار رقم -:العنوان 
0912154846:  ت

  2/8/2012 -:تاريخ االيداع 
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  46677 - :رقم العالمة  
  )39 (-:القسم 

  والتوزيع والتخزين والتعبئة
  بد العزيز يوسف محمد عبد اهللا

 

 النقل والترحيل -الخدمات
  

  46793 -:رقم العالمة 
  )1 (-:القسم 

  
    مهندرا مانسو خالل بانيش-

  امدرمان السوق 

 من LONDON كلمة 

____

  

45483 -:رقم العالمة 

-:القسم 
طور ، زيوت عطرية، 

  )لوشن(جميل، غسول 

  0912305132:  الصناعية ت

____ 

ع-مالك العالمة 
 امدرمان المحطة الوسطى جوار اجزخانة -:العنوان 
  ابو نخلة

  31/7/2012 -:تاريخ االيداع   مواد الصقة-:البضائع 
:مالك العالمة  ______________________________

 2464ب . ص-:العنوان 
  550877: ت

  5/9/2012 -:تاريخ االيداع 
 حذف-:الشرط 
  االنموذج

__________________________
___ 

Naturepower 
  

) 3(  
  صابون ، ع-:البضائع 

مستحضرات الت
 محمد على احمد محمد الحسن-:مالك العالمة 

  كمبال
 

 بحرى – امدرمان حى المظاهر -:العنوان 
المنطقة

  22/10/2011 -:تاريخ االيداع 
__________________________

  
  46792 -:رقم العالمة 

  )25 (-:لقسم ا
  ة

   عادل حسن عليش احمد
  )لجاهزة

 16ع 

_________________ 

 مالبس جاهز-:البضائع 
 -:مالك العالمة 

مصنع العليش للمالبس ا ( 
 مرب31 سوق امدرمان دكان رقم -:العنوان 

  0918110082: ت
  4/9/2012 -:تاريخ االيداع 

_____________

  
  45963 -:رقم العالمة 

  )12 (-:القسم 
  ات

  مصطفى محمد سعيد بركات
صناعية القديمة شمال 

 اسبيرات العرب-:لبضائع ا
 -:مالك العالمة 

 الخرطوم المنطقة ال-:العنوان 
  بنك البركة
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  26/2/2012 -:تاريخ االيداع 
_____________________________  

  
  36065 -:رقم العالمة 

  )35 (-:القسم 
  

شركة شبيلى للمقاوالت  -:
  المحدودة

 
:  ت 1

 ال
ق خاص في 
اللوان البنفسجى 

 شعار الشركة -الخدمات
مالك العالمة 

والخدمات والمواد البترولية 
برج المنار -:العنوان   شارع السيد عبد الرحمن

7الطابق الثامن مكتب رقم 

0912175190 -0155140548  
يداع    6/9/2006-:تاريخ ا

 شريطة عدم المطالبة بح-:الشرط
شكل االسد واحرف اس وا

  االصفرو
______________________________

___   

  
  46619 -:رقم العالمة 

  )11 (-:القسم 
  بيراتها

  ركة مارينا الهندسية المحدودة
شعبى الترحيالت 

  11/7/2012 -:تاريخ االيداع 

OUT وQUALITY 

 _____  

 ENGINEED TO حذف -:الشرط 

PERFORM 

APPROVED 
_________________________

 المركبات واس-:البضائع 
 ش-مالك العالمة

 

  
  46276 -:رقم العالمة 

  )35 (-:القسم 
   الدعاية واالعالن -الخدمات

احمد عبد الرحمن نصر 

1368   

  26/4/2012 -:اليداع 
 ______  

 سليمان -:مالك العالمة 
  الدين

6ب . الخرطوم ص-:العنوان 

  0912970000 - 012066557: ت
تاريخ ا

________________________

  
  44193 -:رقم العالمة 

  )11 (-:القسم 
ساالت -:البضائع   اجهزة كهربائية ، ثالجات 

عصام الدين عبد الرحيم محمد عبد 

 شارع الحرية جوار مطبعة 

  8/3/2011 -:اليداع 

وغ
  وبتوجازات ، مراوح

 -:مالك العالمة 
  الحليم

 الخرطوم-:العنوان 
  0912307354: التمدن ت السوق ال– امدرمان -:العنوان

تاريخ ا   0183462179: ت
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محمد عبد /  بواسطة االستاذ-:عنوان التبليغ 
 0912863364: ت المحامى –اهللا عبد الخالق 

GLO 

بشرى احمد الزين واوالده 
  ودة

طى جوار 

  م1/8/2010

BAL COLOURS
  43212 -الرقم
  )3 (-القسم

   مستحضرات تجميل-البضاعة
 شركة ال-المالك

للتجارة المحد
 امدرمان المحطة الوس-العنوان

  اجزخانة ابو نخلة
9 –تاريخ االيداع 

SWEET HEART 
  43211 -الرقم
  )3 (-القسم

   مستحضرات تجميل-البضاعة
بشرى احمد الزين واوالده  شركة ال-المالك

  ودة
طى جوار 

  م1/8/2010
____

للتجارة المحد
 امدرمان المحطة الوس-العنوان

  اجزخانة ابو نخلة
9 –تاريخ االيداع 

__________________________
___  

  
  46352 -:العالمة 

   )12  ( -:القسم 
    اسبيرات العربات-:البضائع 

  ى محمد سعيد بركات
 المنطقة الصناعية القديمة 

   

  مصطف-:مالك العالمة 
  الخرطوم-:العنوان 

  شمال بنك البركة
  16/5/2012  -:تاريخ االيداع 

_______________________________

 

  

   )41  ( -:القسم 
والترفيه  -الخدمات التعليم والتهذيب والتدريب

ركة البافارية للتنمية والخدمات 

   7عمارات شارع رقم 

091  

 ______ __________  

  46465  -:رقم العالمة 

 
  والمسابقات الرياضية

  ش-:مالك العالمة 
  المحدودة
  الخرطوم ال-:العنوان 

 - 0153988156:  ت 55منزل رقم 
2623755

  4/6/2012  - :اريخ االيداعت
 SUDAN حذف كلمة -:الشرط 

__ ____________

  

   )5  ( -:القسم 
طرية وصحية -:البضائع    مستحضرات صيدلية 

 شركة داينميك للخدمات الطبية 

  46764  -:رقم العالمة 

وبي
  لغايات طبية

-مالك العالمة  رقم
  المحدودة
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 عقار 21  الخرطوم الرياض مربع -:العنوان 
  0912825042 : ت – 87

 43367  
 _________  

  26/8/2012  -:تاريخ االيداع 
 ربطها بالعالمة رقم-:الشرط 

_____________________

  
  46765  -:رقم العالمة 

   )5  ( -:القسم 
صيدلية وبيطرية 

  ة
طبية 

091282504  

  43367رقم 
 _________  

  مستحضرات -:البضائع 
وصحية لغايات طبي

  شركة داينميك للخدمات ال-:مالك العالمة 
  حدودةالم

 عقار 21  الخرطوم الرياض مربع -:العنوان 
2:  ت 87

  26/8/2012  -:تاريخ االيداع 
 ربطها بالعالمة -:الشرط 

_____________________

  
  29164  -:رقم العالمة 

   )3  ( -:القسم 

  محمد المنا محمد خوجلى
منطقة الصناعية القديمة 

  14/9/2002 -:تاريخ االيداع 

 _____________________________

  
  29159 -:رقم العالمة 

   )3  ( -:القسم 
سيل-:البضائع      صابون حمام وصابون 

  لمنا محمد خوجلى
وم المنطقة الصناعية القديمة 

  

غ
  محمد ا-:مالك العالمة 

ط  الخر-:العنوان 
  11037 ب –شارع الصناعات ص 

  13/9/2002  -:تاريخ االيداع 
 ______________________________

  

   )8  ( -:القسم 
    امواس-:البضائع 

ي اند اسكاي لالستيراد 
  

  مان عمارة البرير ر

1/8/2010  

  43182  -:رقم العالمة 

  شركة س-:مالك العالمة 
والتصدير المحدودة

  سوق امد-:العنوان 
  0912392263: ت 

5  -:تاريخ االيداع 
      صابون-:البضائع 

  -:مالك العالمة 
    الخرطوم ال-:لعنوان ا

  40021  -:م العالمة 
   )39  ( -:القسم 
    خدمات التعبئة والتغليف -الخدمات

رق   11037 ب –شارع الصناعات ص 
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ي اند اسكاي   شركة س-:مالك العالمة 
  لمحدودة

  ر 

20  

 ___  

لالستيراد والتصدير ا
  سوق امدرمان عمارة البري-:العنوان 
  558049فاكس 
17/12/08  -:االيداع تاريخ 

___________________________

 

   )11  ( -:القسم 
    اجهزة كهربائية-:البضائع 

   –هللا احمد الطيب 
  اشري

  الصناعية الجديدة 

201  

 
  46557  -:رقم العالمة 

  خلف ا-:مالك العالمة 
عز الدين محجوب ب

  امدرمان المنطقة -:العنوان 
  0912392263: ت 

28/6/2  -:اع تاريخ االيد

 ______________________________  

  
  46148  -:رقم العالمة 

   )29  ( -:القسم 
  اللبن الحليب المجفف منتجات االلبان -:البضائع 

اكه   جميع انواع ال
  والدهون الصالحة لالكل

 الخيل 

//  

فو اللحوم مستخرجات اللحوم 
والخضروات الزيوت 

ن   شركة معاوية البرير لاللبا-:مالك العالمة 
  والنشويات المحدودة

  الخرطوم المنطقة الصناعية سباق-:العنوان 
  0912298196 تلفون – 3058ص ب 

2632012  -:تاريخ االيداع 

_____________________________  

  

   )34  ( -:القسم 
  السجائر والتبغ والتبغ المعسل المصنع -:البضائع 

  شركة محمد المنا التجارية 

  رطوم المنطقة الصناعية 

  46809  -:رقم العالمة 

  

   )30  ( -:القسم 
حلويات -:البضائع    الدقيق ومنتجات الدقيق 

  مى عبد القادر البريجاوى

09  

  

  46150  -:رقم العالمة 
  وغير المصنع

-:مالك العالمة  وال
  والصناعية والزراعية والعقارية المحدودة 

 الخ-:العنوان 
  والشكوالته

  را-:مالك العالمة 
   11037ص ب 

  11/9/2012  -:تاريخ االيداع 
  امدرمان المنطقة الصناعية تلفون -:العنوان 

12689720

  27/3/2012  -:تاريخ االيداع 
_____________________________

   حذف المعسل من االنموذج-:الشرط 
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 ______________________________

  
  43153  -:رقم العالمة 

   )30   (-:القسم 
ا ت الدقيق-:قائمة البضائع      البسكويت ومنتج
مصنع ( طى احمد 

10/8/2010  
  

  عبد العا-:مالك العالمة 
  )البركل للبسكويت

  المناقل المنطقة الصناعية الشرقية -:العنوان 
  0912362710: ت 

  -:تاريخ االيداع 
 ______________________________

  

   )30  ( -:القسم 
    البسكويت-:البضائع 

  طى احمد محمد
منطقة الشرقية موبايل 

  41570  -:رقم العالمة 

  عبد العا-:مالك العالمة 
المناقل ال-العنوان

0912362710  
  1/11/2009  -:تاريخ االيداع 

 ______________________________  

  
  46565  -:رقم العالمة 

   )39  ( -:القسم 
  تعبئة صلصة -الخدمات

مر عوض حاج حامد محمد 

  

__ ____  

 ع -:مالك العالمة 
  احمد

 منزل رقم 14  امدرمان الثورة الحارة -:العنوان 
1313

  1/7/2012  -:تاريخ االيداع 
 ______ _______ _____________

  

 
  

  46812  -:رقم العالمة 
   )34  ( -:القسم 

غ والتبغ المعسل المصنع 

  راعية والعقارية المحدودة

 __________________  

 السجائر والتب-:البضائع 
  وغير المصنع
 شركة محمد المنا التجارية -:مالك العالمة 
والصناعية والز

   الخرطوم المنطقة الصناعية -:العنوان 
   11037ص ب 

  11/9/2012  -:تاريخ االيداع 
___________

  
  46811  -: العالمة رقم

   )34  ( -:القسم 
غ والتبغ المعسل المصنع    السجائر والتب-:البضائع 

  وغير المصنع
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  شركة محمد المنا التجارية-:مالك العالمة 
والصناعية والزراعية وال

 
  عقارية المحدودة

  معسل من االنموذج
_________

    الخرطوم المنطقة الصناعية -:العنوان 
   11037ص ب 

  11/9/2012  -:تاريخ االيداع 
 حذف ال-:شرط ال

_____________________

 _  

 ) 
  46810  -:رقم العالمة 

   )34 -:القسم 
والتبغ والتبغ المعسل 

  ع

  عقارية المحدودة

  معسل من االنموذج
_______

  السجائر -:البضائع 
المصنع وغير المصن

  شركة محمد المنا التجارية -:مالك العالمة 
والصناعية والزراعية وال

  الخرطوم المنطقة الصناعية   -:العنوان 
   11037ص ب 

  11/9/2012  -:تاريخ االيداع 
 حذف ال-:الشرط 

 __  _____________________

  
  46807  -:رقم العالمة 

   )34  ( -:القسم 
والتبغ والتبغ المعسل 

  ع

  راعية والعقارية المحدودة
م

  معسل من االنموذج
 __________  

المنا التجارية  شركة محمد -:مالك العالمة 
والصناعية والز

    الخرطو المنطقة الصناعية -:العنوان 
   11037ص ب 

  11/9/2012  -:تاريخ االيداع 
 حذف ال-:الشرط 

_____________________

  
  46547  -:رقم العالمة 

   )3  ( -:القسم 
  حضرات تجميل

  الفاتح سيف الدين مبارك سليمان

 ________________  

ت  عطور ومس-:البضائع 
  -:مالك العالمة 

    المنطقة الصناعية امدرمان -:العنوان 
  0912210909: ت 

  25/6/2012  -:تاريخ االيداع 
______________

  
  47066  -: العالمة رقم

   )7  ( -:القسم 
ت مكابس قطع مكابس 
ماكينات بطانات اسطوانات اعمدة 

قضبان

 اطقم حلقا-:البضائع 
لماكينات وجزاء ال

محامل ماكينات مجموعات  كاجزاء  مرفقية  السجائر -:البضائع 
 ماكنات وآالت كتل اسطوانات ورؤوس اسطوانات

كاجزاء ماكنات وآالت علب مرافق لآلالت والمحرات 

المصنع وغير المصن
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صمامات ات صمامات ماكنات وموجهاتوالماكن
سرب مضخات زيت وموازنات  اطواق لمنع ال

 مستخدمة في بيع ضخالغير (مضخات وقود 

 مضخات المياه مضخات هايدروليكية )الوقود
 اجهزة بدء حركة المحركات واآلالت اجزاء

جهزة نق الحركة  غير مستخدمة فى (الكلتشات 
 ومسننات اعمدة نقل حركة )المركبات البرية

 غي مستخدم فى (لالالتواجه تفاضل 
 جهزة لآللالتوا محاور ومكابح )المركبات البرية

 موجه قيادة )غير مستخدمة فى المركبات البرية(
التى  غير(كاداة ربط لآلالت رافعة هايدرولية 

غير التى تستعمل (االت )تشغل يدويا
 صمامات ضغط صمامان ضغط محامل )يدويا

ة وصالت مانعة للتسرب محامل محامل دولفيني
محامل كريات،محامل اعمدة نقل الحركة العمدة

نات فرجونات ي سيور للمحركات والماكنقل الحركة
اشعال  شمعات)اجزاء اآلالت (كربونية نوابض 

  لمحركات االشتعال الداخلى ومحاقن للمكائن
  شركة تناسيم للتجارة والخدمات -مالك ال

  المحدودة

 
ت

ل ا

رزة

من 
شارع على عبد اللطيف عمارة قالدة 

  ج
 ______________________________  

  

   )5  ( -:القسم 
مستحضرات صيدالن وبيطرية -بضائع ال

ت طبية ومواد حمية معدة 
واغذية الرضع واالطفال الصقات 

ضما

 

طوم سوبا الصناعات جنوب مصنع 

091  

 _____  

  46780  -:رقم العالمة 

ية
مستحضرات صحية لغايا

الطبى  لالستعمال
د ومواد حشو االسنان وسمع طب االسنان  ومواد 

مستحضرات البادة الحشرات والحيوانات الضارة 
  مبيدات فطريات
يفيلوبرس  شركة كونسولديتيد د-:مالك العالمة 

  المحدودة
  الخر-:العنوان 

 - 0922405133: صافوال للزيوت ت 
1622899

  2/9/2012  -:تاريخ االيداع 
_________________________

  

   )5  ( -:القسم 
هم مسكنة -:قائمة البضائع    المشتقات العالجية 

صيدالنية مواد ومستحضرات 
شاب دوائية ومراهم عطرية لغايات 

  46763  -:رقم العالمة 

مرا رطوم شارع السيد عبد الرح  الخ-:العنوان 
مواد ومستحضرات بلسم مع تقاطع 

صحية وبيطرية اع   763657 - 763681:  ت–الطابق االول 
  11/11/2012  -:تاريخ االيداع 

 AUTOMOTIVES حذف  -:الشرط 

  طبية 
  شركة اوكاش العالمية للتجميل -:مالك العالمة 

من االنموذ) SPARE PARTS  باالعشاب الطبيعية
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  الخرطوم بحرى شارع المعونة جنوب -:العنوان 
   قاسم غرب مستشفى احمد

20 

  0991102020: ت 
26/8/12  -:تاريخ االيداع 

  النيل
  47935  -الرقم
  )3 (-القسم

  ند
  ل ابراهيم جودة عبد الكريم

نطقة الصناعية الجديدة 

 بخور -البضاعة
 فيص-المالك
 امدرمان الم-العنوان

  01222109507ت
  م23/4/2013 -تاريخ االيداع

  تسابيح
  47925 -الرقم
  )3(-القسم

   ومستحضرات تجميل
  م حسن يوسف اد

__________________  

 عطور-البضائع
 ابكر-المالك
 امدرمان شمال بنك النيلين -العنوان

  0914435569ت
  م22/4/2013 -تاريخ االيداع

____________

  
  43859 -:رقم العالمة 

   )3  ( -:القسم 

 تجميلية حضرات التجميل كريمات

 

  لمحدودة

 ________  

 مست-:البضائع 
كريمات لتبيض البشرة وغسول لوشن مستحضرات 

 الشخصي تخدامالبشرة مزيالت للروائح لالس تنظيف
 مزيالت للروائح لالستخدام الشخصي مزيالت شعر

صابون مطهر مستحضرات تجميل الحواجب اقالم
المستعارة   الرموشلتثبيتالحواجب لواصق رموش 

ستعاره مواد  الشعر المستعار واظافر ملتثبيتلواصق 
ملونات الصباغ الشعر بخور  دهنية الغراض التجميل

صابون طبى منظفات عطور زيوت عطرية شامبو 
  .الوقاية من الشمس سائل ومستحضرات

  شركة بواكير العالمية ا-:مالك العالمة 
  امدرمان السوق الكبير فاكس -:العنوان 

  0914777888:  ت – 187572599
  27/12/2010  -:تاريخ االيداع 

______________________

 
  

  46944  -:م العالمة 

ات البترولية الزيوت والشحوم 
ت

 
ا  د

ب  

رق
   )4  ( -:القسم 
 المشتق-البضائع

 والسوائل الكيميائية واالضافا المتعلقة بها

حروقات البترولية والديزل والبنزين ووقودوالم
لوقد مع االساس الطائرات والسفن وقو الزيت 

ونات اضافات غير  المعدني الكر الكحولي الوقود
االيثربترولي المازوت غاز  كميائية لموقد المحرك
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االضاءة الغاز منتجات الغاز الوقود الصلب زيت 
شحوم التزييت الشحوم الصناعية  الجازولين

الشحوم النفط االولين زيت الغاز وقود الزيت 
الديزل الزيوت الصناعية زيوت التشحيم  زيت

 زيت المحرك زيت الترطيب النفط الخام او المكرر

الكيروسين االكسلين االكسيلول االضافات او
الكحولي  المركزات للتشحيم االضافات للوقود

غاز الطهي غاز الميثان البوتان ) غازالبوتان 
االصطناعية لالستعمال  يثانون وقود الزيوتالم

  في الصناعة
مالك العالمة 

 

)

) سودان (   شركة قابكو -:

  الخرطوم شارع على عبد اللطيف 
   

201  
________ _  

  المحدودة
-:العنوان 

83780253: عمارة الفيحاء الطابق الرابع ت 

   الخرطوم- 1155ص ب 
3/10/2  -:تاريخ االيداع 

_____________________

  
  46943  -:رقم العالمة 

قات البترولية الزيوت والشحوم 

 

  المحدودة) سودان ( قابكو 

201  
 _________  

   )4  ( -:القسم 
 المشت-:البضائع 

 والسوائل الكيميائية واالضافات المتعلقة بها

والمحروقات البترولية والديزل والبنزين ووقود
االساس  ائرات والسفن وقود الزيت الوقد معالط

الكحولي الوقود المعدني الكربونات اضافات غير 
االيثربترولي المازوت غاز  كميائية لموقد المحرك

االضاءة الغاز منتجات الغاز الوقود الصلب زيت 
شحوم التزييت الشحوم الصناعية الشحوم  الجازولين

الديزل  يتالنفط االولين زيت الغاز وقود الزيت ز
الزيوت الصناعية زيوت التشحيم زيت المحرك زيت 

الكيروسين االكسلين  الترطيب النفط الخام او المكرر
االكسيلول االضافات او المركزات للتشحيم االضافات 

غاز الطهي غاز ) غاز(الكحولي البوتان  للوقود
االصطناعية  الميثان البوتان الميثانون وقود الزيوت

  الصناعةلالستعمال في 
  شركة -:مالك العالمة 

  الخرطوم شارع على عبد اللطيف عمارة -:العنوان 
   83780253: الفيحاء الطابق الرابع ت 

   الخرطوم- 1155ص ب 
3/10/2  -:تاريخ االيداع 

_____________________

  
  47374  -:رقم العالمة 

والبن والكاكاو والسكروالبن 
لم

 
ت

م
  صات التوابل البهاراتالصل

   )30  ( -:القسم 
الشاى -البضائع

صنوعة من  االصطناعى والدقيق والمستحضرات ا

الحبوب الشاى والبن والكاكاو والسكر والبن
من  االصطناعى والدقيق والمستحضرا المصنوعة

الحبوب وعسل النحل والعسل االسود والحلويات 
لح والخردل والخل  والخميرة ومسحوق الخبيز ال
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  14/1/2013  -:تاريخ االيداع 
   حذف شكل الطماطم من االنموذج-:الشرط 

  هشام احمد محمد عثمان -:مالك العالمة 
 عمر عبد اهللا –هيم حبيب اهللا النيل جموعة ابرا

0912820626  

  شكل الطماطم من االنموذج
 _________  

مصنع الرباط النتاج وتعبئة ( سليم الشيش 
  )معجون الطماطم 

  امدرمان جوار استاد الهالل من -:العنوان 
ت الناحية الجنوبية
0960125175  
  14/1/2013  -:تاريخ االيداع 

 حذف -:الشرط 
_____________________

  
  47372  -:رقم العالمة 

   )30  ( -:القسم 
شاى والكاكاو والسكر 
والساغو والبن االصطناعى 

و

 
 عمر عبد اهللا – النيل جموعة ابراهيم 

 0912820626:  ت 
0960125175  

____________   _____________________

  
  46287  -:رقم العالمة 

   )29  ( -:القسم 
ماك ولحوم الدواجن واالس

ه وخضروات محفوظة ومجففة 

  1/5/2012  -:ع 
  تين

 __________  

  اللحوم -:البضائع 
خالصات اللحم فواك

ومربيات وفواكه مطبوخة ) جيلى( ومطهية وهالم 
بالسكر البيض والحليب ومنتجات الحليب الزيوت 

  والدهون المعدة لالكل
  شركة ابوطرحة لالستثمار -:مالك العالمة 

  المحدودة 
    الخرطوم السوق المحلى-:العنوان   البن وال-:البضائع 

اليداتاريخ ا  والتابيوكاواالرز 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب  والدقيق

يات المثلجة والخبز والفط ائر والحلويات والحل
النحل والعسل االسود الخميرة ومسحوق  عسل

 الخبيز الملح والخردل والخل الصلصات التوابل

  البهارات
–  هشام احمد محمد عثمان -:مالك العالمة 

حبيب اهللا

 حذف العبارات الواصفة باللغ-:الشرط 
____________________

  
  46288  -:رقم العالمة 

   )30  ( -:القسم 
ى والكاكاو والسكر واالرز 
والبن االصطناعي الدقيق والخبز 

مصنع الرباط النتاج وتعبئة ( سليم الشيش   البن والشا-:البضائع 
  )ماطم معجون الط

  امدرمان جوار استاد الهالل من -:العنوان 
الناحية الجنوبية

والتابيوكا والساغو 
سل النحل والعسل والفطائر والحلويات المثلجة ع

االسود الخميرة ومسحوق الخبيز الملح الخردل 
  البهارات) التوابل( والصلصات 
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 شركة ابوطرحة لالستثمار -:مالك العالمة 
  المحدودة 

    الخرطوم السوق المحلى-:العنوان 
  1/5/2012  -:ع تاريخ االيدا

_______ __  

   حذف كل العبارات الواصفة-:الشرط 
____________________

  
  46290  -:رقم العالمة 

   )29  ( -:القسم 
سماك ولحوم الدواجن 
واكه وخضروات محفوظة 

ر

و 

  1/5/2012  -:ع 
  تين

 __________  

  اللحوم واال-البضائع
خالصات اللحم ف

ومربيات وفواكه ) جيلى( ومجففة ومطهية وهالم 
مطبوخة بالسك البيض والحليب ومنتجات 

  الحليب الزيوت والدهون المعدة لالكل
شركة ا-:مالك العالمة  طرحة لالستثمار   ب

  المحدودة 
    الخرطوم السوق المحلى-:العنوان 

تاريخ االيدا
 حذف العبارات الواصفة باللغ-:الشرط 

____________________

  
  46678  -:رقم العالمة 

   )3  (-:القسم 
رات التجميل كريمات 

  مستحضرات تنظيفسول لوشن

 
المحطة الوسطى جوار اجزخانة 

______________   

الكريهه مزيالت شعر صابون مطهر  مزيالت للروائح
غسوالت لوشن للشعر بخور صابون طبى منظفات 

عطرية شامبو صابون سائل  عطور زيوت
  مستحضرات الوقاية من الشمس

العزيز يوسف محمد عبد اهللا-:مالك العالمة      عبد
  امدرمان -العنوان
  0912312222: خلة ت ابون

  31/7/2012  -:تاريخ االيداع 
___________________

 

  
  46681  -:رقم العالمة 

   )3  ( -:القسم 
 التجميل كريمات لتبييض 
شن مستحضرات تنظيف مزيالت 

المحطة الوسطى جوار اجزخانة 

466 - 46680  
 _________  

  مستحضرات-:البضائع 
البشرة غسول لو

الكريهه مزيالت شعر صابون مطهر غسوالت  للروائح
شعر بخور صابون طبى منظفات عطور لوشن لل

عطرية شامبو صابون سائل مستحضرات  زيوت
  الوقاية من الشمس

  عبد العزيز يوسف محمد عبد اهللا-مالك العالمة
  امدرمان -:العنوان 

  0912312222: ابونخلة ت 
  31/7/2012  -:تاريخ االيداع 

79 الربط بالعالمتين -:الشرط 

_____________________

  مستحض-:البضائع
لتبييض البشرة غ
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  ف محمد عبد اهللا  عبد العزيز يوس-:مالك العالمة 
 امدرمان المحطة الوسطى جوار اجزخانة -:العنوان 

    0912312222: ابونخلة ت 
  31/7/2012  -:تاريخ االيداع   46679  -:رقم العالمة 

   )3  ( -:القسم 
  مستحضرات التجميل كريمات -:البضائع 

لتبييض البشرة غسول لوشن مستحضرات تنظيف 
الكريهه مزيالت شعر صابون  مزيالت للروائح

مطهر غسوالت لوشن للشعر بخور صابون طبى 
ة شامبو صابون عطري منظفات عطور زيوت

  سائل مستحضرات الوقاية من الشمس
  عبد العزيز يوسف محمد عبد -:مالك العالمة 

  اهللا
  امدرمان المحطة الوسطى جوار -:العنوان 

  0912312222: اجزخانة ابونخلة ت 
  31/7/2012  -:تاريخ االيداع 

 ______________________________  

  46679 - 46678 الربط بالعالمتين -:الشرط 
 ______________________________  

  
  42156  -:رقم العالمة 

   )30  ( -:القسم 
  لدقيق  البسكويت ومنتجات ا-:البضائع 

مصنع البركل (   عبد العاطى احمد -:مالك العالمة 
  )للبسكويت
    المناقل المنطقة الصناعية الشرقية -:العنوان 
  012305002 / 0912362710تلفون 

  16/2/2010  -:تاريخ االيداع 
 ______________________________  

  
    46680  -:رقم العالمة 

   )3(   -:القسم   46535 -:رقم العالمة 
  مستحضرات التجميل كريمات -:البضائع    )17  ( -:القسم 

لتبييض البشرة غسول لوشن مستحضرات تنظيف 
الكريهه مزيالت شعر صابون  مزيالت للروائح

مطهر غسوالت لوشن للشعر بخور صابون طبى 
عطرية شامبو صابون  منظفات عطور زيوت

  سائل مستحضرات الوقاية من الشمس

  البالستيك   اكياس -:البضائع 
  شركة مصانع يسن لبالستيك -:مالك العالمة 

  واللتكس والكتشوك المحدودة
    امدرمان المنطقة الصناعية -:العنوان 

  0912292746 - 87555923: ت 
  21/6/2012  -:تاريخ االيداع 
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متعة التسوق مع (  حذف كل العبارات -:الشرط   9/7/2012  -:تاريخ االيداع 
   _________________________________  وكل االشكال الواصفة) جامبو

   

  
  46308  -:رقم العالمة   46126  -:رقم العالمة   

   )30  ( -:القسم    )3  ( -:القسم 
  الروائح العطرية ، العطور ومستحضرات -:البضائع 

  التجميل صابون
    الحلويات ومشتقات الدقيق-:البضائع 

    الحاج الطيب الطاهر سليمان -:مالك العالمة 
    امدرمان المنطقة الصناعية الجديدة-:العنوان     نيراج أورنكانت جمنداس اللجى-:مالك العالمة 

شارع الشنقيطى جوار مكتب  –  امدرمان -:العنوان 
  0912375858اراضى كررى موبايل 

  0912222225: ت 
 6/5/2012  -:تاريخ االيداع 

انتصار عبد الباسط /االستاذة -عنوان التبليغ  25/3/2012  -:تاريخ االيداع 
  و العلى الجديدة نافع الخرطوم عمارة اب

   

   0912222504ت 
 ______________________________  

  
  46685  -:رقم العالمة 

   )44  ( -:القسم 
  الخدمات الطبية خدمات العناية الصحية -الخدمات
 اوفظة على الجمال للكائنات البشرية والمحا

لجة الحيوانات خدمات التحاليل الطبية المتعلقة بمعا
خدمات االستشارة  االفراد خدمات التلقيح الصناعى

الصيدالنية خدمات تتعلق بتنمية النباتات خدمات 
خدمات بنك الدم المعالجة اليدوية  التلقيح الصناعى

 لالعصاب العيادات الطبية دور النقاهة ، طب

االسنان، زراعة الشعر، صالونات تسريح الشعر 
الصحية دور  تالرعاية الصحية، خدمات المنتجعا

  
  46613  -:رقم العالمة 

   )3  ( -:القسم 
  الروائح العطرية العطور -:البضائع 

  ومستحضرات التجميل صابون
  نيراج أورنكانت جمنداس -:مالك العالمة 

  اللجى
 شارع الشنقيطى جوار –  امدرمان -:العنوان 
  0912375858ضى كررى موبايل مكتب ارا
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التمريض دور العجزة والمقعدين، مستشفيات 
العناية بأظافر  خدمات االخصاب خارج الجسم

المساعدة الطبية ) التدليك( اليدين المساج 
دور التمريض،  القابالت، العيادات الطبية خدمات

التمريض الطبى، خدمات فنى البصريات خدمات 
نية الوصفات النصائح الصيدال صيدالنية العداد

العالج الطبيعى الجراحة التقويمية خدمات علماء 
النفس الحمامات العامة لالغراض الصحية اعادة 
تاهيل مرضى االيذاء الجسدى تاجير مرافق 
صحية دور الراحة صالونات التجميل صالونات 
تسريح الشعر ، المصحات ، خدمات الحمامات 
البخارية خدمات التشميس الجراحة التقويمية 

 التطبيب عن بعد ، الحمامات التركية خدمات
المساعدة البطرية خدمات العناية بالجمال تنمية 

  الثروة الحيوانية والنباتات

    كل انواع االخشاب-:البضائع 
    شركة باعشر المحدودة-:مالك العالمة 

 السجانة شارع الحرية عمارة –  الخرطوم -:العنوان 
  بنك النيلين الطابق الثانى

 شركة هنية فضل الخيرية -مالك العالمة 
  المحدودة 

  الخرطوم العمارات شارع مامون -:العنوان 
 276 ب –بحيرى تقاطع شارع  افريقيا ص 

  0912137080موبايل 
  2/8/2012  -:يداع تاريخ اال

 ______________________________  

  12/6/2012  -:تاريخ االيداع 
 ______________________________

  
  46618  -:رقم العالمة 

   )12  ( -:القسم 
    المركبات واسبيراتها-:البضائع 

    شركة مارينا الهندسية المحدودة-مالك العالمة
 السوق الشعبى الترحيالت ت –  امدرمان -:العنوان 

 :0183462179  
  11/7/2012  -:تاريخ االيداع 

  46617بالعالمة  الربط -:الشرط  
 ______________________________  

  
  46469  -:رقم العالمة 

   )30  ( -:القسم 
  الشاى الكاكاو السكر واالرز الدقيق -:البضائع 

والمستحضرات المصنوعة من الحبوب  الخبز ، 
  الكعك، الفطائر والحلويات

  
  46502 -:رقم العالمة 

   )20  ( -:القسم 
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    محمد المرضى التجانى محمود-:مالك العالمة 
 الطابق الثانى 3/4 مربع 2خرطوم   ال-:العنوان 

  0183471969:  ت 7شقة رقم 
  5/6/2012  -:تاريخ االيداع 

   حذف كلمة شاى النها واصفة-:الشرط 
 _____________________________  

  
  46076  -:رقم العالمة 

   )3  ( -:القسم 
  عطور ومستحضرات تجميل -:البضائع 

  وكريمات وعطور زيتية
  ماجدولين وليم ديمتري عطا اهللا  -مالك العالمة

  امدرمان المنطقة الصناعية زغلونة -:العنوان 
   32شارع االمتداد الثورة جنوب الحارة 

  0122502205:ت 
  15/3/2012  -:تاريخ االيداع 

 _____________________________  

  
  46540 -:رقم العالمة 

   )5  ( -:القسم 
ية  مستحضرات صيدالنية وبيطر-البضائع 

مستحضرات صحية لغايات طبية ، مواد حمية 
معدة لالستعمال الطبى، مواد حشو االسنان 

وشمع طب االسنان مطهرات، مستحضرات البادة 
  الحشرات والحيوانات الضارة ، مبيدات فطريات

    مصنع الرحاب الحديث للعطور-:مالك العالمة 
 جده المنطقة الصناعية 1245 ب –  ص -:العنوان 
   المملكة العربية السعودية21431 جده 4 المرحلة

  24/6/2012  -:تاريخ االيداع 
هالة حسن عثمان  /   االستاذة - :عنوان التبليغ 

  0912879958المحامى  ت 
_________________________________   

  
  46539  -:رقم العالمة 

   )3  ( -:القسم 
 مستحضرات صيدالنية وبيطرية -:البضائع 

ية لغايات طبية ، مواد حمية معدة مستحضرات صح
لالستعمال الطبى، مواد حشو االسنان وشمع طب 
االسنان مطهرات، مستحضرات البادة الحشرات 

  والحيوانات الضارة ، مبيدات فطريات
   مصنع الرحاب الحديث للعطور-مالك العالمة 

 جده المنطقة الصناعية 1245 ب – ص -:العنوان 
  لكة العربية السعودية المم21431 جده 4المرحلة 

  24/6/2012  -:تاريخ االيداع 
هالة حسن عثمان  /   االستاذة - :عنوان التبليغ 

  0912879958: المحامى  ت 
_________________________

عبد الرحمن /د
 الخليفة

_____  

 السودان الخرطوم
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  1366ص ب 
 شركة السنط للتنمية -المالك

  المحدودة
يل  الخرطوم شارع الن-العنوان

مبنى برج الفاتح الطابق الرابع ص 
   الخرطوم1840ب 

  م31/5/2012 -تاريخ االيداع

  
  46424 -لرقم
  )35 (-القسم

ٕ الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه -الخدمات
  االعمال
   شركة السنط للتنمية المحدودة-المالك

  م31/5/2012 -تاريخ االيداع
  34564 ربطها بالعالمة التجارية -الشرط

______________________________  

  
  46425 -الرقم
  )2( -القسم

والورنيش )البوهيات(الدهانات-البضاعة
والكية،مواد الوقاية من الصدا،ومواد حفظ الخشب 
من التلف، مواد التلوين ،مواد تثبيت 
التلوين،راتنج طبيعى خام،معادن فى شكل رقائق 

او مسحوق الستخدام الدهانين فنى الديكور وعمال 
  باعة والفناننينالط

  34564 ربطها بالعالمة التجارية -الشرط
_________________________________  

  
  46426 -الرقم
  )6(-القسم

 معادن غير نفيسة وكل خليط منها،مواد -البضاعة
بناء معدنية ،مبانى متنقلة معدنية،حبال واسالك غير 
كهربائية من معادن غير نفيسة،مصنوعات 

دنية صغيرة،مواسير وانابيب حدادة،خردوات مع
  معدنية،خزائن حفظ الوثائق واالشياء الثمينة

   شركة السنط للتنمية المحدودة-المالك
  م31/5/2012 -تاريخ االيداع

  34565رقم ربطها بالعالمة -الشرط
_________________________________  

  
  46427 -الرقم
  )11( -القسم

لخطوط )صنابير(حنفيات-البضاعة
 خزانات )اجزاء من منشأة صحية(يب،مواسيراالناب

ضغط الماء، منشأة لتقنية نفايات المجارى،منشأة 
  تقنية المياه

   شركة السنط للتنمية المحدودة-المالك
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  م31/5/2012 -تاريخ االيداع  م31/5/2012 -تاريخ االيداع
  ______________________________  34567 ربطها بالعالمة التجارية -الشرط

_________________________________ 

  
  46428 -الرقم
  )19( - القسم

اسية انابيب ق) غير معدنية( مواد بناء -البضاعة
ة للمبانى،اسفلت وزفت وقار،مبانى غير معدني

غير )مجسمات(غير معدنية قابلة للنقل،نصب
  معدنية
   شركة السنط للتنمية المحدودة-المالك

  م31/5/2012 -تاريخ االيداع
  34566 ربطها بالعالمة التجارية -شرطال

______________________________  

  

  
  46430 -الرقم
  )21(-القسم

 ادوات واوانى واوعية لالستعمال المنزلى -البضاعة
) ليست من معادن نفيسة او مطلية بها(والمطبخ 

امشاط واسفنج ،مواد صنع الفراشى،ادوات تنظيف 
عدا الزجاج (شبه مشغولزجاج غير مشغول وزجاج 

  )المستعمل فى المبانى
   شركة السنط للتنمية المحدودة-المالك

  م31/5/2012 -تاريخ االيداع
  34568 ربطها بالعالمة رقم -الشرط

  ــــــــــــــــــــــــ

    46429 -الرقم
  )20(-القسم  46431 -الرقم
االثاثات والمرايا واطارات الصور،  -البضاعة  )22( -القسم

) غير الواردة فى فئات اخرى(المنتجات 
المصنوعة من الفلين او الخشب او الغاب او 
الخيزران او القرون او العظام او من المواد 
  البديلة لكل هذه المواد او من المواد البالستيكية

 الحبال والخيوط والشباك والخيام والمظالت -البضاعة
غير الواردة ( الكياس والغرائروالمشمع واالشرعة وا

  مواد نسيج من االلياف الخام) فى فئات اخرى
   شركة السنط للتنمية المحدودة-المالك

   شركة السنط للتنمية المحدودة-المالك  م31/5/2012 -تاريخ االيداع
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  34569 ربطها بالعالمة التجارية -الشرط
_________________________  

  
  46432 -الرقم
  )27(-القسم

 السجاد والبساط ومشمع فرش -البضاعة
( الرضيات القائمة،ومايعلق على الجدران للتزينهاا

  من مواد غير نسيجية
   شركة السنط للتنمية المحدودة-المالك

  م31/5/2012 -تاريخ االيداع
  34568 ربطها بالعالمة رقم -الشرط
  34570 ربطها بالعالمة التجارية رقم -الشرط

_________________________  

  
  46433 -الرقم
  )36(-القسم
 التأمين،الشئون المالية والشئون -ماتالخد

  العقارية
   شركة السنط للتنمية المحدودة-المالك

  م31/5/2012 -تاريخ االيداع
  34568 ربطها بالعالمة رقم -الشرط

______________________________  

  
  46434 -الرقم
  )37(-القسم

 إنشاء المبانى واالصالح وخدمات التركيب -الخدمات
  او التجميع

   شركة السنط للتنمية المحدودة-مالكال
  م31/5/2012 -تاريخ االيداع

  34573 ربطها بالعالمة رقم -الشرط
_________________________________  

  
  46435 -الرقم
  )41(-القسم

التدريب،الترفيه،االنشطة والثقافية، خدمات -الخدمات
  النوادى للترفيه والتعليم،تنظيم المباريات 

توفير تسهيالت لعبة الغولف،تاجير  او المنافسات،
  معدات الرياضة

   شركة السنط للتنمية المحدودة-المالك
  م31/5/2012 -تاريخ االيداع

______________________________  
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  46438 -الرقم  46436 -الرقم
  )6 (-القسم  )43(-القسم

 خدمات توفير االطعمة والمشروبات -الخدمات
  ،وخدمات االيواء المؤقت

 معادن غير نفيسة وكل خليط منها،مواد -البضاعة
بناء معدنية ،مبانى متنقلة معدنية،حبال واسالك غير 

كهربائية من معادن غير نفيسة،مصنوعات 
صغيرة،مواسير وانابيب  حدادة،خردوات معدنية

  معدنية،خزائن حفظ الوثائق واالشياء الثمينة

  المحدودة شركة السنط للتنمية -المالك
  م31/5/2012 -تاريخ االيداع

  34574 ربطها بالعالمة رقم -الشرط
______________________________  

شركة دال للتنمية العقارية 
  المحدودة

 1 عقار رقم 5 مربع 2الخرطوم 
   الخرطوم السودان1840ص ب 

  م31/5/2012تاريخ االيداع 

  
  46437 -الرقم
  )2(-القسم

والورنيش )وهياتالب(الدهانات-البضاعة
والكية،مواد الوقاية من الصدا،ومواد حفظ الخشب 
من التلف، مواد التلوين ،مواد تثبيت 
التلوين،راتنج طبيعى خام،معادن فى شكل رقائق 
او مسحوق الستخدام الدهانين فنى الديكور 

  وعمال الطباعة والفناننين
______________________________

___  

  
  46439 -الرقم
  )11 (-القسم

لخطوط )صنابير(فيات حن-البضاعة
خزانات ) اجزاء من منشأة صحية(االنابيب،مواسير

المجارى،منشأة ضغط الماء، منشأة لتقنية نفايات 
  تقنية المياه

   شركة السنط للتنمية المحدودة-المالك
 الخرطوم شارع النيل مبنى برج الفاتح -العنوان

   الخرطوم 1840الطابق الرابع ص ب 
_________________________  

  
  46440 -الرقم
  )19(-القسم

انابيب قاسية ) غير معدنية( مواد بناء -البضاعة
غير معدنية للمبانى،اسفلت وزفت وقار،مبانى غير 

  غير معدنية)مجسمات(معدنية قابلة للنقل،نصب
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ن مواد نسيج م) غير الواردة فى فئات اخرى( 
  مااللياف الخا

 
  46441 -الرقم
  )20( -القسم

والمرايا واطارات الصور، ث االثاثا -البضاعة
) ت اخرىغير الواردة فى فئا(المنتجات 

المصنوعة من الخشب او الفلين او الغاب او 
الخيزران او القرون او العظام او من المواد 
  البديلة لكل هذه المواد او من المواد البالستيكية

  

  
  46442 -الرقم
  )21 (-القسم

 ادوات واوانى واوعية لالستعمال -البضاعة
ليست من معادن نفيسة او (المنزلى والمطبخ 

امشاط واسفنج ،مواد صنع ) مطلية بها
الفراشى،ادوات تنظيف زجاج غير مشغول وزجاج 

  ) المبانىعدا الزجاج المستعمل فى(شبه مشغول

  
  46444 -الرقم
  )27 (-القسم

 السجاد والبساط ومشمع فرش االرضيات -البضاعة
من مواد غير ( القائمة،ومايعلق على الجدران للتزينها

  نسيجية
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  46445 -الرقم
  )35(-القسم

  ٕ الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال-الخدمات

  
  46446 -الرقم
  )36 (-القسم

  العقارية  التامين ،الشئون المالية والشئون-البضاعة

  
    46443 -الرقم

  )22 (-القسم  46447 -الرقم
 الحبال والخيوط والشباك والخيام -البضاعة  )37 (-القسم

 إنشاء المبانى واالصالح وخدمات التركيب -الخدمات  والمظالت والمشمع واالشرعة واالكياس والغرائر
  او التصنيع

______________________________  
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   5 مربع 2الخرطوم 
     الخرطوم السودان807ص ب 

  م31/5/2012تاريخ االيداع   46448 -الرقم
  )41 (-القسم

 التدريب،الترفيه،االنشطة والثقافية، -الخدمات
   النوادى للترفيه والتعليم،تنظيم المباريات خدمات

و المنافسات،توفير تسهيالت لعبة الغولف،تاجير 
  معدات الرياضة

  
  46449 -الرقم
  )43 (-القسم

 خدمات توفير االطعمة والمشروبات -الخدمات
  ،خدمات االيواء المؤقت

  

  
  46453 -الرقم
  )43 (-القسم

ت  خدمات توفير االطعمة والمشروبا-الخدمات
  ،وخدمات االيواء المؤقت

  
  46450 -الرقم
  41 -القسم

 التدريب،الترفيه،االنشطة والثقافية، خدمات -الخدمات
النوادى للترفيه والتعليم،تنظيم المباريات او 

ت،توفير تسهيالت لعبة الغولف،تاجير معدات المنافسا
  الرياضة
  41625و41628 الربط بالعالمات -الشرط

 

  
  46451 -الرقم
  )43 (-القسم

 خدمات توفير االطعمة والمشروبات -الخدمات
  وخدمات االيواء المؤقت

  
  46452 -الرقم
  )41 (-القسم

 التدريب،الترفيه،االنشطة والثقافية، -البضاعة  
ى للترفيه والتعليم،تنظيم المباريات خدمات النواد شركة سوبا للتطوير العقارى 

  المحدودة
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اوالمنافسات،توفير تسهيالت لعبة الغولف،تاجير    شركة سابينا للحلول المتكاملة المحدودة-المالك
 المعمورة الخرطوم 64 مربع 225 عقار رقم -العنوان  معدات الرياضة

بالعالمات  ربطها-الشرط  11123 رمز بيدى 7319ص ب 
  46450و41925و41628

ازتان محامون ومستشارون 
    قانونيون

  46256 -الرقم   الخرطوم 930ص ب 
 11111رمز بريدى 

  575390 ف575389ت
  )30(-القسم

 السكر ،الشاى،البن،الكاكاو، االرز، -البضاعة
سكريم،عسل الدقيق،الخبز،الفطائر،الحلويات،االي

النحل،عسل القصب،الخميرة،الملح،التوابل 
  والبهارات،الصلصة

   شركة سابينا للحلول-المالك
  ودةالمتكاملة المحد

 64 مربع 225 عقار رقم -العنوان
   7319المعمورة الخرطوم ص ب 

  11123دى ريرمز ب

  م24/4/2012تاريخ االيداع 
    

  46257 -الرقم
  )31 (-القسم

 المنتجات الزراعية،منتجات البساتين، -البضاعة
منتجات الغابات،الفواكه والخضروات 

الطازجة،البذور،النباتات،الزهور الطبيعية،غذاء 
  الحيوانات والعلف

  
  46255 -القسم
  )29(-القسم

 اللحوم،االسماك،لحوم الدواجن،فواكه-البضاعة
وخضروات مجففة محفوظة،فواكه وخضروات 

بى،الحليب فواكه وخضروات مطبوخة ،المر
والدهون الصالحة ،الزيوت ومنتجاته،البيض

  لالكل،الجلى

_____________________________

  
  46258 -الرقم
  )32 (-القسم
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 مياه معدنية،مشروبات غازية، -البضاعة   هنان شينفى إلكتريك كو ليمتد-المالك
مشروبات اخرى غير كحولية، عصائر 

الفواكه،مشروبات مستخرجة من 
الفواكه،مستحضرات تحضير المشروبات غير 

  الكحولية

ايست بيجان داو رود شينشيانغ ،هنان  -العنوان
  بروفينس ، جمهورية الصين الشعبية

  م26/8/2012 -تاريخ االيداع
______________________________ 

CRINONE 
  47040 -الرقم
    )5( -القسم

  46259 -الرقم  ضرات صيدالنية مستح-البضاعة
  )44(-القسم   اريس تريديدينج إس ايه شركة سويسرية-المالك
زون إندستلایر دو لو اوريتز سى إتش  -العنوان
   ابون ،سويسرا1170

 النثر الجوى واالرضى لالسمدة -الخدمات
بادة الحشرات والحيوانات والكيماويات الزراعية،إ

) لالغراض الزراعية والبستنة والغابات(الضارة
إبادة االعشاب الضارة،تاجير معدات الزراعة 
خدمات الزراعة والبستنة والغابات ،الخدمات 

  الطبية والبيطرية

  م6/11/2012 -تاريخ االيداع
______________________________ 

 

عصام عبد هللا الحسن 
 715الخرطوم ص ب 

  
  46829 -الرقم
 11111 الخرطوم   )42( -القسم

 خدمات االبحاث فى مجال مستحضرات -الخدمات
  )كوزمتك(تجميل 

  

 شلهوب جروب ليمتد الجزر العذراء -المالك
    البريطانية
) بى فى اى(واكرز كوربوريت سيرفيسز  -العنوان
 رود تاون 92 مين ستريت ص ب 171ليمتد 

  تورتوال ،الجزر العذراء البريطانية

  46758 -الرقم
  )7(-القسم

ت ،ضاغطات للثالجات اجزاء  غساال-البضاعة
  ولوازم الغساالت 
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نبض ( بشرط االتشمل الحماية عبارة -الشرط
  )جمالك وعدم المطالبة فيها بحق خاص

  م17/9/2012 -تاريخ االيداع
______________________________

___ 

  
  46827 -الرقم
  )3( -القسم

عطور ) كوزمتك( مستحضرات تجميل -البضاعة
منتجات مواد الزينة ،منتجات العناية بالبشرة 

    مستحضرات مكياج
    46828 - الرقم

 شلهوب جروب ليمتد الجزر العذراء -المالك
  البريطانية

  )35(-القسم
 خدمات تجميع تشكيلية من السلع -البضاعة

لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن من 
والينطوى ذلك (معاينتها وشرائها عند الحاجة 

يمكن ان توفر مثل هذه ) على خدمة النقل
ع بالتجزئة ومنافذ الخدمات من خالل محالت البي

البيع بالجملة وعبر كتالوغات الطلبات البريدية 
او من خالل وسائل االتصال اإللكترونية ،على 
سبيل المثال المواقع الشبكية او برامج التسوق 

  التلفزيونية 

) بى فى اى( واكرز كوربوريت سيرفيسز -العنوان
 رود تاون 92 مين ستريت ص ب 171ليمتد 

  تورتوال ،الجزر العذراء البريطانية
نبض جمالك (عبارة  بشرط االتشمل الحماية -الشرط

  )وعدم المطالبة فيها بحق خاص
  م17/9/2012 -تاريخ االيداع

______________________________ 

 شلهوب جروب ليمتد الجزر العذراء -المالك
  البريطانية

  
  46830 -الرقم
) بى فى اى( واكرز كوربوريت سيرفيسز -العنوان  )44( -القسم

 رود تاون 92 مين ستريت ص ب 171يمتد ل
  تورتوال ،الجزر العذراء البريطانية

 خدمات العناية بصحة وجمال الكائنات -الخدمات
  الحية 
 شلهوب جروب ليمتد الجزر العذراء -المالك

  البريطانية
نبض ( بشرط االتشمل الحماية عبارة -الشرط

  )جمالك وعدم المطالبة فيها بحق خاص
) بى فى اى(فيسز  واكرز كوربوريت سير-العنوان
 رود تاون 92 مين ستريت ص ب 171ليمتد 

  تورتوال ،الجزر العذراء البريطانية

  م17/9/2012 -تاريخ االيداع
______________________________  
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نبض ( بشرط االتشمل الحماية عبارة -الشرط
  )جمالك وعدم المطالبة فيها بحق خاص

  م17/9/2012 -تاريخ االيداع
______________________________ 

 
  46831 -الرقم
  )44 (-القسم

 خدمات العناية بصحة وجمال الكائنات -الخدمات
   الحية

 شلهوب جروب ليمتد الجزر العذراء -المالك  46833 -الرقم
  )35 (-القسم  البريطانية

ت تجميع تشكيلية من السلع  خدما-الخدمات
لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن من 

والينطوى ذلك ( معاينتها وشرائها عند الحاجة ،
يمكن ان توفر مثل هذه ) على خدمة النقل

الخدمات من خالل محالت البيع بالتجزئة ومنافذ 
البيع بالجملة وعبر كتالوغات الطلبات البريديةاو 

االلكترونية على سبيل  صالمن خالل وسائل االت
المثال، المواقع الشبكية او برامج التسوق 

  التلفزيونية

) بى فى اى( واكرز كوربوريت سيرفيسز -العنوان
 رود تاون 92 مين ستريت ص ب 171ليمتد 

  تورتوال ،الجزر العذراء البريطانية
  46831 بشرط ربطها بالعالمة رقم -الشرط

  م17/9/2012 -تاريخ االيداع
______________________________ 

 
 شلهوب جروب ليمتد الجزر العذراء -المالك  46832 -الرقم

  )42 ( -القسم  البريطانية
 خدمات االبحاث فى مجال مستحضرات -الخدمات
  )كوزمتك(تجميل 

) بى فى اى( واكرز كوربوريت سيرفيسز -العنوان
 رود تاون 92 مين ستريت ص ب 171ليمتد 

روب ليمتد الجزر العذراء  شلهوب ج-المالك  تورتوال ،الجزر العذراء البريطانية
  46828ا بالعالمة رقم  بشرط ربطه-الشرط  البريطانية
) بى فى اى( واكرز كوربوريت سيرفيسز -العنوان
 رود تاون 92 مين ستريت ص ب 171ليمتد 

  تورتوال ،الجزر العذراء البريطانية

  م17/9/2012 -تاريخ االيداع
______________________________

___  
  46829 بشرط ربطها بالعالمة رقم -الشرط
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 هوك سينج فود بى تى إى ليمتد شركة -المالك
  سنغافوره

  م17/9/2012 -تاريخ االيداع

 128429 باندن لوب سنغافورة 267 -العنوان
   سنغافورة

  8/2/2012 -تاريخ االيداع  46834 -الرقم
  ______________________________  )3 ( -القسم

عطور ) كوزمتك(تجميل  مستحضرات -البضاعة
منتجات مواد الزينة، منتجات العناية 

  بالبشرة،مستحضرات مكياج

HOSEN 
  45896 -الرقم
  )30 (-القسم

 شلهوب جروب ليمتد الجزر العذراء -المالك
  البريطانية

 بسكويت ،وجبات خفيفة ،قهوة ،شاى -البضاعة
بدائل القهوة، كاكاو، سكر ،حلويات، كعك، فطائر، 

توابل ) مكرونة رقيقة(مستحضرا مصنوعة، نودلز
  30سلطة ،ووجميعها  واردة بالفئة 

) بى فى اى( واكرز كوربوريت سيرفيسز -العنوان
 رود تاون 92 مين ستريت ص ب 171ليمتد 

 هوك سينج فود بى تى إى ليمتد شركة -المالك  تورتوال ،الجزر العذراء البريطانية
  46829ها بالعالمة رقم  بشرط ربط-الشرط  سنغافوره

 128429ورة  باندن لوب سنغاف267 -العنوان  م17/9/2012 -تاريخ االيداع
  سنغافورة

 

HOSEN 
  45895 -الرقم  8/2/2012 -تاريخ االيداع

  )29 (-القسم
 اسماك معلبة،لحوم معلبة، فواكه -البضاعة

معلبة، فطر وخضروات معلبة، فواكه وخضروات 
مجمدة ومحفوظة ومجففة ومطهوة  حليب مكثف 
محلى ،حليب ومنتجات حليب،زيوت ودهون 

 السودانى، اطعمة صالحة لالكل، زبدة الفول
خفيفة، مكسرات، رقائق اطعمة بحرية، رقائق 

  29البطاطس، وجميعها واردة بالفئة 

  
  45828 -الرقم
  )31( القسم

   البذور الزراعية-البضاعة
شركة (برد إنترناشونال ،انك – بايونير هاى -المالك

  امريكية مؤسسة وفق قوانين والية ايوا
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 افنيو ، ص ب 62 إن دبليو، 7100 -العنوان
  الواليات50131-1014 جوانستون إيوا 1014

  المتحدة االمركية
  م29/1/2012 -تاريخ االيداع

 
  46839 -الرقم
  37 -القسم

  ٕ  خدمات تركيب واصالح وصيانة-الخدمات
   ناشوا ليمتد جمهورية جنوب افريقيا-المالك
 54 وودميد نورث اوفيس بارك -المالك

ماكسويل درايف ، وودميد، غوتنغ ،جمهورية 
  جنوب افريقيا

  46836مة رقم  بشرط ربطها بالعال-الشرط
  م17/9/2012 -تاريخ االيداع

 
  46761 -الرقم
  )11( -القسم

 ثالجات،مجمدات، افران ميكروويف -البضاعة
مكيفات هواء،منشات واجهزة تكيف الهواء،اجهزة 
واالت تبريد،اوعية تبريد،االت واجهزة لصنع الثلج 
ثالجات ،ادوات ومنشاة تبريد،ثالجات،اجهزة تبريد 

افران )تكييف الهواء(جهزة تهوية الهواء،منشأة وا
اوعية (الهواء الساخن،الواح انشائية لالفران،كفت

ضغط كهربائية افران )ذات مقابض
اونى طهى كهربائية اوعية طهى للخبازين،مواقد،

مواقد غازية،محمصات  اجهزة ومعدات طهى ،مواقد
ادوات (شوى صوانى خبز
  المطبخ،محمصات،اوتوكالف)افران(مواقد)طهى

سخانات ماء تعمل على )ر ضغط كهربائيةطناج(
الطاقة الشمسية ،اجهزة تبريد تعمل على الطاقة 
  الشمسية ،معدات اضاءة تعمل على الطاقة الشمسية

هنان شينفى إلكتريك كو ،ليمتد شركة  -المالك
  صينية 
 ايست بيجان داو رود شينشيانغ، هنان -العنوان

  بروفينس، جمهورية الصين الشعبية
  46713رط ربطها بالعالمة رقم  بش-الشرط

                   م25/8/2012 -تاريخ االيداع
______________________________ 

 
  46711 -الرقم
  7 -القسم

 غساالت الية ،ضواغط الثالجات،قطع -البضاعة
  ولوازم للغساالت االلية وضواغط الثالجات 

 هنان شينفى إلكتريك كو ،ليمتد شركة -المالك
  صينية 
 ايست بيجان داو رود شينشيانغ، هنان -العنوان

  بروفينس، جمهورية الصين الشعبية
  م15/8/2012 -تاريخ االيداع
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 عصام عبد اهللا الحسن الخرطوم –عنوان التبليغ 
  11111  الخرطوم715ص ب 

  م15/8/2012 -تاريخ االيداع
  

______________________________  

 

 
  46712 -الرقم
  )11 (-القسم

 ثالجات،مجمدات، افران ميكروويف  -البضاعة
هزة تكيف الهواء،اجهزة مكيفات هواء،منشات واج

واالت تبريد،اوعية تبريد،االت واجهزة لصنع الثلج 
،ثالجات ،ادوات ومنشاة تبريد،ثالجات،اجهزة 

تكييف (تبريد الهواء،منشأة واجهزة تهوية 
افران الهواء الساخن،الواح انشائية )الهواء

كهربائية  ضغط)اوعية ذات مقابض(لالفران،كفت
 طهى كهربائية ،اوعية افران للخبازين،مواقد،اونى
طهى ،مواقد،مواقد  طهى اجهزة ومعدات

غازية،محمصات 
المطبخ،م)انافر(مواقد)اتطهىادو(شوىصوانىخبز،

ضغط  طناجر(حمصات،اوتوكالف
سخانات ماء تعمل على الطاقة )كهربائية

الشمسية ،اجهزة تبريد تعمل على الطاقة 
الشمسية ،معدات اضاءة تعمل على الطاقة 

  الشمسية

  46713 -الرقم
  )11( -القسم

 ثالجات،مجمدات، افران ميكروويف  -البضاعة
 تكيف الهواء،اجهزة  وتراكيب اجهزة ،مكيفات هواء
،االت واجهزة لصنع الثلج  حاويات واالت تبريد،

صناديق تبريد اجهزة ومعدات تبريد ، صنادبق مبردة 
 واجهزة معدات ،اجهزة تبريد الهواء)،ثالجات  (بالثلج،

افران الهواء الساخن،الواح )تكييف الهواء(تهوية 
ةصغيرة  قدور ضغط كهربائيانشائية لالفران،

للطبخ افران خبز،مواقد  اوانى طهى ) بمقبض(
كهربائية، طباخات، اجهزة ومعدات طبخ افران، مواقد 

) ادوات طبخ(غاز،محمصات خبز، صوان شوى 
المطبخ ،شوايات،قدور ) افران( مواقد

طناجر ضغط كهربائية، سخانات ماء (للطبخ،بالضغط،
 بالطاقة الشمسية ،اجهزة تبريد بالطاقة الشمسية

 هنان شينفى إلكتريك كو ،ليمتد شركة -الكالم  وتركيبات إضاءة بالطاقة الشمسية
 هنان شينفى إلكتريك كو ،ليمتد شركة -المالك  صينية 

 ايست بيجان داو رود شينشيانغ، هنان -العنوان  صينية 
  بروفينس، جمهورية الصين الشعبية
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 غساالت الية، ضواغط الثالجات ،قطع -البضاعة
  ولوازم الغساالت االلية وضواغط الثالجات

 ايست بيجان داو رود شينشيانغ، هنان -العنوان
  بروفينس، جمهورية الصين الشعبية

 هنان شينفى إلكتريك كو ،ليمتد شركة -المالك
  صينية 

  م15/8/2012 -تاريخ االيداع
______________________________  

شينشيانغ، هنان  ايست بيجان داو رود -العنوان
  بروفينس، جمهورية الصين الشعبية

  46714 بشرط ربطها بالعالمة التجارية رقم -الشرط
  م26/8/2012 -تاريخ االيداع

______________________________  
 

 

  46714 -الرقم
  )7 (  -القسم

 الية، ضواغط الثالجات  غساالت-البضاعة
  ،قطع ولوازم الغساالت االلية وضواغط الثالجات

 هنان شينفى إلكتريك كو ،ليمتد شركة -المالك
  صينية 
 ايست بيجان داو رود شينشيانغ، هنان -العنوان

  بروفينس، جمهورية الصين الشعبية
  م15/8/2012 -تاريخ االيداع

______________________________
___  

 
  

 
 

  47029 -الرقم
  )12( -القسم

 اطارات لعجالت المركبات ،اطارات سيارات -البضاعة
إطارات مضغوطة ،انابيب داخلية مضغوطة لالطارات، 

الطارات السيارات والمركبات ) سبور دوارة(،مداسات
،مسامير وبراغى لالطارات ،اغلفة خارجية لالطارات 
  المضغوطة اطارات لعجالت المركبات،إطارات للدراجات

   تاير كو ليمتد شركة صينية -المالك
   جيادونغ ساوثرود جياوزوهينان الصين48 -العنوان

  م4/11/2012 -تاريخ االيداع
______________________________ 

  46760 -رقمال
  )7 (-القسم
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  46391 -الرقم
  )38 (-القسم

 خدمات البث بالتلفزيون ،خدمات  -الخدمات
البث بالتلفزيون الكبلى، خدمات البث التلفزيونى 
المحدود،خدمات البث السمعى والبصرى عبر 
االنترنت،خدمات منتديات نقاش مباشرة تعرض 

ًنطاقا واسعا من المواضيع الت ى تتعلق بالمغامرة ً
والثقافة والتعليم والترفيه واالكتشاف والمواضيع 
العامة والجغرافيا والتاريخ الطبيعى والحياة البرية 

  والطبيعة ومواضيع بيئية
 ناشيونال جيو غرافيك سويستى شركة -المالك
  امريكية

دبليو،واشنطن،دى ستريت،إن 171145-لعنوانا
  يكية  الواليات المتحدة االمر20036سى 
  38242 بشرط ربطها بالعالمة -الشرط

  27/5/2012 -تاريخ االيداع
______________________________

___  

 
  46392 -الرقم
  )41 (-القسم

خدمات التعليم والتهذيب، خدمات -الخدمات
خدمات انتاج وبرامج االنشطة الثقافية، 

تلفزيونية،خدمات توفير معلومات وصور ومقاطع 
ًر عبر االنترنت تعرض نطاقا فيديو وبث مباش

ًواسعا من المواضيع التى تتعلق بالمغامرة 

والثقافة والتعليم والترفيه واالالكتشاف والمواضيع 
العامة والجغرافيا والتاريخ الطبيعى والحياة البرية 
والطبيعة ومواضيع بيئية خدمات توفير خرائط وجداول 

  فورية عن الفعاليات والمعارض المباشرة 
 ناشيونال جيو غرافيك سويستى شركة -كالمال

  امريكية
دبليو،واشنطن،دى سى ستريت،إن 171145-العنوان

   الواليات المتحدة االمريكية 20036
  38243 بشرط ربطها بالعالمة -الشرط

  27/5/2012 -تاريخ االيداع
______________________________ 

 
  46454 -الرقم
  )7  (-القسم

  لية، محركات ومكائن االت وعدد ا-البضاعة
قارنات الية ) عدا ماكان منها للمركبات البرية( 

عدا ماكان منها للمركبات (وعناصر نقل الحركة 
خالطات ) عدا مايدار باليد( معدات زراعية ) البرية

كهربائية لالغراض المنزلية، غساالت وعصارات 
االت ) االت خلط(غسل، مطاحن قهوة ، مطاحن

  االت طباعةالمطبخ الكهربائية، 
 شركة عيتانى للتجارة والصناعة ش م ل -المالك

  الروشة،بيروت لبنان شركة لبنانية
  م3/6/2012 -تاريخ االيداع

_________________________________  
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NUROMOL شركة  ليمتد) اوفرسيز( ريكيت اند كولمان -المالك
  45717 -الرقم  بريطانية
  )5 (-القسم   إنجلتراٍ[ دى إ7 8 دانسوم لين هل إتش يو -المالك
   مستحضرات ومواد صيدالنية-البضاعة  م5/1/2012 -خ االيداعتاري

_____________________________ د ليمت) اوفرسيز( ريكيت اند كولمان -المالك 
  بريطانيةشركة 

 

 ٍ[ دى إ7 8 دانسوم لين هل إتش يو -المالك
  إنجلترا

  م2/1/2012 -تاريخ االيداع
______________________________

___ 
 

 
  46330 -الرقم
  )5 ( -الفسم

حشرات ،طاردات حشرات،مبيدات  مبيدات-البضاعة
آفات ،مبيدات السوس، مبيدات قوارض مستحضرات 
 البادة الحشرات والحيوانات الضارة، لفائف للبعوض

مطهرات،  مستحضرات ومرشات مضادة للحساسية
جراثيم، مبيدات فطريات مبيدات اعشاب، مبيدات 

   الضارةوالحشراتمستحضرات لقتل االعشاب 

 
  45757 -الرقم
  )5 (-القسم

   مستحضرات ومواد صيدالنية-البضاعة
د ليمت) اوفرسيز( ريكيت اند كولمان -المالك

  شركة بريطانية
،بخاخات حماية شخصية ضد الذباب والبعوض 
والحشرات االخرى ،مستحضرات ابادة وطرد الحشرات 

،مستحضرات طرد للحشرات 5وجميعها واردة بالفئة 
لالستخدام الشخصى، ) بخاخ(بصورة رذاذ 

ية من الشمس تحتوى على مستحضرات دوائية واق
طارد للحشرات ،مستحضرات فى هذه الفئة لعالج 

  اللدغات واللسعات 

 دى إ 7 8 يو  دانسوم لين هل إتش-المالك
  ،إنجلترا

  م112/1/2012 -تاريخ االيداع
______________________________

___ 

UL TIMA 
  45734 -الرقم
   ريكيت بنكيزر ارابيا م م ح-المالك  )5  (-القسم

   مستحضرات ومواد صيدالنية-البضاعة
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نيكوفينشرز ليمتد شركة مؤسسة وفق -اسم المالك
               قوانين ويلز والمملكة المتحدة

 المنطقة الحرة جبل 61344 ص ب -العنوان
  على ،دبى االمارات العربية المتحدة

المملكة المملكة   ووتر ستريت ،لندن1 -العنوان
  Wc2R31Aالمتحدة

باالرقام ات  بشرط ربطها بالعالم-الشرط
22431 ،27098  

  م13/5/2012 -تاريخ االيداع  م3/6/2012 -تاريخ االيداع
______________________________

___  
______________________________  

KUJU  

KUJU 46459 -الرقم  
  )34 (-القسم  46458 -الرقم
 بدائل التبغ،سجائر يحتوى على بدائل -الخدمات  )10 (-القسم

التبغ،ادوات تحتوى على نيكوتين ليست لغايات طبية 
سجائر ،التبغ، منتجات التبغ،والعات وكبريت 

  وادوات المخنين)ثقاب(

 اجهزة طبية وخاصة اجهزة طبية -البضاعة
لالستخدام البشرى، بما فى ذلك ولكن ليس على 
سبيل الحصر،بخاخات الفم واالنف واجهزة 

 نيكوفينشرز ليمتد شركة مؤسسة وفق -اسم المالك  االستنشاق
 نيكوفينشرز ليمتد شركة مؤسسة -اسم المالك  قوانين ويلز والمملكة المتحدة

المملكة المملكة   ووتر ستريت ،لندن1 -العنوان  لمملكة المتحدةوفق قوانين ويلز وا
 ووتر ستريت ، لندن 1 -العنوان   Wc2R31Aالمتحدة

WC2R3LA  م3/6/2012 -تاريخ االيداع  المتحدةالمملكة  
*******************************  م3/6/2012 -تاريخ االيداع

***************************  ______________________________
طارق النعمة / االستاذ ___

  0912306100ت
KUJU 

46457 -الرقم  
  )5 (-القسم

مستحضرات صيدالنية وخاصة  -البضائع   نادى الهالل امدرمان العرضة شمال -العنوان
مستحضرات لالستخدام البشرى بما فى ذلك 

لد، اقراص لصقات طبية تستخدم عن طريق الج
  وحبوب صغيرة دوائية

  0912306100ت 
  م19/9/2012 -تاريخ االيداع
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  46854  -الرقم
  )4 (-القسم

 الزيوت والشحوم الصناعية، مزلقات، -البضاعة
مركبات امتصاص وترطيبة وتثبيت الغبار ، وقود 

  بما فى ذلك وقود محركان ومواد إضاءة شموع
   نادى الهالل للتربية الرياضية -المالك

  م19/9/2012 -تاريخ االيداع
______________________________

___  

 
  46855  -الرقم
  5 -القسم

 مستحضرات صيدالنية وبيطرية -البضاعة
ومستحضرات صحية لغايات طبية،مواد حماية 
معدة لالستعمال الطبى واغذية للرضع واالطفال 
،لصقات ومواد ضمان ،مواد حشو االسنان 
وشمع طب االسنان ،مطهرات ،مستحضرات 

  البادة الحشرات والحيوانات الضارة ومبيدات اعشاب
   رياضية نادى الهالل للتربية ال-المالك

  م19/9/2012 -تاريخ االيداع
______________________________  

 

 
  46856  -الرقم
  )6( -القسم

 المعادن غير النفيسة وكل خليط منها -البضاعة
،مواد بناء معدنية،مبانى متنقلة معدنية ،مواد معدنية 

حبال او اسالك ) كبالت(لخطوط السكك الحديدية 
 نفيسة مصنوعات وغير كهربائية من معادن غير

حدادة ،خردوات معدنية صغيرة ،مواسير وانابيب 
معدنية، خزائن حفظ الوثائق واالشياء الثمينة، 
منتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة فى فئات 

  اخرى
   نادى الهالل للتربية الرياضية -المالك

  م19/9/2012 -تاريخ االيداع
______________________________ 
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  )9 (-القسم  46857 -الرقم
 االجهزة واالدوات العملية والمالحية -البضاعة  )7( -القسم

ة وادوات التصوير الفوتغرافى والمساحية واجهز
والسينمائى واالجهزة واالدوات البصرية ، اجهزة 

) االشراف( وادوات الوزن والقياس واالشارة والمراقبة
واالنقاذ والتعليم ،اجهزة وادوات الوصل او فتح او 
تحويل او تكثيف او تنظيم او التحكم فى الطاقة 

صوت الكهربائية ، اجهزة تسجيل وارسال او نسخ ال
او الصورة ،حامالت بيانات مغناطيسية ،اقراص 
تسجيل  ماكينات بيع اليات لالجهزة التى تعمل بقطع 
النقد ،االت تسجيل النقد، االت حاسبة ،معدات 

  واجهزة كمبيوتر لمعالجة البيانات 

( ائن ـ  االت وعدد الية ،محركات ومك-البضاعة
قارنات الية ) عدا ماكان منها للمركبات البرية

عدا ماكان منها للمركبات ( وعناصر نقل الحركة 
  )عدا مايدار باليد( معدات زراعية ) البرية

  م19/9/2012 -تاريخ االيداع
______________________________

___  

   نادى الهالل للتربية الرياضية -المالك
     نادى الهالل امدرمان العرضة شمال -العنوان

  0912306100ت   46858  -الرقم
  م19/9/2012 -تاريخ االيداع  )8 (-القسم

 ادوات قطع الشوك والمالعق، اسلحة -البضاعة
  بيضاء،ادوات حالقة

______________________________  

   نادى الهالل للتربية الرياضية -المالك
  م19/9/2012 -تاريخ االيداع

______________________________  

  
  46869  -الرقم
  )19 (-القسم

اسفلت وزفت ) غير معدنية ( مواد بناء -البضاعة
وقار،مبانى غير معدنية قابلة للنقل مجسمات غير 

    معدنية 
   نادى الهالل للتربية الرياضية -المالك  46859  -الرقم
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 الحبال والخيوط والشباك والخيام والمظالت -البضاعة  م19/9/2012 -تاريخ االيداع
غير الواردة (ة واالكياس والغرائر  والمشمع ،االشرع،

عدا ماكان (مواد التبطين والحشو ) فى فئات اخرى
  من المطاط 

_________________________
_______  

  

  )او البالستيك
   نادى الهالل للتربية الرياضية -المالك

  م19/9/2012 -تاريخ االيداع
  46870  -الرقم  ______________________________

  )20( -القسم
االثاثات والمرايا واطارات الصور -البضاعة

) المنتجات غير الواردة فى فئات اخرى(
المصنوعة من الخشب او الفلين او الغات او 
الخيزران او الصفصاف او القرون او العظام او 
 العاج او عظم الحوت والصدف ، الكهرمان او
المحارم او المواد البديلة لكل هذه المواد او من 

  المواد البالستيكية 
   نادى الهالل للتربية الرياضية -المالك

  م19/9/2012 -تاريخ االيداع
_____________________________  

  
  46861  -الرقم
  )11 (-القسم

والتبريد والتجفيف  اجهزة لإلنارة والطهى -البضاعة
  والتهوية وتوريد المياه واالغراض الصحية

   نادى الهالل للتربية الرياضية -المالك
  

  م19/9/2012 -تاريخ االيداع
_________________________________  

  46862  -الرقم  46872  -الرقم    
  )12 (-القسم  )22 (-القسم
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   المركبات واجهزة النقل البى والجوى-البضاعة
  لرياضية  نادى الهالل للتربية ا-المالك

  م19/9/2012 -تاريخ االيداع
______________________________  

  
  46863  -الرقم
  )13 (-القسم

 االسلحة والذخيرة والمتفجرات وااللعاب -البضاعة
  النارية 
   نادى الهالل للتربية الرياضية -المالك

  م19/9/2012 -تاريخ االيداع
______________________________

___  

  
  46868  -الرقم
  )18( -القسم

 الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة -البضاعة
ى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد غير الواردة ف

فئات اخرى ،جلود الحيوانات الخام او المدبوغة 
،الصناديق والحقائب السفرية ،المظالت والشماسى 

  والعصى
   نادى الهالل للتربية الرياضية -المالك

  م19/9/2012 -تاريخ االيداع
______________________________  

  
  46873  -الرقم
  )23( -القسم

  46865  -الرقم   الغزل والنسيج-البضاعة  
  )15( -القسم   الهالل للتربية الرياضية  نادى-المالك

   االت موسيقية-البضاعة  م19/9/2012 -تاريخ االيداع
   نادى الهالل للتربية الرياضية -المالك  ______________________________

  م19/9/2012 -تاريخ االيداع
____________________________  
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  46876  -الرقم
  )26( -القسم

 المطرزات والشرائط والجدائل االزرار -البضاعة
العراوى ،الدبابيس ،االبر ) الكالبات(الخطافات 

  ،الزهور االصطناعية
   نادى الهالل للتربية الرياضية -المالك

  م19/9/2012 -تاريخ االيداع
______________________________  

  
  46878  -الرقم
  )28( -القسم

 اللعب وادوات اللعب ،االدوات الرياضية -البضاعة
غير الواردة فى فئات اخرى، زخارف شجرة عيد 

  الميالد
   نادى الهالل للتربية الرياضية -المالك
  م19/9/2012 -خ االيداعتاري

______________________________  

    
  46877  -الرقم  46891  -الرقم
  )27( -القسم  )42(-القسم

 الخدمات العلمية والتقنية ،خدمات التحاليل -الخدمات
واالبحاث الصناعية ،خدمات تصميم وتطوير العناد 

  الحاسوبى والبرمجيات الحاسوبية

 السجاد واالبسطة والحصير ومفارش -البضاعة
الحصير ،مشمع فرش االرضيات ومايعلق على 

  )من مواد غير نسيجية( الجدران لتزيينها 
   نادى الهالل للتربية الرياضية -المالك   نادى الهالل للتربية الرياضية -المالك

لهالل امدرمان العرضة شمال ت  نادى ا-العنوان  م19/9/2012 -تاريخ االيداع
0912306100  _________________________________  
  م19/9/2012 -تاريخ االيداع

_________________________  
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  46881  -الرقم

  

  )31( -القسم
 منتجات زراعية ومنتجات البساتين -البضاعة
والغالل غير واردة فى فئات اخرى ،الفواكه والغابات 

والنباتات والزهور  والخضروات الطازجة ،البذور
الطبيعية ،المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات ،الشعير 

  المنبت
  46892  -الرقم
  )43( -القسم

   نادى الهالل للتربية الرياضية -المالك  خدمات توفير االطعمة والمشروبات -الخدمات
  م19/9/2012 -تاريخ االيداع   نادى الهالل للتربية الرياضية -المالك

  م19/9/2012 -تاريخ االيداع
______________________________  

  
  46893  -الرقم
  )44( -القسم

ة ،خدمات بيطرية،  خدمات طبي-الخدمات
خدمات العناية بصحة وجمال الكائنات البشرية 

  والحيوانات ،خدمات زراعية
   نادى الهالل للتربية الرياضية -المالك

  م19/9/2012 -تاريخ االيداع
______________________________  

______________________________  

  
  46882  -الرقم
  )32( -قسمال

المياه المعدنية ) شراب الشعير(البيرة -البضاعة
والغازية وغيرها من المشروبات الكحولية ،مشروبات 

  مستخلصة من الفواكه
   نادى الهالل للتربية الرياضية -المالك

  م19/9/2012 -تاريخ االيداع
______________________________   
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 اجهزة وادوات جراحية طبية وطب اسنان -البضاعة  46883  -الرقم
بيطرية ،اطراف وعيون واسنان صناعية ،مواد 

  خياطية او غرز جرح
  )34( -القسم

  وات المدخنين والثقاب اد-البضاعة
  ربية الرياضية  نادى الهالل للت-المالك   نادى الهالل للتربية الرياضية -المالك
  م19/9/2012 -تاريخ االيداع   نادى الهالل امدرمان العرضة شمال -العنوان

  ______________________________  0912306100ت 
  م19/9/2012 -تاريخ االيداع

______________________________  

  
  46890  -الرقم
  )41 ( -القسم

 التعليم والتدريب والترفيه واالنشطة -الخدمات
  ثقافيةالرياضية وال

   نادى الهالل للتربية الرياضية -المالك
  م19/9/2012 -تاريخ االيداع

______________________________   

  
  46894  -الرقم
  )45( -القسم

 خدمات امنية لحماية الممتلكات واالفراد، -الخدمات
خدمات شخصية واجتماعية يقدمها اخرون ، تلبية 

  الخدمات واالفراد
   نادى الهالل للتربية الرياضية -المالك

  م19/9/2012 -داعتاريخ االي
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  

  
  47250 -الرقم
  )22 (-القسم

     مشمع-البضاعة
  46860  -الرقم   شركة العفيفى للتنمية واالستثمار المحدودة-المالك
  )10( -القسم   1052 دكان 4 سوق ليبيا مربع -العنوان

   0912306498ت 
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 سمية عبد الحميد
سيداحمد الخرطوم برج 

 البرآة 

  الشرط حذف كلمة طربال من االنموذج
  26/12/1012 -تاريخ االيداع

ين طه الجيلى المحامى  االم–عنوان التبليغ 
الخرطوم شارع الجمهورية عمر عبد السالم 

  0912350440 ت3الطابق الثالث شقة 

 الطابق التاسع
 0912903548ت 

  ______________________________
___    

 

  

  
  47110 -الرقم
  )3 (-القسم

 مستحضرات تبييض االقمشة وغيرها من -البضاعة
المواد التى تستخدم فى غسيل المالبس، مستحضرات 
التنظيف والصقل والكشط وازالة االوساخ، الصابون 
ل ،العطور ،الزيوت العطرية مستحضرات التجمي

الشعر،معاجين ) لوسيون(غسول ) الكوزمتك(
  ومنظفات االسنان

  47251 -الرقم
  )22( -القسم

   مشمع -البضاعة
 شركة العفيفى للتنمية واالستثمار -المالك

  المحدودة
   1052 دكان 4 سوق ليبيا مربع -العنوان   مجموعة الصديقى الدولية-المالك
   0912306498ت    الدوحة دولة قطر 20301 ص ب  -العنوان

  الشرط حذف كلمة طربال من االنموذج  م19/11/2012 -تاريخ االيداع
  26/12/2012 -تاريخ االيداع 

 االمين طه الجيلى المحامى –عنوان التبليغ 
الخرطوم شارع الجمهورية عمر عبد السالم 

    0912350440 ت3الطابق الثالث شقة 
*****************************  39336 - الرقم

  )29 ( -القسم  *****************************
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والورنيش الالكية، ) البويات( الدهانات   -البضاعة
مواد الوقاية من الصدا ومواد حفظ الخشب من 
التلف، مواد التلوين، مواد تثبيت االلوان،راتنجات 
طبيعية خام، معادن فى شكل رقائق او مسحوق 
الستخدام الدهانيين وفنى الديكور وعمال الطباعة 

  والفنانيين

 اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن -البضاعة
وظة والصيد،خالصات اللحم،فواكه وخضروات محف

وفواكه )جيلى(ومجمدة ومجففة ومطهوة،هالم
مطبوخة بالسكر، بيض وحليب ومنتجات الحليب 

  ودهون معدة لالكل
   كاسكاد انفستمنتز ليمتد-المالك

  االمارات العربية المتحدة  -العنوان  ريع ش ذ م م  شركة مشا-المالك
 الشارقة االمارات العربية 21152ص ب  -العنوان
  المتحدة

  7329ص ب 
  م22/6/2008 -تاريخ االيداع

    م28/2/2012 -تاريخ االيداع

BENELLI 
  47202 -الرقم
  )12 (-القسم

رية، الدراجات  الدراجات النا-البضاعة
 الدراجات الهوائية، السيارات )االسكوترات(اللوحية

الكهربائية، قطع غيار وملحقات لجميع المنتجات 
  المذكورة
   بينيلى كيو جيه اس از ال -المالك
ستر ادا فورنيس ،فيكتشايا، إن  -العنوان

   ايطاليا- بيسارو6112230
  13/1/2013 -تاريخ االيداع

 

  
  45998 -الرقم
  )1( -القسم

 الكيماويات المستخدمة فى الصناعة -البضاعة
والبحث العلمى والتصوير الفوتغرافى وكذلك فى 
الزراعة والبستنة وزراعة الغابات، راتنجات اصطناعية 

عالجة وبالستيك غير معالج، اسمدة، مركبات غير م
اخماد النيران، مستحضرات سقى ولحام المعادن، مواد 
كيمائيةلحفظ المواد الغذائية ،مواد اللصق المستخدمة 

  فى الصناعة
   شركة مشاريع ش ذ م م -المالك
 الشارقة االمارات العربية 21152 ص ب -العنوان
  المتحدة

   م28/2/2012 -تاريخ االيداع
  45999 -الرقم

Cool sun 2( -القسم(  
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ون المالية ، االستشارات الخدمات المالية ، الشئ
 خدمات استشارات االستراتيجيات المالية  المالية

تخطيط توفير المعلومات المالية ، األبحاث المالية ال
المالي ، التخطيط المالي الشخصي خدمات التخطيط 
المتعلقة بالتأمين علي الحياة خدمات المشورة 
المتعلقة بالتخطيط المالي خدمات المشورة المالية 
خدمات المشورة المالية المتعلقة بخطط التقاعد ، 
خدمات الوساطة المالية ، خدمات إدارة صناديق 

 األموال، استثمار األموال االستثمار المالي ، استثمار
المشورة  االستثمارية الصيرفة االستثمارية ، إدارة 
الصناديق االستثمارية ، خدمات التأمين ، الوساطة 
التأمينية ، استشارات التأمين ، معلومات التأمين ، 
االكتتاب التأميني إدارة خطط التأمين ، خدمات 

 الخدمات التأمين المتعلقة بالتخطيط لحاالت الطوارئ 
اإلدارية وخدمات المعلومات واالستشارات المتعلقة 
بكافة ما تقدم ، توفير كافة الخدمات المذكورة  أعاله 
مباشر من قاعدة بيانات حاسوبية أو من خالل شبكة 

 . االتصاالت الدولية

  44327 -الرقم
  )32( -القسم

 المشروبات وعصائر الفواكه، اشربة -البضاعة
ومستحضرات لتجهيز المشروبات، مياه معدنية 

  وغازية
   ياسين العقادنيلز-المالك
 دبى 49337 شارع الشيخ زايد ص ب -العنوان

  بواسطة صالح االميناالمارات العربية المتحدة 
  م5/4/2011 -تاريخ االيداع

 سمية عبد الحميد سيداحمد –نوان التبليغ ع
  الخرطوم برج البركة الطابق التاسع 

  0912903548ت 

  
  46609 -الرقم
  )11( -القسم

 اجهزة االنارة والتدفئة وتوليد البخار -البضائع
والطهى والتبريد والتجفيف والتهوية وتوريد المياه 

   لالغراض الصحية

FACE LOGO  اشوك كومار باريخ-المالك   
شارع مستشفى ال مكتوم برج توين  -العنوان  37800 -الرقم 

  ) 38(القسم   دبى– ديرة 1404تور مكتب رقم 
الهــــاتف واالتــــصاالت البرقيــــة الخــــدمات  -خــــدمات ال
ٕلكترونيـــة وارســـال االتـــصاالت عـــن بعـــد ، خـــدمات اإل

تــوقير بطاقــات المكالمــات الهاتفيــة ، إرســال واســتقبال 
وتخــزين ومعالجــة المعلومــات ، التواصــل عــن طريــق 
ــــصور واألصــــوات أصــــوات  ــــستندات والرســــائل وال الم
ــة  ــصاالت المــسموعة والمرئي ــة واالت األشــخاص والكتاب

  م5/7/2012 -تاريخ االيداع
 

Great Eastern  
  46065 -الرقم

  36القسم 
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ار عن طريـق واإللكترونية تبادل المعلومات واألخب
األجهزة اإللكترونية والحاسـوب والكـابالت والراديـو 
والمنـــادات عـــن طريـــق أجهـــزة الراديـــو والطباعـــة 
والكتابة البرقية والبريد اإللكتروني وجهاز الفاكس 

ـــــون والزباذبـــــات  المنخفـــــضة ) األمـــــواج(والتلفزي
وشـــــــعاع الليـــــــزر واالتـــــــصاالت عبـــــــر األقمـــــــار 

فـــضة الـــسبل االصـــطناعية رابطـــة األمـــواج المنخ
األرضــية ، الكابــل ، األنظمــة الــسليكة والالســلكية 
أو ســبل اتــصاالت أخــرى ، تقــديم المعلومــات مــن 
خــالل التواصــل بــاإلعالم المتعــدد األطــراف وتقــديم 
خدمات االتصاالت من خالل التفاعـل مـع اإلعـالم 
المتعــدد األطــراف ، خــدمات االستــشارات المتعلقــة 

ـــــة ، اإل ـــــصاالت المعلوماتي ـــــديم أو باالت رســـــال تق
عــرض المعلومــات ألغــراض تجاريــة أو نزليــه مــن 
ــى جهــاز الحاســوب ،  موقــع تخــزين المعلومــة عل
خــدمات البريــد اإللكترونــي ، خــدمات االتــصاالت 
ـــــل  ـــــت ، نق ـــــشبكة اإلنترن ـــــة ب ـــــد المتعلق عـــــن بع

بــرامج ) بمــا فيهــا صــفحات الــشبكة( المعلومــات 
ـــوفير ســـبل  ـــوتر  ، وأي معلومـــة أخـــرى ، ت الكمبي

التــــصال والتواصــــل عــــن بعــــد بــــشبكة اإلنترنــــت ا
وسجل تخزين المعلومات خدمات الرسـائل البرقيـة 
ــد ،  ــصاالت عــن بع ــى االت ، خــدمات الحــصول عل
ــــشبكة  ــــدخول ل ــــد لل ــــصاالت عــــن بع ــــوفير االت وت

  ). االنترنت(االنترنت والشبكة الداخلية

  
  40025 -الرقم
  )5 (-القسم
 مركب غذائى من الحليب لالطفال واالطفال -عةالبضا

  حديثى الوالدة
 شركة اسكل المحدودة المملكة العربية -المالك

   الرياض4212 ص ب السعودية
  م17/12/2008 -تاريخ االيداع

  
  40023 -الرقم
  )5( -القسم

 مركب غذائى من الحليب لالطفال واالطفال -البضاعة
  حديثى الوالدة

المحدودة المملكة العربية  شركة اسكل -المالك
  السعودية

  م17/12/2008 -تاريخ االيداع

 ______________________________  

  46000 -الرقم
  )17 (-القسم
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 الصمغالمطاط،الغاتابرشا،-البضاعة
االسبتستوس،الميكاوالمنتجات المصنوعة من هذه 
المواد وغير واردة فى فئات اخرى، مواد 

لالستعمال فى التصنيع  بالستيكية مشكلة بالبثق
 وحشو وعزل ، انابيب مرنة غير ،مواد تغليف

  معدنية
   شركة مشاريع ش ذ م م -المالك
 الشارقة االمارات 21152 ص ب -العنوان

  العربية المتحدة
  م28/2/2012 -تاريخ االيداع

 

  

  
  46686 -الرقم
  )35 ( -القسم

 الدعاية واالعالن وتفعيل النشاط -الخدمات
  المكتبى،شعار للمكاتبات

 شركة ود القونى العالمية لالعمال المتقدمة -المالك
  المحدودة
  الخرطوم بحرى الحاج يوسف -العنوان
   11ار رقم ــ عق5ربع ـــم 6سوق 

  0912103624-0912254711ت 
  41193 -الرقم  م2/8/2012 -تاريخ االيداع 

  )32 ( -القسم   االستاذ ابراهيم حسن طه – عنوان التبليغ
  المشروبات الغازية والمشروبات-البضاعة   0912290961ت 

  __________________________  المشبعة بثانى اكسيد الكربون
عثمان محمد /االستاذ

عثمان   وان للتجارة العامة والتخزين  شركة االرج-المالك
المملكة االردنية الهاشمية عمان شارع  -العنوان حيران( 

بحرىالخرطوم    مجمع المحتسب التجارى –وصفى التل   
  183632ص ب  شمال المستشفى

  م2/8/2009 -تاريخ االيداع
 صالح االمين للملكية الفكرية –عنوان التبليغ 

   الخرطوم
*****************************
*****************************  

  46991 -الرقم
  )30(  -القسم
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  )الوجبات السريعة( بطاطس إسناك -البضاعة 
مصنع فوكس ( كمال محمد عبده حجاج -المالك
  )لوياتللح

المنطقة الصناعية الخرطوم بحرى  -العنوان
   شرق الصناعات 4 مربع 33القطعة رقم 
  م15/10/2012 -تاريخ االيداع

 -45766 -45764 ربطها بالعالمة -الشرط
46982   

 

  
  45763 -الرقم
  )30 ( -القسم

   الحلويات ومشتقاتها-البضاعة
مصنع فوكس ( كمال محمد عبده حجاج -المالك

  )للحلويات
 المنطقة الصناعية الخرطوم بحرى القطعة -نوانالع

   شرق الصناعات 4 مربع 33رقم 
   م 14/2/2012 -تاريخ االيداع

 ______________________________  46982 -الرقم

  )30( -القسم YAAHياااه 
 البن والشاى والكاكاو والسكر واالرز -البضاعة

ى، الدقيق والتابيوكا والساغو والبن االصطناع
ماعدا (والمستحضرات المصنوعة من الحبوب 

والخبز والفطائر والحلويات والمثلجات )الطحنية
ل النحل والعسل االسود الخميرة،مسحوق ،عس

الخل والبهارات ) المستردة(الخردلالخبيز،الملح،
  والتوابل

  47117 -الرقم
  )30( -القسم

، واالرز البن والشاى والكاكاو والسكر -البضاعة
والتابيوكا والساغو والبن االصطناعى الدقيق 

ستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والم
والفطائر والحلويات والمثلجات ،عسل النحل والعسل 
االسود، الخميرة، مسحوق الخبيز،الملح، 

مصنع فوكس ( كمال محمد عبده حجاج -المالك  الخل والبهارات والتوابل) المستردة(الخردل
مصنع فوكس ( كمال محمد عبده حجاج -المالك  )للحلويات

عية الخرطوم بحرى  المنطقة الصنا-العنوان  )للحلويات
 المنطقة الصناعية الخرطوم بحرى القطعة -العنوان   شرق الصناعات 4 مربع 33القطعة رقم 

  م12/10/2012 -تاريخ االيداع   شرق الصناعات 4 مربع 33م رق
  م20/11/2012 -تاريخ االيداع  -45766-45764بالعالمات  ربطها -الشرط

______________________________  
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 المنطقة الصناعية الخرطوم بحرى -العنوان
  0911310031ت

   45763 ربطها بالعالمة -الشرط
______________________________ 

  م7/2/2012 -يداعتاريخ اال
______________________________  

 
  45886 -الرقم
  )39 (-القسم

   التغليف وتخزين السلع -الخدمات
 مصنع جوثيولمستحضرات التجميل -المالك

  والعطور وشمع االنارة
خرطوم بحرى المنطقة الصناعية ال -العنوان

  0911310031ت
  م7/2/2012 -تاريخ االيداع

______________________________ 
 

  
  45888 -الرقم
  )39 (-القسم

   التغليف وتخزين السلع -الخدمات 
إزيس يعقوب شحاتة مصنع -المالك

  جوثيولمستحضرات التجميل والعطور وشمع االنارة
 المنطقة الصناعية الخرطوم بحرى -العنوان

  0911310031ت
  م7/2/2012 -تاريخ االيداع

______________________________  

 
  45885 -الرقم

  45891 -الرقم  )3 (-القسم  
  )39( -القسم   الحنة-البضاعة
مصنع (  إزيس يعقوب شحاتة -المالك

جوثيولمستحضرات التجميل والعطور وشمع 
  االنارة

   التغليف وتخزين السلع  -الخدمات
 إزيس يعقوب شحاتة مصنع -المالك

  جوثيولمستحضرات التجميل والعطور وشمع االنارة
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 البن والشاى والكاكاو والسكر واالرز -البضاعة
،التابيوكا والساغو والبن االصطناعى ،الدقيق 

من الحبوب والخبز والمستحضرات المصنوعة 
والفطائر والحلويات والمثلجات ،عسل النحل والعسل 
االسود ،الخميرة ومسحوق الخبيز ،الملح 

  والخل والبهارات والتوابل ) المستردة(الخردل

 المنطقة الصناعية الخرطوم بحرى -العنوان
  0911310031ت

  م7/2/2012 -تاريخ االيداع
______________________________  

مصنع فوكس ( كمال محمد عبده حجاج -المالك
  )للحلويات
 المنطقة الصناعية الخرطوم بحرى القطعة -العنوان

   الصناعات شرق4 مربع 33رقم 
  

  45890  -الرقم
  م6/11/2012 -تاريخ االيداع  )5 (-القسم

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&

فازلين  مستحضرات لغايات طبية،-البضاعة
 جلسرين لغايات طبية، مستحضرات لغايات طبية

  صيدالنية للعناية بالبشرة 

&&&&&&&& 
 عنوان التبليغ 

جمال عبد /االستاذ
المعطى الخرطوم ش 

الزبير باشا تقاطع على 
عبد اللطيف عمارة عبده 

 0912306997نور ت

 إزيس يعقوب شحاتة مصنع -المالك
جوثيولمستحضرات التجميل والعطور وشمع 

  االنارة
رى  المنطقة الصناعية الخرطوم بح-العنوان

  0911310031ت

  
  حذف كل العبارات الواصفة -الشرط

  47105 -الرقم  م7/2/2012 -تاريخ االيداع
______________________________

___  
  )35 ( -القسم

   خدمات الدعاية واالعالن-الخدمات
TNKY POP كة اوركام القابضة المحدودة شر-المالك تنكى بوب  

  00200-54280كينيا نيروبى ص ب  -العنوان  47037 -الرقم
 Pay Less get mor حذف عبارة-الشرط  )30( -القسم

Everyday 
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  ______________________________  م19/11/2012 -تاريخ االيداع
 ______________________________

___  
 

  
  47106 -الرقم
  )38 ( -القسم

   االتصاالت-الخدمات
   شركة اوركام القابضة المحدودة-المالك

  00200-54280 كينيا نيروبى ص ب -نوانالع
 Pay Less get mor حذف عبارة-الشرط

Everyday 

  م19/11/2012 -تاريخ االيداع
______________________________  

 

  
  47108 -الرقم
  )43 ( -القسم

   خدمات توفير االطعمة والمشروبات-الخدمات
   شركة اوركام القابضة المحدودة-المالك
  00200-54280 ص ب  كينيا نيروبى-العنوان
 Pay Less get mor حذف عبارة-الشرط

Everyday 

  م19/11/2012 -تاريخ االيداع
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  

   
  47107 -الرقم  45776 -الرقم
  )45 ( -الخدمات  )7( -القسم

عدا ( االت وعدد الية ، محركات ومكائن -البضاعة
   تعبئة واالت تغليفاالت) ماكان منها للمركبات البرية

 خدمات شخصية يقدمها اخرون تلبية -البضاعة
  لحاجة االفراد

   شركة اوركام القابضة المحدودة-المالك  اسم المالك محمود ويسى عبد الرحمن 
  00200-54280 كينيا نيروبى ص ب -العنوان  العنوان سوريا حلب العرقوب المنطقة الصناعية 

  حذف الكلمات من االنموذج-الشرط  م16/1/2012 -تاريخ االيداع

 بشرط االتشمل الحماية عبارة للصناعات -الشرط
  الهندسية 

  م19/11/2012 -تاريخ االيداع
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ALN  حسام احمد حسين مكى–عنوان التبليغ   
  46648 -الرقم  
  )35(-القسم  

ه االعمال  الدعاية واالعالن وادارة وتوجي-الخدمات  عمر على عبد الرحمن/د
يئة العربية الطابق الثالث مبنى الھ  وتفعيل النشاط المكتبى

 ______________________________  لالستثمار واالنماء الزراعى
 11462شارع البلدية ص ب 
  الخرطوم 

 

ALN 
  46649 -الرقم   ايه أل أن-المالك

  )41( -القسم  اكسيس فيود يشيارى-العنوان 
 ن 18الطابق الرابع يونيكورن سنتر 

فريرى فليكس دى فاليوس ستريت بورت 
  لويس ،موريشيوس

 االنشطة الرياضية  التعليم التدريب،الترفيه،-الخدمات
  والثقافية

  م19/7/2012تاريخ االيداع   م19/7/2012تاريخ االيداع 
ALN ALN 

46647 -الرقم 46650 -الرقم   
)16 (-القسم  
 الورق والورق المقوى والسلع -عةالبضا

المصنوعة منهما وغير الواردة فى االصناف 
االخرى،المطبوعات مواد تجليد الكتب ،الصور 
الفوتغرافية،ادوات الكتابة ،مواد اللصق المستعملة 
الدوات الكتابة او االغراض المنزلية ،ادوات 
الفناننين،فرش التلوين ،االالت الكاتبة واللوازم 

المواد التعليمية ) خالف االثاث(المكتبية
مواد التغليف (خالف االجهزة(والتدريبية 

وغير الواردة فى (المصنوعة من البالستيك 
ورق اللعب حروف الطباعة ) االصناف االخرى 

  الكليشيهات

)45 (-القسم  
 خدمات شخصية واجتماعية يقدمها -الخدمات

ة لحاجات االفراد ،وخدمات امنية لحماية اخرون تلبي
  الممتلكات واالفراد

Africa Legal Network 
  46651 -الرقم
  )16( -القسم

 الورق والورق المقوى والسلع المصنوعة -البضاعة
منهما وغير الواردة فى االصناف االخرى،المطبوعات 
مواد تجليد الكتب ،الصور الفوتغرافية،ادوات الكتابة 

 المستعملة الدوات الكتابة او االغراض ،مواد اللصق
المنزلية ،ادوات الفناننين،فرش التلوين ،االالت الكاتبة 

______________________________  
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المصنوعة  الورق والورق المقوى والسلع -البضاعة
منهما وغير الواردة فى االصناف االخرى،المطبوعات 

،ادوات الكتابة مواد اللصق مواد تجليد الكتب
المستعملة الدوات الكتابة او االغراض المنزلية 

،فرش التلوين ،االالت الكاتبة   ،،ادوات الفناننين 
المواد التعليمية ) خالف االثاث(واللوازم المكتبية

مواد التغليف المصنوعة ( االجهزةخالف(والتدريبية 
) وغير الواردة فى االصناف االخرى (من البالستيك 

   ورق اللعب حروف الطباعة الكليشيهات

المواد التعليمية ) خالف االثاث(واللوازم المكتبية
مواد التغليف (خالف االجهزة(والتدريبية 

وغير الواردة فى (المصنوعة من البالستيك 
ورق اللعب حروف الطباعة ) االصناف االخرى 

  الكليشيهات

Africa Legal Network  
  46652 -الرقم
  )35(-القسم

 الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه -الخدمات
  االعمال وتفعيل النشاط المكتبى

______________________________  
Africa Legal Network 

  46653 -الرقم
  )41 (-القسم

 التعليم ،التدريب، الترفيه، االنشطة -الخدمات
  والثقافيةالرياضية 

______________________________ 

Africa Legal Network 
  46654 -الرقم
  )45( -القسم

 خدمات شخصية واجتماعية يقدمها -الخدمات
اخرون تلبية لحاجات االفراد ،وخدمات امنية 

  لحماية الممتلكات واالفراد
 

 
46656 -الرقم  
)35(-القسم  

 الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال -الخدمات
  وتفعيل النشاط المكتبى

______________________________  

 
46657 -الرقم  

)41 (-لقسما  
لتعليم،التدريب،الترفيه،االنشطة الرياضية ا -الخدمات
 والثقافية

  ______________________________  
  46655 -الرقم
  )16( -القسم
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47456 -الرقم  
)43 (-القسم  

  خدمات توفير االطعمة والمشروبات-الخدمات
 

  46658 -الرقم
  )45(  -القسم

 خدمات شخصية واجتماعية يقدمها -الخدمات
اخرون تلبية لحاجات االفراد ،وخدمات امنية 

  لحماية الممتلكات واالفراد
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  

 
  46544 -الرقم
  )11 (-القسم

   مكيفات وبوتجازات-البضاعة
   شركة الجزيرة لالجهزة المنزلية المحدودة-المالك
 شارع الحرية عمارة مختار الشيخ -العنوان

  012340001الطابق االول ت 
  م14/11/2012 -تاريخ االيداع

GIANTحذف كلمة غاز- الشرط    

ن ي االستاذ يحى محمد الحس- التبليغعنوان
   2الخرطوم السوق العربى عمارة نيشان ط

  شركة السرف للسياحة والفنادق المحدودة–المالك 
  امدرمان شارع النيل شمال الطابية-العنوان

م28/1/2013 -تاريخ االيداع  
 2عمر عبد العاطى الخرطوم / االستاذ- التبليغعنوان

468706-468713عمارة    ت   

 
  47208 -الرقم
  )6 (-القسم

 معادن غير نفيسة وكل خليط منها،مواد -البضاعة
بناء معدنية، مبانى متنقلة معدنية،مواد معدنية 
لخطوط السكك الحديدية،كبالت واسالك غير كهربائية 

 حدادة،خردوات من معادن غير نفيسة،مصنوعات
معدنية صغيرة،مواسير وانابيب معدنية، منتجات 
مصنوعة من معادن غير نفيسة غير واردة فى فئات 

  اخرى،خامات معادن
   شركة الشروق المتخصصة المحدودة-المالك
 12 الخرطوم سوق السجانة عمارة رقم -العنوان

  مربع هـ غرب الديوم
  م16/12/2012 -تاريخ االيداع
 كمال محمد احمد الشبلى المحامى -غعنوان التبلي

  ةر غرب نادى االس3الخرطوم 
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م12/9/2012 -تاريخ االيداع  
 االستاذة هالة حسن عثمان عمارة -عنوان التبليغ

  معاوية البرير الممر التجارى 
  45156 -الرقم
  )3( -القسم

ومستحضرات  العطور-البضاعة
  التجميل،شامبوهات،كريمات،صابون،

  معجون اسنان
 شركة المصنع السعودى للعط-المالك

  ومستحضرات التجميل
ور 

  21484 جدة 17013 السعودية ص ب -العنوان
  م8/8/2011 -عتاريخ االيدا

 االستاذة هالة حسن عثمان -عنوان التبليغ
  عمارة معاوية البرير الممر التجارى 

0912879858ت   

0912879958ت   

 
45783 -الرقم  
)3( -القسم  

 العطور ومستحضرات التجميل -البضاعة
اد التزين، مستحضرات التنظيف ،الزيوت العطرية ،مو

  معاجين االسنان والحالقة
 شركة المصنع السعودى للعطور -المالك

  ومستحضرات التجميل المحدودة
  جدة المنطقة الصناعية  السعودية -العنوان
  21484الرمز البريدى  17013ص ب 

  م12/9/2012 -تاريخ االيداع
   من االنموذج MS حذف الحروف-الشرط

سن عثمان عمارة  االستاذة هالة ح-عنوان التبليغ
  0912879858معاوية البرير الممر التجارى ت 

 
46818 -الرقم  
)3(-القسم  

 عطور ومستحضرات التجميل ومواد -البضاعة
الزينة والكلوز مليك،الصابون والزيوت 

 العطرية،غسول

 
  46473 -الرقم
  )35 (-القسم

 شركة المصنع السعودى للعطور -المالك
  التجميلومستحضرات

 الدعاية واالعالن وادارة توجيه االعمال -الخدمات
  فيما عدا البيع بالمزاد العلنى (وتفعيل النشاط المكتبى 

21484 جدة 17013 السعودية ص ب -العنوان    شركة توين إكسل للبنية التحتية المحدودة-المالك 
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 56 مربع 2قار رقم  الخرطوم اركويت ع-العنوان
  09281190616ت 

  م5/6/2012 -تاريخ االيداع
 مكتب 15 العمارات شارع -عنوان التبليغ

  الصادق محمود الشيخ المحامى 
0912309040ت   

 
  46929 -الرقم
  )31 (-القسم

 منتجات البساتين والغابات -بضاعةال
وات والخضرالحبوب،الحيوانات الحية، الفواكه و

الطازجة،البذور،النباتات الحية والزهور الطبيعية، 
  المواد الغذائية للحيوانات والحاصالت الزراعية

46930 -الرقم   شركة المراعى-المالك   
 المملكة العربية السعودية الرياض حى -العنوان

االزدهار تقاطع الطريق الدائرى الشمالى مع عثمان 
   11492بن عفان رمز بريدى 

)31(-القسم  
 منتجات البساتين والغابات -البضاعة

والحبوب،الحيوانات الحية، الفواكه والخضروات 
باتات الحية والزهور الطبيعية، الطازجة،البذور،الن

  المواد الغذائية للحيوانات والحاصالت الزراعية

  8524ب  ص
  م30/9/2012 -تاريخ االيداع

   شركة المراعى-المالك  31887-31888 ربطها بالعالمتين -الشرط
 شكرى ضوى محمد داؤد الخرطوم -عنوان التبليغ

تقاطع شارع الزبير باشا مع الطيار زلفو شمال فندق 
  )عمارة سانتوس(اراك الطابق االول 

 المملكة العربية السعودية الرياض حى -العنوان
االزدهار تقاطع الطريق الدائرى الشمالى مع 

  11492عثمان بن عفان رمز بريدى 
8524ب  ص  

م30/9/2012 -تاريخ االيداع  
 

-31887-31888طها بالعالمتين  رب-الشرط
46929 

46715 -الرقم  

 شكرى ضوى محمد داؤد الخرطوم -عنوان التبليغ
تقاطع شارع الزبير باشا مع الطيار زلفو شمال 

 فندق اراك الطابق اال

)39( -القسم  
خدمات النقل والتعبئة والتخزين-الخدمات  
بربر المحدودة شركة اسمنت -المالك  

  389 منزل رقم 25 المنشية م -العنوان)عمارة سانتوس(ول 
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02224915512234-0249155122347ت   
م15/8/2012 -تاريخ االيداع  
389 منزل رقم 25 المنشية م -عنوان التبليغ  

02491551 ت   
______________________________ 

 
46318 -الرقم  
)35( -القسم  

  الشعار والدعاية واالعالن-البضاعة
  شركة اسمنت بربر المحدودة-كالمال

  389 منزل رقم 25 المنشية م -العنوان
02491551ت   

م8/5/2012 -تاريخ االيداع  
 عثمان محمد الشريف المحامى -عنوان التبليغ

 الخرطوم العمارة الكويتية

0912149665ت   
______________________________  
MAXI  HIBA 
               ماكسى هبة     

  46692 -الرقم
  )16 (-القسم

ق من جميع  الورق الصحى ومنتجات الور-البضاعة
االنواع ويشمل ذلك المحارم والمناديل الورقية وورق 
التواليت وبشاكير الورق والشاش الورقى المستعمل 
للوجه والشاش الواقى المستعمل للتنظيف وفوط 
الورق وفوط االطفال والمطبوعات القرطاسية والدفاتر 

  بجميع انواعها واشكالها
  ودة شركة عوض استيراد وتصدير المحد-المالك
 امدرمان السوق شمال موقف المالكى جوار -العنوان

  0912101572محكمة النظام العام ت 
  م7/8/2012 -تاريخ االيداع
 محمد المبارك يعقوب /  االستاذ-عنوان التبليغ

  0912101572ت 
 
46660 -الرقم  
)16 (-القسم  

  الورق والورق المقوى-البضاعة
تثمار شركة عاديات للتجارة واالس= المالك 

 المحدودة
47166 -الرقم  
)16 (-القسم  

م22/7/2012 -تاريخ االيداع  الورق والورق المقوى والمنتجات -البضاعة 
ر واردة فى فئات اخرى  المواد وغيالمصنوعة من هذه

مواد تجليد الكتب،القرطاسية،مواد اللصق  المطبوعات

 االستاذ خالد حسن ابراهيم الخرطوم -العنوان
  53رقم   مكتب1عمارة االمارات ط
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المستعملة فى القرطاسية او لغايات منزلية ،اقالم 
بجميع انواعها ،االدوات المكتبية، االالت الكاتبة 

مواد التوجيه ) عدا االثاث(واللوازم المكتبية
مواد التغليف ) عدا االجهزة( والتدريس

حروف ) غير واردة فى فئات اخرى( البالستيكية
  )الراسمات(الطباعة،الكليشيهات 

 ايمن محمد - وجيه سيد عطية زايد-المالك
الفاتح عبد الرؤوف أبشر _محمد جمعة مصريان 

  جبورة سودانى
   امدرمان المنطقة الصناعية -العنوان

  091229941 -0912386881ت 
  م4/12/2012 -تاريخ االيداع
سامى صالح الطيب /اذ االست-عنوان التبليغ

  امدرمان شرق الجامع الكبير عمارة وقف البرقدار

 
  46941 -الرقم
  )7 (-القسم

عدا ( االالت وعدد ومحركات ومكائن -البضاعة
 قارنا تالية وعناصر )ماكان منها للمركبات البرية

 )عدا ماكان منها للمركبات البرية(نقل الحركة
لدات مو) عدا مايدار باليد(ومعدات زراعية 

مولدات )كهربائية،مولدات التيار المتردد
الكهرباء،محركات تشغيل بخالف المستخدمة فى 
المركبات البرية،محركات كهربائية بخالف 

،اسطوانات البريةالمستخدمة فى المركبات 

للمحركات والمكائن، مولدات طاقة للطوارى، 
  بائية  رومضخات طرد مركزى ، مضخات االت لحام كه

كة فوجيان يونقلونق اندستلایر قروب  شر-المالك
  المحدودة
 كشاينق المنطقة الصناعية الحرة مدينة -العنوان

  فوان فوجيان الصين
  م2/10/2012 -تاريخ االيداع
ت  الصادق محمود الشيخ/  االستاذ-عنوان التبليغ

0912309040  
  ـــــــــــــــــــــــــ

Yeni Pinar 
  46623 -الرقم
  )30 (-القسم
   صلصة-ةالبضاع
  مواد الغذائيةلتصنيع اليا وفد  مصنع سابا-المالك

أ 2 الخرطوم مجمع النصر السكنى عمارة –العنوان 
  5شقة 

  م11/7/2012 -تاريخ االيداع
 االستاذ يوسف محمد جمعة شارع -عنوان التبليغ

الجمهورية عمارة الشيخ مصطفى االمين مكتب 
   786472تاالستاذ الطيب هارون على 

  781343فاكس 

  
  35455 -الرقم
  )30 (-القسم
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 جميع انواع المعكرونة والمستحضرات -البضاعة
  30المصنوعة من الحبوب المشمولة بالقسم 

 مصنع معكرونة االمارات شركة امارتية -المالك
  ومقرها شارع شيخ زايد منطقة القوز الصناعية 

   دبى دولة االمارات العربية المتحدة 4721ص ب 
  م29/5/2006 -تاريخ االيداع

 عدم احتكار شكل السنبلة وااللوان -الشرط
  االحمر واالخضر واالصفر فى وضع اخر 

   تاج السر ادريس بابكر المحامى -عنوان التبليغ
   الخرطوم11055ص ب 

  
  46950 -الرقم
  )11 (-القسم

 اجهزة ومعدات مبردات الهواء -البضاعة
ر وسخانات المياه واالنارة والتسخين وتوليد البخا

  والتبريد والتجفيف والتهوية وامداد المياه
 SYMPHONY سيمفونى ليمتد -اسم المالك

LIMITED 

 سايوميا بكرى سيركل نافار الجبورا -العنوان
  80014،أحمداب

 

  
  47654 -الرقم
  )35 (-القسم
   الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال-دمات الخ

   شركة بنك النيل للتجارة والتنمية-المالك
   الخرطوم برج النيل شرق كلية الصحة -العنوان

  62 ص ب 775234/777789/83ت 
  م27/2/2012 -تاريخ االيداع

  
  47653 -الرقم
  )36 (-القسم

 التأمين ،الشئون التمويلية، الشئون -الخدمات
  ية والشئون العقاريةالمال

   شركة بنك النيل للتجارة والتنمية-المالك
 الخرطوم برج النيل شرق كلية الصحة ت -العنوان

  م7/10/2012تاريخ االيداع  62 ص ب 775234/777789/83
 ونى وونى محامون وموثقو -عنوان التبليغ  م27/2/2012 -تاريخ االيداع

     الخرطوم1460عقود ص ب 
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 شركة أمتا لالنتاج الفنى والالفتات المضيئة -المالك
  المحدودة
   جوار مقابر فاروق 15 الخرطوم شارع -العنوان

    0912346330 -0912388214ت 
  45743 -الرقم  16/1/2013 -تاريخ االيداع

  )35 (-القسم
 الدعاية واالعالن وتفعيل النشاط -الخدمات
  المكتبى
   االمين الوليد عثمان الحسن-المالك
 2 الخرطوم بحرى محلية المختار مربع -العنوان

  09121670 ت152قطعة رقم 

  
  47295 -الرقم
  )35( -القسم

   الدعاية واالعالن وادارة توجيه االعمال-الخدمات
 شركة أمتا لالنتاج الفنى والالفتات المضيئة -المالك

  المحدودة
   جوار مقابر فاروق 15 الخرطوم شارع -العنوان

    0912346330 -0912388214ت 
  16/1/2013 -تاريخ االيداع  74296 -الرقم
  ______________________________  )16( -القسم

الورق الورق المقوى والمنتجات  -البضاعة
ات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة فى فئ

المطبوعات مواد تجليد الكتب القرطاسية  اخرى
 مواد اللصق المستعملة فى القرطاسية او لغايات

منزلية اقالم بجميع انوعاها االدوات المكتبية 
االثاث مواد  االآلت الكاتبة واللوازم المكتبية عدا

التوجيه والتدريس عد االجهزة مواد التغليف 
ى حروف فئات اخر البالستيكية غير واردة فى

  الطباعة الكليشيهات الراسمات

  المدينة
  45741 -الرقم
  32 -القسم

  المياه المعدنية ،مستحضرات اخرى -البضاعة 
لتحضير المشروبات، مشروبات مستخلصة من 

  الفواكه ،عصائر الفواكه
   شركة عاليات للتسوق والتوزيع المحدودة-المالك
 الخرطوم جنوب مربع المجاهدين منزل رقم -العنوان

501  
  م8/1/2012 -تاريخ االيداع
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 حنان احمد موسى ريحان -عنوان التبليغ  مار المحدودة شركة انسام للتنمية واالستث-المالك
  ½الخرطوم جنوب شارع الصحافة زلط مربع

  2 الطابق الثانى شقة رقم 50العقار رقم 

  336 امدرمان ص ب -العنوان
  م21/1/2012 -تاريخ االيداع
الخرطوم جنوب  ناهد عباس خليفة -عنوان التبليغ

 الطابق 50العقار رقم   ½شارع الصحافة زلط مربع
  2الثانى شقة رقم 

 RAGEDA راغدا
  47436  -الطلب
  )3 (-القسم

  العطور والزيوت العطرية مواد -البضاعة WASEALواصل 
تجميل الصابون بانواعه المعطرات المرطبات ال

ت العرق لالستعمال الروائح مزيال مزيالت
الشخصى المستحضرات الالزمة للعناية ومعالجة 

  والوجه الجسم

  47435  -الطلب
  )3 (-القسم

تجميل ال  العطور والزيوت العطرية مواد -البضاعة
الروائح  ابون بانواعه المعطرات المرطبات مزيالتالص

مزيالت العرق لالستعمال الشخصى المستحضرات 
  والوجه الالزمة للعناية ومعالجة الجسم

 شركة انسام للتنمية واالستثمار -المالك
  المحدودة

  336 امدرمان ص ب -العنوان   شركة انسام للتنمية واالستثمار المحدودة-المالك
  م21/1/2012 -تاريخ االيداع  336 امدرمان ص ب -العنوان

الخرطوم  ناهد عباس خليفة -عنوان التبليغ  م20/1/2013 -تاريخ االيداع
 جنوب شارع الصحافة زلط مربع

رطوم جنوب الخ ناهد عباس خليفة -عنوان التبليغ
 الطابق 50العقار رقم   ½شارع الصحافة زلط مربع

  2الثانى شقة رقم 
______________________________  

 ROGEAHرغية 
  47437  -الطلب االميرة الحسناء

  )3 (-القسم  45628  -الرقم
العطور والزيوت العطرية مواد   -البضاعة  )3 (-القسم

تجميل الصابون بانواعه المعطرات المرطبات ال
الروائح مزيالت العرق لالستعمال  مزيالت

الشخصى المستحضرات الالزمة للعناية ومعالجة 
  والوجه الجسم

   دهانات الشعر–البضاعة 
   اميرة النعيم القاضى احمد-المالك
   امدرمان محلية كررى الواحة شرق -العنوان

  0923203827ت 
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  م13/7/2011 -تاريخ االيداع  م11/12/2011 -تاريخ االيداع

FEAH  

  43925  -الرقم
  )3 (-القسم

  
مستحضرات التجميل ، كريمات تجميلية  -الخدمات

 مستحضرات ض البشرة وغسول لوشن كريمات لتبيي
تنظيف البشرة ،مزيالت للروائح لالستخدام الشخصى 

 مطهر مستحضرات تجميل صابون ،، مزيالت الشعر 
الحواجب ،اقالم الحواجب ،لواصق رموش لتسبيت 

واظافر مستعارة ،مواد دهنية الرموش المستعارة ،
الغراض التجميل ،ملونات الصباغ الشعر ،بخور 

بى ،منظفات عطور ،زيوت عطرية ،صابون ط
،و مستحضرات الوقاية من ،شامبو ،صابون سائل 

  الشمس

  46242 -مالرق
  )29 (-القسم

   الزيوت والدهون الصالحة لالكل-البضاعة
 شركة الحصان االبيض لالستيراد -المالك

  والتصدير المحدودة
   االبيض المنطقة الصناعية الجديدة -العنوان

  0912369562ت 
  م18/4/2012 -تاريخ االيداع

 44478 ربطها بالعالمة التجارية رقم -الشرط
  ال الواصفة وحذف العبارات واالشك

 امدرمان السوق الكبير فاكس -العنوان
187572599-0914777888  

______________________________ 

Soft Life 
   شركة بواكير العالمية المحدودة-المالك  45043  -الرقم
  م12/1/2011 -تاريخ االيداع  )39 (-القسم

 نقل وتخزين وتعبئة كريمات التبيض -الخدمات
مستحضرات تنظيف ) لوشن(للبشرة وغسول 

البشرة ،مزيالت للروائح لالستخدام الشخصى 
وتعبئة وتخزين مزيالت الشعر والصابون وغيرها 

، والصابون الطبى ،وسائل من ملونات االصباغ 
  مستحضرات الوقاية من الشمس

Soft Life 
  43532 -الرقم
  )3 (-القسم

، كريمات تجميلية مستحضرات التجميل  -الخدمات
 مستحضرات كريمات لتبييض البشرة وغسول لوشن 

تنظيف البشرة ،مزيالت للروائح لالستخدام الشخصى 
 مطهر مستحضرات تجميل صابون ،، مزيالت الشعر 

الحواجب ،اقالم الحواجب ،لواصق رموش لتسبيت 
الرموش المستعارة ،واظافر مستعارة ،مواد دهنية 

ت الصباغ الشعر ،بخور الغراض التجميل ،ملونا

   شركة بواكير العالمية المحدودة-المالك
   امدرمان السوق الكبير -العنوان
  0914777888-187572599فاكس 
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،صابون طبى ،منظفات عطور ،زيوت عطرية   ب شرق الخرطوم/2/6رقم او
،و مستحضرات الوقاية ،شامبو ،صابون سائل 

  من الشمس
______________________________  

 

   شركة بواكير العالمية المحدودة-المالك
   امدرمان السوق الكبير -العنوان
  0914777888-187572599فاكس 

  م25/1/2010 -تاريخ االيداع

 Kellyكيلى
  43860  -الرقم
  )5 (-القسم

   فازلين لغايات طبية-البضائع
   شركة بواكير العالمية المحدودة-المالك
   امدرمان السوق الكبير -العنوان
  0914777888-187572599فاكس 

  م27/12/2010 -تاريخ االيداع

  
  46316 -الرقم
  )35( -القسم

   الدعاية واالعالن-الخدمات
   مواد بترولية-البضاعة
   شركة النيل للبترول المحدودة-المالك

  803العنوان الخرطوم شارع المك نمر ص ب 
  م8/5/2012 -تاريخ االيداع

  43818-23787 ربطها بالعالمات باالرقام -الشرط
  زل  الخرطوم شارع المك نمر من-العنوان
  ب شرق الخرطوم/2/6رقم او

  
  46315 -الرقم

 
    )4 (-القسم

   مواد بترولية-البضاعة  46317 -الرقم
  )4 (-القسم

   شركة النيل للبترول المحدودة-المالك   شركة النيل للبترول المحدودة-المالك
  803العنوان الخرطوم شارع المك نمر ص ب   803العنوان الخرطوم شارع المك نمر ص ب 

  م8/5/2012 -تاريخ االيداع  م8/5/2012 -تاريخ االيداع
-23787 ربطها بالعالمات باالرقام -الشرط

43818  
  43818-23787 ربطها بالعالمات باالرقام -الشرط
   الخرطوم شارع المك نمر منزل -العنوان   الخرطوم شارع المك نمر منزل -العنوان
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  ومب شرق الخرط/2/6رقم او   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  

  اي بي اس
   1777. ب. الخرطوم ص

REGAL 
  46642 –الرقم 

  12 –القسم 
 عجالت السيارة، اطارات وأنابيب، –البضاعة 

  .اجزاء واكسسوارات للسابق الذكر
) بي تي واي( أبولو تايرز ساوث افريكا –المالك 
  ليمتد

 سيدني رود ، ديريان، كوازولو 265 –العنوان 
  ناتال، جنوب افريقيا

  18/7/2012  - اإليداع تاريخ
  41131 ربطها بالعالمة –الشرط 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

BASULPIC  
 

 
 46582 –الرقم 

  4 –القسم 
 الزيوت المعدنيه والشحوم لألغراض –البضاعة 
الزيوت غير المعدنيه ). لوقودليست ل(الصناعيه 

الوقود، ). ليست للوقود(والشحوم لألغراض الصناعيه 
زيت خام . ، زيوت التشحيم الصلبة)ماده خام(الشمع 

زيت . زيت المحرك. زيت الصناعه. أو زيت مصفى
زيت . الزيت الخفيف. زيت وقود الديزل. التشحيم

  .زيت قابل لالشتعال. محركات االحتراق الداخلي
   يانمار سي او، ال تي دي–الك الم

  اوساكاكي يو-، تسرنوشو، كيتا9-1 –العنوان 
  .جابان

  3/7/2012  -تاريخ اإليداع 
  ـــــــــــــــــــــــــــ 

  بست كاتش
 Best catch  47556 –الرقم

  5 –القسم  
  . المستحضرات الطبية والصي دالنية–البضاعة   42936 –الرقم 

 جي بي كيميكالس اند فارمسيوتيكالس –المالك   29 –القسم 
  االغذية المحفوظة بصفة خاصة -البضاعة  ال تي دي

 فلور، هند 4نيالم سنتر، بي وينغ  –العنوان   .المربات
يدي الميزان  شركة مصانع حلويات الرش–المالك   ، الهند40030سايكل رود، ورلي، مومباي 

  13/2/2013  -تاريخ اإليداع   م.م.ش
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 ، 38/39 المنطقة الصناعية الثانية–العنوان 
  .الجيزة، جمهورية مصر العربية- أكتوبر6مدينة 

  29/6/2010  -تاريخ اإليداع 
______________________________  

 
  46583 –الرقم 

  7 –القسم 
 مولدات الكهرباء بانظمة استخدام –البضاعة 

 زراعية ما عدا فاقد الطاقة الحرارية، ادوات
كاكينات الزراعة التي تعمل يدويا، الحاصدات، 
زراعة االرز، غالف، دراسة متحركة، حاصدة 
ارز، آلة الحراثة، قطع العلف، زراعة 
الخضروات، قاطعات العشب، محركات وماكينات 
ماعدا المحركات االرضية، االجزاء والملحقات 

ماعدا (للمحركات وماكينات من كل االنواع 
، محركات ديزل، محركات )ربات االرضيةللع

البنزين، محركات للعربات البحرية، الضواغط 
البحرية، دبوس مكبس للدفع، المكبس، دبوس 

مضخة، . مكبس، حلقة المكبس، مصفى وقود
مضصخات تعمل بالغاز . ماكينات مصضخة

مولدات كهرباء، مولدات ديزل، مولدات . الحراري
 االت بناء واجهزة .بنزين، مولدات محركات الغاز

. ، االت تحميل وتفريغ، قطع الغيار وتركيباتها
االت البناء، حفارة، رافعة شوكية، المجرفة، 

حامالت محركات رباعية الدفع، . الجرافة

منظف غاطس لشبكات . حامالت، محاريث الثلج
  . تربية االسماك، جرار زراعة

   يانمار سي او، ال تي دي–المالك 
كي يو، اوساكا، -سرنوشو، كيتا، ت9-1 –العنوان 
  .جابان

  3/7/2012  -تاريخ اإليداع 
_________________________________  

 
 46584 –الرقم 

  11 –القسم 
مضخه غاز  (GHP.  أجهزة تكييف–البضاعة 

أجهزة التبريد . الغاليات. أنظمه تكييف-)حراريه
االجهزه التى تجفف . حاويات التبريد. وتركيباتها

 منارات .  مبادالت حرارية.العلف

   يانمار سي او، ال تي دي–المالك 
كي يو، اوساكا، -، تسرنوشو، كيتا9-1 –العنوان 
  .جابان

   3/7/2012  -تاريخ اإليداع 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 
 46585 –الرقم 

  12 –القسم 
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 للمركبات والماكينات المحركات –البضاعة 
زورق مها، ولوازأجزائها االرضيه، السفن و

 .جرار. قارب صيدلالسترخاء، 

   يانمار سي او، ال تي دي–المالك 
كي يو، -، تسرنوشو، كيتا9-1 –العنوان 

  .اوساكا، جابان
  3/7/2012  -تاريخ اإليداع 
   شيخ وشركاهم اي بي اس–عنوان التبليغ 
   الخرطوم1777. ب. الخرطوم ص

 ـــــــــــــــــــــــــ

TIFFANY & CO 
 47868 –الرقم 

  14 –القسم 
 المعادن النفيسة وسبائكها وسلع من –البضاعة 

المعادن النفيسة او شبه نفيسة او المغلفة بها، 
غير المدرجة في اقسام اخرى؛ معادن شبه 
نفيسة، المجوهرات، األحجار الكريمة واالحجار 
والآللى شبه الكريمة؛ ازرار اكمام قميص، 

 ربطات ودبابيس، مشبك ربطات عنق، دبابيس
عنق، دبابيس طية صدر السترة، مثبتات ياقة؛ 
ادوات قياس الزمن وصنع الساعات وبما في ذلك  
ساعات المعصم، والساعات، ساعات الجيب، 
واجزاء، واالكسسوارات ولوازمها؛ األساور ، 
واألقراط والقالئد، والبروش، ودبابيس 

؛ محافظ وايزيمات االحزمة، حلي )مجوهرات(
لمعادن الثمينة، وحلى االحذية من القبعات من ا

المعادن النفيسة؛ ارضيات االحذية، صناديق 

مكياج، فرش الشعر والبروش، وحاويات العطور، 
وحامالت بطاقات وكروت، وسالسل المفاتيح وحلقات 
المفاتيح، مثبتات اوراق مالية، كؤوس، والصواني، 
والمزهريات، وصناديق، الشمعدانات، حامالت شمع، 

ثلج، الجغره، الهزازات والكالبات، وحامالت كماشة 
منديل وحلقات منديل، واللهايات للرضع، وحلقات 
التسنين وخشخيشات، واطارات الصور، واطارات 
الرسم، حماالت ساعات وادوات خدمات القهوة 
والشاي واطقم بهارات الملح والفلفل، أدوات المائدة، 

لسجائر الوالعات، مطفلة الشمع، والمؤشرات، علب وا
السيجار، كلها مصنوعة من المعادن النفيسة او شبه 
كريمة؛ اغراض ديكور وزخارف، والتماثيل، واألعمال 
الفنية المصنوعة من المعادن الثمينة او شبه ثمينة، 
اكسسوارات تجميل التلفون المحمول، مجوهرات 

   تيفني آند كمبني–المالك .صغيرة للمالبس
 نيويورك، نيويورك  فيفس افنيو،1727 –العنوان 
  ، يونايتد استيت اوف امريكا10022

  3/4/2013  -تاريخ اإليداع 
   شيخ وشركاهم اي بي اس–عنوان التبليغ 
   الخرطوم 1777. ب. الخرطوم ص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

VIXIB 
 47876 –الرقم 

  5 –القسم 
 .ضرات الطبية والصيدالنية المستح–البضاعة 

بي كيميكالس اند فارميوتيكالس ال .  جي–المالك 
  تي دي
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 فلور، هند 4 نيالم سنتر، بي وينغ –العنوان 
 40030سايكل رود، ورلي، مومباي 

  10/4/2013  -تاريخ اإليداع 
   شيخ وشركاهم اي بي اس–عنوان التبليغ 
   الخرطوم1777. ب. الخرطوم ص

_____________________________  
 يـلـتـكـنـانا

 1292. ب.ص
 .الخرطوم

PURE BLACK  
  )3(القسم 
  34844الرقم 

ٕ  مستحضرات الزينه واكسسوراتها، -البضائع
الصابون، الزيوت العطريه ، غسول الشعر  

 ومواد العنايه الشخصيه  منظفات االسنان ،
  االخرى 

أزيتك فايننس كوربريشن ليمتد :  أسم المالك 
  لت ليمتد ليس  جاماالكس بيلدنج ملتيكو نس9

  فيوكس كونسيل ستريت ،بورت لويس 

  موريشيس                 
                                                                                                   25/1/2006تاريخ اإليداع 

______________________________  
EVERYONE  

  )3(القسم 
  34845 -الرقم

 العطور، مستحضرات التجميل-البضائع
ٕمستحضرات الزينه واكسسوراتها، الصابون 

الزيوت العطريه غسول الشعر   منظفات االسنان ، 
 .ومواد العنايه الشخصيه  االخرى 

  أزيتك فايننس كوربريشن ليمتد:  أسم المالك 
ملتيكو نسلت ليمتد ليس  جاماالكس بيلدنج 9 

  كس كونسيل ستريت ،بورت لويس ،موريشيسفيو
                                      25/1/2006تاريخ اإليداع 

______________________________  
CELESTE  

  )3(القسم 
  35923 -الرقم

  مستحضرات التجميلات العطور- البضائع
ٕمستحضرات الزينه واكسسوراتها، الصابون الزيوت 
العطريه ، غسول الشعر  ، منظفات االسنان ومواد 

 العنايه الشخصيه  االخرى

  أزيتك فايننس كوربريشن ليمتد:  أسم المالك 
  ملتيكو نسلت ليمتد ليس  جاماالكس بيلدنج 

  يوكس كونسيل ستريت ،بورت لويس موريشيس              ف
                                        6/8/2006تاريخ اإليداع 

______________________________  

  
  )3(القسم 
  35924 -الرقم 

العطور، مستحضرات التجميل مستحضرات -البضائع
الزيوت العطريه ،  ٕالزينه واكسسوراتها، الصابون

غسول الشعر  ، منظفات االسنان ، ومواد العنايه 
 .الشخصيه  االخرى 
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  أزيتك فايننس كوربريشن ليمتد:  أسم المالك   ج ملتيكو نسلت ليمتد ليس  جاماالكس بيلدن 9
   فيوكس كونسيل ستريت ،بورت لويس موريشيس                ج ملتيكو نسلت ليمتد ليس  جاماالكس بيلدن 9

فيوكس كونسيل ستريت ،بورت لويس موريشيس                                                  10/4/2007تاريخ اإليداع    
  ______________________________                                                                                                    6/8/2006تاريخ اإليداع 

_____________________________  

  
  )3(القسم 
  35926 -الرقم 

  العطور مستحضرات التجميل- البضائع

 ٕالزينه واكسسوراتها، الصابون مستحضرات
الزيوت العطريه ، غسول الشعر   منظفات 

    .االسنان ، ومواد العنايه الشخصيه  االخرى 
أزيتك فايننس كوربريشن -أسم المالك

ملتيكو نسلت ليمتد ليس  جاماالكس 9ليمتد
كس كونسيل ستريت ،بورت لويس بيلدنج فيو

  ،موريشيس          
                                                                                                  6/8/2006  -تاريخ اإليداع

______________________________  
PRECIOUS SECRET  

BEYOUR BEST WITH THE BEST 

  )41(القسم
  45753 -الرقم

التدريب الترفية االنشطة الرياضية  -الخدمات
  والثقافية
نيو نيويورك  افني1345 افون برودكتس انك -المالك

 الواليات المتحدة 00196 -10105امريكا ان واى 
  االمريكية 

  م10/1/2012 -تاريخ االيداع
______________________________  

PURE 
BLACK  

  )3(القسم 
   37020رقم ال

 العطور، مستحضرات التجميل - البضائع
الزيوت  ٕمستحضرات الزينه واكسسوراتها، الصابون

العطريه ، غسول الشعر  ، منظفات االسنان  ومواد 
  )3(القسم   .العنايه الشخصيه  االخرى 

   37018  -الرقم .أزيتك فايننس كوربريشن ليمتد:  أسم المالك 
  العطور، مستحضرات التجميل البضائع  ملتيكو نسلت ليمتد ليس  جاماالكس بيلدنج  9

ٕمستحضرات الزينه واكسسوراتها، الصابون، 
الزيوت العطريه غسول الشعر  ، منظفات 

 .االسنان ، ومواد العنايه الشخصيه  االخرى 

سيل ستريت ،بورت لويس موريشيس                 فيوكس كون
                                      10/4/2007تاريخ اإليداع 

______________________________               

GERSY   أزيتك فايننس كوربريشن ليمتد:  أسم المالك  
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  )30(القسم   ______________________________
DUNE  37449الرقم  

الحلويات غير الطبية ،الشكوالته،  -البضائع
حلويات الشكوالته، حلويات المسكرة، الحلويات 
المجمدة، الحلويات المبردة ،الكيك 

  .البسكويتوالويفر، األطعمه السائلة، العلكة,

  )35(القسم 
     43402الرقم 

 إعداد تقارير الحسابات  –محاسبة  -الخدمات
معالجة اإلدارة التجارية لترخيص سلع وخدمات الغير 

 –ٕ المعالجة اإلدارية ألوامر الشراء دعاية واعالن –
 الدعاية واإلعالن بالطلب –لدعاية واإلعالن وكاالت ا
 نشر مواد – تحديث مواد الدعاية واإلعالن –البريدي 

 –الدعاية واإلعالن  تأجير المساحات اإلعالنية 
محل نصح { معلومات ونصائح تجارية للمستهلكين 

 تقييم األعمال –تحليل أسعار التكلفة }  المستهلك 
معلومات واألخبار عن  ال–استشارات األعمال المهنية 

 تقصى الحقائق – استفسارات عن األعمال –األعمال 
 ،في األعمال إدارة أعمال واستشارات تنظيمية 

استشارات إدارة األعمال ،المساعدة في إدارة األعمال 
 اإلدارة – أبحاث األعمال خدمات نقل األعمال –

 وكاالت –التجارية لترخيص سلع وخدمات الغير 
لتجارية  معلومات تجارية ونصائح المعلومات ا

 ،} محل نصح المستهلك { للمستهلكين      
 –المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية 

عرض سلع على وسائل األعالم لغايات البيع 
استشارات ،خدمات المقارنة بين األسعار .بالتجزئة 

األعمال المهنية  معلومات ونصائح تجارية 
تحليل أسعار }   محل نصح المستهلك {للمستهلكين 

 - عرض السلع اإلعالن بالبريد المباشر –التكلفة 
 نسخ –نشر مواد الدعاية واإلعالن  توزيع العينات 

  36973بشرط الربط مع العالمه التجاريه بالرقم 
قروب فور فود كادبوري إيجيبت :  أسم المالك 

، مربع نمرة 2إندستلایر زون ب.إند ستريز كمباني
  4/أ

مدينة العاشر من رمضان الشرقيه،جمهورية 
  مصر العربيه

  23/6/2007 تاريخ اإليداع 
______________________________ 

DUNE 
  )18(القسم 
   43400 -الرقم

الجلود المدبوغة وتقليد الجلود   -البضائع
 المصنوعة من هذه المواد المدبوغة والمنتجات

غير الواردة في فئات أخري، جلود الحيوانات 
الخام أو المدبوغة، الصناديق والحقائب السفرية، 
المظالت والشماسي والعصي، السياط واطقم 

 .الحيوانات والسروج

 هاتون 9ديون هولدينجز ليمتد:  أسم المالك 
 بي ال،المملكة 8  8ستريت لندن ان دبليو 

                        .المتحدة
  .26/9/2010تاريخ اإليداع 
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 الخبرات في –الوثائق التنبؤات االقتصادية 
 تنظيم المعارض ،الكفاية وكاالت التوظيف 
 عروض األزياء –لغايات تجارية أو دعائية 

  جية إلغراض تروي
 وكاالت االستيراد والتصدير اإلدارة -} تنظيم { 

التجارية لترخيص سلع وخدمات الغير  التسويق 
 خدمات إعداد نماذج الدعاية ،أبحاث التسويق 

 اإلعالن والدعاية ،واإلعالن أو ترويج المبيعات 
المباشرة على شبكات الحاسوب تنظيم المعارض 

ظيم المعارض  تن-للغايات التجارية أو اإلعالنية 
التجارية للغايات التجارية أو اإلعالنية الدعاية 

المساعدة { اإلعالن الخارجي  خدمات التجميعو
عرض السلع على وسائل ،} في األعمال 

 خدمات مقارنة –اتصاالت لغايات البيع بالتجزئة 
الثمن المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء  خدمات 

لع وخدمات شراء س{ توفير أو تامين لآلخرين 
ألعمال أخرى  إنتاج األفالم واإلعالنات   الدعاية 
واإلعالن وكاالت الدعاية واإلعالن تأجير مواد 

 نشر نصوص الدعاية –الدعاية واإلعالن 
 كتابة النصوص اإلعالنية المعالجة –واإلعالن 

 -  اإلعالن بالراديو –اإلدارية ألوامر الشراء 
  تأجير توظيف اإلفراد خدمات نقل األعمال

 تأجير وقت للدعاية –المساحات اإلعالنية 
 تأجير مواد –واإلعالن في وسائل  اإلعالم 

 عرض السلع على وسائل –الدعاية واإلعالن 
 ترويج المبيعات –لتجزئة اإلعالم لغايات البيع با

 خدمات السكرتارية  –توزيع العينات  لآلخرين

 إعداد القوائم الحسابية –خدمات عرض عامة 
 اإلعالنات –الدعاية واإلعالن عبر التليفزيون .

 كتابة نصوص الدعاية واإلعالن تنظيم –التجارية 
 –المعارض التجارية لإلغراض التجارية أو الدعائية 

تحديث مواد الدعاية واإلعالن كتابة النصوص 
  .اإلعالنية 

 هاتون ستريت 9ديون هولدينجز ليمتد-أسم المالك 
   ال، المملكة المتحدة بي8  8لندن ان دبليو 
  .26/9/2010تاريخ اإليداع 

______________________________  

  
  )29(القسم 
   43514الرقم 

خالصات   األسماك، اللحوم، لحوم الدواجن -البضائع
اللحم؛ فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، 
 .اللبن ومنتجات األلبان، الزيوت والهون المعدة لألكل

 لونج درايف، 428 صن مارك ليمتد، :أسم المالك 
، إنجلترا                       UB6 8UHقرينفورد، ميدلسكس 

                                     24/10/2010تاريخ اإليداع 
_________________________________  

 
  )32(القسم 
   43515الرقم 

المياه المعدنية والغازية والمشروبات الغير -البضائع 
كحولية األخري؛ مشروبات مستخلصة من الفواكه 

 وعصائر الفواكه
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كابوشيكي كايشا توشيبا ويتاجرون :  أسم المالك 
  .ايضا باسم توشيبا كوربوريشن

  لونج درايف، 428صن مارك ليمتد-أسم المالك 
  إنجلترا              UB6 8UHقرينفورد،ميدلسكس 

 كو، طوكيو -جوم، ميناتو-1  شيباورا، 1-1                                                                                                 24/10/2010تاريخ اإليداع 
  ______________________________  ن،اليابا

  .21/8/2012تاريخ اإليداع 
______________________________  

 
  )43(القسم 
  43602-الرقم 

خدمات توفير االطعمه والمشروبات  -الخدمات
بما في ذلك المطعم، خدمات المطعم والمقهي، 
االيواء المؤقت بمافي ذلك الخدمات الفندقية، 
خدمات الموتيالت، خدمات المواقف للسيارات، 
خدمات المنتجعات، توفيرالمرافق الالزمة 

  .لالجتماعات ووظائفها
ويستن هوتل مانجمنت ال بي :  الك أسم الم

 ستشستر افينو ، وايت بلينز ، نيويورك 1111،
  ،  الواليات المتحدة االمريكية        10604

                                                                                                   4/11/2010تاريخ اإليداع 
______________________________  

POWER TV  
 

  
  )3(القسم 
   45251-الرقم 

مستحضرات التبيض والمواد االخري  -البضائع
للغسيل، مستحضرات التنظيف والتلميع والكشط 
والصقل، الصابون، مواد التجميل، لوشن الشعر، 

  .منظفات اسنان
حسن شركة حسن ومحمد علي :  أسم المالك 

.               ، االردن11131، عمان،  4145ب .ص الصمدي
                                        7/9/2011تاريخ اإليداع 

_________________________________  

  
  )3(القسم 

  45253الرقم   )9(القسم
 مستحضرات التبيض والمواد االخري  -البضائع  45211الرقم 

للغسيل، مستحضرات التنظيف والتلميع والكشط 
والصقل، الصابون، مواد التجميل، لوشن الشعر، 

  .منظفات اسنان

 أجهزة التلفزيون، وأجهزة التحكم عن  -البضائع
  .بعد ألجهزة التلفزيون

 بالحمايه باعتبارها TVبشرط عدم تمتع االحرف 
  .واصفه
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 شركة حسن ومحمد علي حسن -أسم المالك 
  ، عمان، 4145ب .ص.  الصمدي
  ، االردن            11131
                                                                                                     7/9/2011إليداع تاريخ ا

-45416 -بشرط الربط بالعالمات التجاريه باالرقام
45414-45420-45418-45422-45424-
39997-40352-40351-40355-40235-
32974 

شركة آكاراب العالمية للصناعات :  أسم المالك 
ود مدني ). مصنع بسكويت بركة(الغذائية المحدودة 

  .زيرة،السودانالج

______________________________  

                                     13/10/2011تاريخ اإليداع 
  ـــــــــــــــــــــــــ  

  )30(القسم 
ONITSUKATIGER  

  )35(القسم   45425الرقم 
و المستحضرات  الدقيق البسكويتات-ائعالبض

المصنوعة من الحبوب، الخبز، الفطائر، 
  .الحلويات المثلجة

   45477الرقم 
خدمات البيع بالتجزئة والدعاية واالعالن  -الخدمات

  .وادارة وتوجية االعمال وتفعيل النشاط المكتبي
 -بشرط الربط بالعالمات التجاريه باالرقام

31302-31646-32973-40052-40054-
40055-41489-43538-43539-43540-
43558-45413-45415-45417-45419-
43540-45423  

  .اسيكس كوربوريشن:  أسم المالك 

 العالمية للصناعات شركة آكاراب:  أسم المالك 
  ). مصنع بسكويت بركة(الغذائية المحدودة 

  .              الجزيرة، السودان-ود مدني 
                                                                                                 13/10/2011تاريخ اإليداع 

______________________________  

 نكماشي شو كو، كوبا -، ميناتوجيما7-1-1 
                     . ،  اليابان650-8555

                                     24/10/2011تاريخ اإليداع 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 
  )32(القسم 
  45486الرقم 

 شراب الشعير والمياه المعدنية والغازية  -البضائع
وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات 
مستخلصة من الفواكه، شراب ومستحضرات أخرى 

  .لعمل المشروبات

  
  )39(القسم 
  . نقل وتغليف وتخزين السلع- -45426الرقم 
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  اسبقية طلب االتحاد االروبي 
  28/4/2011 بتاريخ 009927773بالرقم 

   السيد هونج تو شان-أسم المالك 
 برج كوسكو 38 الطابق 10-3806الوحدات 

 شارع كوينز هونج 183جراند ميلينيوم بالزا 
  .               كونج الوسطي
                                                                                                 27/10/2011تاريخ اإليداع 

______________________________
___  

AMSTEL  
  )32(القسم 
   45497الرقم 

البيرة الغير كحولية، المياه المعدنية   -البضائع
  .والغازية وغيرها من المشروبات الغير كحولية

 674606بشرط الربط بالعالمة الدولية رقم 

  امستل بروويريج بي في:  أسم المالك 
 ذد دي 1017, 21توييدي ويترينج بالنتسوين 

  امستردام، هولندا
  .31/10/2011اع تاريخ اإليد

______________________________  

  
  )3(القسم 
   45708الرقم 

مستحضرات تبيض االقمشة وغيرها  -البضائع
من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس، 

مستحضرات التنظيف والصقل والكشط وازالة 
ة، االوساخ، الصابون، العطور، الزيوت العطري

) لوسيون( غسول )الكوزمتيك(مستحضرات التجميل 
 .3الشعر،معاجين  ومنظفات االسنان  فئة 

  .م.م.ناتورال ش:  أسم المالك 
  بيروت، المصيطبة، شارع الماما، امين العريسي

  .27/12/2011تاريخ اإليداع 
______________________________  

 
  )32(القسم 
   45853الرقم 

البيرة الغير كحولية، المياه المعدنية  -البضائع 
الغازية وغيرها من المشروبات الغير كحولية، و

مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، 
 .اشربة ومستحضرات اخري لتحضير المشروبات

  هاينكن بروويريجين بي في:  أسم المالك 
 ذد دي  1017, 21توييدي ويترينج بالنتسوين 

  امستردام،هولندا
  .31/1/2012تاريخ اإليداع 

_________________________________  

TOA 
  )9(القسم 
   45949  -الرقم
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االجهزة  واالدوات العلميه والمالحيه  -البضائع
واجهزة وادوات التصوير الفتوغرافي  والمساحيه

والسينمائي واالجهزه واالدوات البصريه وادوات 
) االشراف (الوزن   والقياس واالشاره والمراقبه 

دوات لوصل او فتح او اجهزة وا,واالنقاذ والتعليم 
تحويل او تنظيم او التحكم في الطاقه الكهربائيه 

اجهزة تسجيل  او ارسال او نسخ الصوت او ,
اقراص  , الصور، حامالت بيانات مغنطاسيه

ماكينات بيع آليه لالجهزة  التي تعمل , تسجيل
, آالت حاسبه, النقد, آالت تسجيل, بقطع النقد

اجهزة , ة اليباناتمعدات واجهزة الحواسب لمعالج
, هوائيات التعزيز الهوائي, اطفاء الحرائق

اجهزة ارسال , اجهزة استقبال السلكي, سماعات
الميكرفونات، نظام ,شواحن بطاريات , السلكي

انظمة مخاطبة , االتصال باالشعه تحت الحمراء
الجمهور، اكسسورات علي نظام الصوت، مواقف 

, صوتالجهزة نظام الصوت واجهزة ومكبرات 
حامل رفوف الجهزة , وحدات  التحكم في الصوت

نظام الصوت واالجهزة، حامل رفوف الدوائر 
شاشات , المغلقه الجهزة التلفزيون واالجهزة

, محوالت عملية اشارة الصوت, لمعدات الصوت
خالطات الصوت حاويه  صناديق قويه 
, الستخدامها للرفوف والخزائن آلالت واجهزة البث

ستخدامها في الرفوف  والخزائن رفوف فارغه ال
لوحات تهويه لالستخدام في  آلالت واجهزة البث،

مشغالت , الرفوف والخزائن آلالت واجهزة البث
الصوت واعادة , اجهزة التسجيل, الصوت

, نقل االشارات الصوتيه واجهزة االستقبال, التشغيل
وسائل اعالم , برامج  لتوقيت االجهزه الكهربائيه

بطاقات لذاكرة  , له مسبقاالصوت المسج
توزيع الطاقه الكهربائيه للمعدات , الصوتالمسجله

انظمة لوحات لمخاطبة , امدادات الطاقه, الكهربائيه
وحدات التحكم , واجهات اشارات الصوت, الجمهور

مقاومة , محوالت االشارات  الصوتيه, باشارة الصوت
مخففات مكبرات الصوت والمكونات المربوطه , متر
شبكة نقل للصوت واجهزة , مايكرفونات, بها

نظم االتصال , اجهزة شبكة الصوت, االستقبال
, محطات االتصال الداخلي, الداخلي، التبادل الداخلي

, لوحات االعالنات االلكترونيه, انظمة المؤتمرات
معدات بث الطواري، انظمة الدوائر التلفزيونيه 

سال اشارات ار, المغلقة، واجهات اشارات الفديو
اجهزة عرض بديل للفديو، , واجهزة االستقبال, الفديو

عدسات لكاميرات , اجهزة اشارات تعويضات الفديو
لوحات التحكم  لتشغيل معدات , الدوائر المغلقه

كاميرات , وحدات التحكم لمعدات الفديو, الفديو
لتشمل كاميرا دائرة , الدوائر التلفزيونيه المغلقة

الدوائر ,مزامنة اشارات الفديو اجهزة احالة , التلفزيون
االقراص , التلفزيونيه المغلقه للكامرات الكهربائيه

متنقالت الكاميرات , مسجالت الفديو الرقميه, الصلبه
محوالت , شاشات الفيديو, للدوائر التلفزيونيه المغلقه

اقواس , اجهزه شبكه لرصد الفيديو, اشارات الفيديو
, البطاريات, فيديوالتثبيت الجهزة الصوت واجهزة ال

اشارات الصوت وموصالت  , اجهزة توزيع االشارات
برامج الكمبيوتر المسجله، تحميل , اشارة الفيديو
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برامج الكمبيوتر لالستخدام في التسجيل 
استنساخ ونقل االصوات، اصوت , والتضخيم

  .  وكابيالت اشارة الفيديو
  11625بشرط ربطها مع العالمة التجاريه بالرقم 

  توا كوربوريشن:  المالك أسم 
 -كو- شوم، شيو-7 ميناتوجيماناكوماشي 1-

   .كين ،  اليابان-شي، هيدغو-كوبي
  .20/2/2012 تاريخ اإليداع 

______________________________  

ZOETIS  
  )5(القسم 
  46005الرقم 

 المستحضرات البيطريه للوقايه  -البضائع
والعالج من االمراض الطفيليه، االلتهاب 
واالمراض االلتهابيه، امراض الجهاز التنفسي 
واالمراض المعديه، االمراض المناعيه، االمراض 
البكيتريه، الفيروسيه، والفطريه، امراض هشاشة 
العظام،  وامراض القلب واالوعيه الدمويه، 
امراض الجهاز العصبي المركزي واالضرابات، 
اضرابات المسالك البوليه والتناسليه، اضرابات 

جهاز الهضمي، اضرابات العضالت والعظام، ال
الحساسيه،  مرض السكري، ارتفاع ضغظ الدم، 
السكته الدماغيه، مرض سرطان الدم، االلم، 
السمنه،  واضرابات الجهاز الهضمي، اضرابات 
العيون، االضرابات السلوكيه، االضرابات 

التناسليه، اضرابات جلديه، تسوس االسنان،  
 اللثه، رائحة الفم تهابالحساسية االسنان، 

الكريه واللثه، امراض الجلد واصالح االنسجه علي 
خفض نسبة الكوليسترول، المضافات الغذائيه 
والمكمالت الغذائيه لالغراض الطبيه، المستحضرات 
واالحتياجات البيطريه، معدات تشخيص الستخدامها 
في اختبار االمراض، مستحضرات التشخيص 

اليبطريه وجميع ماسبق لعالج الستخدامتها الطبيه و
الماكرون ، انياب االبقارالخنازير، الخيول، الالما، 

 القوارض، الطيور الحيوانات االليفه واالرانب
  .والدواجن،واالغنام،والماعز،والحيوانات المائيه

 بتاريخ 85505740الطلب األمريكي رقم : األسبقيه
29/12/2011.  

مزارع جيرالدا،  5الفارما ال ال سي:  أسم المالك 
،الواليات 07940ماديسون نيوجرسي 

  .  المتحدةاالمريكيه
  .29/2/2012ريخ اإليداع تا

_________________________________  
ZOETIS 

  )44( -القسم
  46004 -الرقم

 توفير المعلومات والمشورة فى مجال -الخدمات
  الصحة الحيوانية والطب البيطرى

 مزارع جيرالدا، 5 سيالفارما ال ال:  أسم المالك 
 الواليات 07940ماديسون نيوجرسي 

  .  المتحدةاالمريكيه
  .29/2/2012يخ اإليداع تار

  ـــــــــــــــــــــــــ
FASTJET.COM 
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  )39(القسم                                       22/3/2012تاريخ اإليداع 
  46098 -الرقم   ______________________________

 النقل، ترتيبات السفر، معلومات -الخدمات
السفر، توفير مواقف للسيارات، نقل البضائع، 

لجو، خدمات الطيران الركاب عن طريق ا
والشحن، تحقق الخدمات في المطار، خدمات 
المطارات، مواقف الطائرات، خدمات تاجير 
الطائرات، خدمات وكاالت السفر والمكاتب 
السياحية، الخدمات االستشارية، تقديم 
المعلومات المتعلقة بالخدمات المذكورة اعاله، 
ت تقديم المعلومات المتعلقة بخدمات النقل، خدما

توفير المعلومات للسفر والحجز المقدم عبر 
االنترنت او علي شبكة الكمبيوتر، تعبئة وتغليف 
وتخزين السلع، توفير مواقف السيارات، نقل 
الركاب والبضائع والمسافرين عن طريق البر، 
البحر، والسكك الحديدية، ترتيب نقل الركاب 
والبضائع والمسافرين عن طريق البر والبحر، 

مناولة االمتعة ومناولة البضائع، خدمات 
وخدمات الشحن، تنظيم وتتشغيل توفير 
التسهيالت للرحالت والجوالت والرحالت 
والعطالت، استئجار وتاجير السيارات والقوارب، 

  حراسة المسافرين
-010293587اسبقية الطلب االروبي رقم 

 2011 سبتمبر 27 بتاريخ 010717593

  .دينجز ليمتدايزي قروب هول:  أسم المالك 
 

 
  )7(القسم 
   46182الرقم 

, عدد اللحام، اآلالت، المولدات الكهربائيه  -البضائع
وصالت ) عدا محركات السيارات (المحركات 
شفرات قاطعات ) عدا الخاصة بالسيارات(وسيوراآلالت 

سيور والوصالت بخالف المستخدمه , القش
, اآلالت واألدوات الزراعيه الكبيره, بالمركبات البريه

  .تفريغأجهزة ال
  ). ذ م م (جولدن تولز للتجارة :  أسم المالك 

  دبي االمارات العربيه المتحده ،               42520ص ب 

  .4/4/2012تاريخ اإليداع 
______________________________  

 
  )30(القسم 
  46192الرقم 

البسكويتات، الدقيق و المستحضرات  -البضائع
لفطائر، الحلويات المصنوعة من الحبوب، الخبز، ا

  .المثلجة
-31302 -بشرط الربط بالعالمات التجاريه باالرقام

31646-32973-40052-40055-45419- اي آرمونتي 1 كاي انطوان 14لي ريوسكينو،
  .              ، موناكو98000كارلو 
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43538-43539-43540-43558-46381-
45413-45415-45417-45421-45423 

  46195الرقم 
 غليف وتخزين البسكويتات، الدقيق  نقل وت-الخدمات

المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز، و
  . الفطائر، الحلويات المثلجة

شركة آكاراب العالمية للصناعات :  أسم المالك 
ود ). مصنع بسكويت بركة(الغذائية المحدودة 

  .            جزيرة، السودان ال-مدني 
                                                                                                    9/4/2012تاريخ اإليداع 

-45426 -بشرط الربط بالعالمات التجاريه باالرقام
46193 

شركة آكاراب العالمية للصناعات :  أسم المالك 
  ). بسكويت بركةمصنع(الغذائية المحدودة 

  ـــــــــــــــــــــــــ

 
  )39(القسم 
  46193الرقم 

 نقل وتغليف وتخزين البسكويتات، -الخدمات
الدقيق و المستحضرات المصنوعة من الحبوب، 

  . الخبز، الفطائر، الحلويات المثلجة
 -بشرط الربط بالعالمات التجاريه باالرقام

46193-46195-46217-45416-45414-
45420-45418-45422-45424-45352-
39997-40235-40351 

شركة آكاراب العالمية للصناعات :  أسم المالك 
ود ).مصنع بسكويت بركة(الغذائية المحدودة 

  .              مدني الجزيرة، السودان
                                                                                                    9/4/2012تاريخ اإليداع 

______________________________  

  .               الجزيرة، السودان-ود مدني 
                                        9/4/2012تاريخ اإليداع 

_________________________________  

 
  )30(القسم 
  46196-الرقم 

البسكويتات، الدقيق و المستحضرات  -البضائع
المصنوعة من الحبوب، الخبز، الفطائر، الحلويات 

  .المثلجة
-31302 -بشرط الربط بالعالمات التجاريه باالرقام

31646-32973-40052-40054-40055-
41488-41489-43538-43539-43540-
43558 -45413-46381-45415-45417-
45419-45421-45423-46192  

شركة آكاراب العالمية للصناعات :  أسم المالك 
  ).مصنع بسكويت بركة(الغذائية المحدودة 

             . الجزيرة،السودان-ود مدني 
                                        9/4/2012تاريخ اإليداع   )39(القسم 
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45415-45413-43558-43540-43539-
43538-41489 

______________________________  

شركة آكاراب العالمية للصناعات :  أسم المالك 
 - ود مدني ).مصنع بسكويت بركة(الغذائية المحدودة 
 .الجزيرة، السودان

  
 

                                      11/4/2012تاريخ اإليداع   )39(القسم 
  ______________________________  46197-الرقم 

غليف وتخزين البسكويتات،  نقل وت-الخدمات
المستحضرات المصنوعة من الحبوب، و الدقيق 

 . الخبز، الفطائر، الحلويات المثلجة

  بـــــركـــــــــة تـــرويــقـه
  )39(القسم 
شركة آكاراب العالمية للصناعات :  أسم المالك   46217الرقم 

ود ).مصنع بسكويت بركة(الغذائية المحدودة 
             . الجزيرة،السودان-مدني 

                                                                                                    9/4/2012تاريخ اإليداع 
-45426بشرط ربطها مع العالمات التجاريه باالرقام 

46193-46195 

وتخزين البسكويتات، الدقيق و  وتغليفنقل -الخدمات
المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز، 

    الفطائر، الحلويات المثلجة

______________________________  

لمية للصناعات شركة آكاراب العا:  أسم المالك   بـــــركـــــــــة
ودمدني  )بركة مصنع بسكويت(ئية المحدودة الغذا

         .الجزيرة،السودان
  تـــرويــقـه

 
  )30(القسم                                       11/4/2012تاريخ اإليداع 

  46216-الرقم   ______________________________
TRANSFORM و المستحضرات  البسكويتات، الدقيق -البضائع

المصنوعة من الحبوب، الخبز، الفطائر، 
    .الحلويات المثلجة

  )5(القسم 
   46219 -الرقم

 والمستحضرات الحشرية، المبيدات- -البضائع
 ومبيدات الفطريات ومبيدات الحشرات لتدمير

  الحشرية والمبيدات األعشاب

بشرط الربط بالعالمات التجاريه باالرقام 
46196-46194-45423-45421-45419-
45417-  
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دو آقروساينسس ال ال :  أسم المالك  .الكهربائيه االعمال
 زيونسفيل رود، إنديانابولس، إنديانا 9330سي

  . ، الواليات المتحدةاالمريكيه46268
 .نجاره

 .دهان

  .11/4/2012 تاريخ اإليداع  .والخارجيه الداخليه االسطح دهانات
  ______________________________ .لشبايكوا االبواب تركيب
 .الجدران ورق لصق

  .االثاث تنجيد
  .عرض ومحالت اكشاك بناء  

  )37(القسم  .االصالح عن معلومات
    46231الرقم  .االليه المعدات واصالح تركيب
 .البناء استشارات -الخدمات .التدخين معدات واصالح تركيب

 .البناء اعمال علي االشراف .للطوابق التدفئة اجهزة واصالح وصيانة تركيب

 ..المدنيه الهندسه علي االشراف .الهواء تكيييف اجهزة واصالح تركيب

  .بناء .السرقه ضد االنذار أجهزة واصالح تركيب
 .االنشاء عن معلومات  .الغاليات واصالح يانةص

  .المباني تجديد .وصيانتها المدخات اصالح

  .المباني صيانة .التجميد واجهزة اآلت وصيانة اصالح

 يالمبان وترميم بصيانه المتعلقه المعلومات توفير .المرافق اضاءة واصالح وصيانة تركيب
 .الكهربائيه االضاءه اجهزة وصيانة اصالح .

  .المباني سد أحكام .المصاعد واصالح تركيب

 .عازل بناء  .الحرق جهاز واصالح صيانة

  .العمل لضجيج عازل بناء .االنشاء معدات تأجير

 والنجاره خشاباال لقطع ومعدات اآلت وصيانة اصالح
  .الرقائقي الخشب او القشره او

 .الحواجز ترتيب او باالجر، البناء البالط، وضع

 .البناء

 ).الجبص طبقة وضع (التجصيص  .االثاث تجديد

 .السباكه .الحصير فرش اصالح

 )االسقف وضع (التسقيف خدمات .التنجيد أصالح
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 واالجهزة الكهربائيه اآلالت وصيانة اصالح

 السلكيه االتصاالت  االجهزه وصيانة اصالح
  وااللسلكيه

 .الكهربائيه االجهزة واصالح تركيب

 .االستهالكيه الكهربائيه االجهزة صيانة

 االقفال اصالح او اعداد

  .االنشاء معدات تأجير

  .الداخل من المباني تنظيف

 .للمباني الخارجية االسطحة تنظيف

 .النوافذ تنظيف

 .السجاد تنظيف

 .االرضيات تلميع

 مجال غير في الضاره والحيوانات الحشرات ابادة
  .الزراعه

  . ديكين كوربوريشن-أسم المالك 
  .              وياما،اليابان اينامي، ميناتو ستي، ت1-1

                                                                                                   15/4/2012تاريخ اإليداع 
_________________________  

  
  )34(القسم 
   46247الرقم 
 . التبغ، ادوات المدخنين، الثقاب-ضائعالب

 

  
  )3(القسم 
  46270الرقم 

 مستحضرات تبيض االقمشة، ومواد اخرى  -البضائع
تستعمل في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت عطرية، 

، منظفات )لوشن للشعر(مستحضرات تجميل، غسول
  .اسنان

  .م.م.كا غروب ش& اس :  أسم المالك 
، الطابق االرضي   انطلياس، مبنى جاك شهوان

  المتن لبنان
  .26/4/2012 تاريخ اإليداع 

_________________________________  

  
  )37(القسم 
  46303الرقم 

 خدمات انشاء المباني والترميم، خدمات -الخدمات
بقدر ما هي وارده في الفئه (التركيب او التجميع 

 بالتحديد الخدمات المتعلقه بابادة الحشرات )37
  ).37فئة(نت الضاره والقوارض والحيوا

شنغهاي توباكو قروب كمباني ال : أسم المالك
 .         جانج يانج روود، شنغهاي،الصين717تي دي

                                                                                                   23/4/2012تاريخ اإليداع 

 .ش) هولدنغ(شركة بويكر وورلد  :  أسم المالك 
 بنايه بويكر،, فرن الشباك، شارع وديع نعيم.ل.م

  بيروت لبنان              
  .6/5/2012تاريخ اإليداع    ______________________________
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______________________________  

  
  )41(القسم 
  46304-الرقم

ريب خدمات التعليم خدمات،التد خدمات-الخدمات
التسليه والترفيه، خدمات النشاطات الرياضيه 
والثقافيه بالتحديد خدمات وبرامج التدريب علي 

  برامج التدريب علي خدمة الزبائن,سالمة الغذاء
المستشفيات، المطاعم ,في المؤسسات الغذائيه
  )41فئة (وغيرها من المؤسسات

 .ش) هولدنغ(شركة بويكر وورلد :  أسم المالك 
بنايه , فرن الشباك، شارع وديع نعيم.ل.م

  بويكر،بيروت لبنان                                      
                                                                                                    6/5/2012تاريخ اإليداع 

  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  

  )5(القسم 
  46358الرقم 

األعشاب الصينية، األدوية و -البضائع
مستحضرات صيدالنية وبيطرية، مستحضرات 
صحية لغايات طبية، مواد وأغذية حمية معدة 
لإلستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع 

لصقات ومواد ضماد، مواد حشو  واألطفال،

ألسنان، مطهرات، مستحضرات األسنان وشمع طب ا
إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات 

  ومبيدات أعشاب
بالم غروف . مالتي اكسيس ليمتد:  أسم المالك 
   طريق تاون تورتوال438. ب.هاوس، ص

  . جزر العذراء البريطانية
  20/5/2012 تاريخ اإليداع 

____________________________

  
  )30(القسم 

 البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز -46359رقم ال
والتابيوكا والساغو والبن اإلصطناعي، الدقيق  
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز 
والفطائر والحلويات والحلويات المثلجة، عسل النحل 
والعسل األسود، الخميرة وذرور الخبازة، الملح 

  .ثلجوالخردل والخل، البهارات والتوابل، ال
  .مالتي اكسيس ليمتد:  أسم المالك 

 طريق تاون 438. ب.بالم غروف هاوس، ص
  .تورتوال جزر العذراء البريطانية

  20/5/2012 تاريخ اإليداع 
______________________________  

  
  )32(القسم 
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   46360الرقم 
 مشروبات ، مستحضرات لتحضير  -البضائع

والمياه ) شراب الشعير(المشروبات ، البيرة 
المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير 
الكحولية، مشروبات مستخلصة من الفواكه 
وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات أخرى لعمل 

  .المشروبات
 010414068اسبقية االتحاد االوربي رقم 

 14/11/2011بتاريخ 

  .مالتي اكسيس ليمتد:  أسم المالك 
 تاون  طريق438. ب.بالم غروف هاوس، ص

 .                تورتوال،جزر العذراء البريطانية

                                                                                                   20/5/2012تاريخ اإليداع 
______________________________  

 
  )39(القسم 
  46369الرقم 

 النقل، ترتيبات السفر، معلومات -الخدمات
السفر، توفير مواقف للسيارات، نقل البضائع، 
الركاب عن طريق الجو، خدمات الطيران 
والشحن، تحقق الخدمات في المطار، خدمات 
المطارات، مواقف الطائرات، خدمات تاجير 
الطائرات، خدمات وكاالت السفر والمكاتب 

ياحية، الخدمات االستشارية، تقديم الس
المعلومات المتعلقة بالخدمات المذكورة اعاله، 
تقديم المعلومات المتعلقة بخدمات النقل، خدمات 

توفير المعلومات للسفر والحجز المقدم عبر االنترنت 
او علي شبكة الكمبيوتر، تعبئة وتغليف وتخزين 

لبضائع السلع، توفير مواقف السيارات، نقل الركاب وا
والمسافرين عن طريق البر، البحر، والسكك 
الحديدية، ترتيب نقل الركاب والبضائع والمسافرين 
عن طريق البر والبحر، خدمات مناولة االمتعة 
ومناولة البضائع، وخدمات الشحن، تنظيم وتتشغيل 
توفير التسهيالت للرحالت والجوالت والرحالت 

والقوارب، والعطالت، استئجار وتاجير السيارات 
   .حراسة المسافرين

لي . ايزي قروب هولدينجز ليمتد:  أسم المالك 
اي آرمونتي كارلو 1 كاي انطوان 14ريوسكينو، 

  .، موناكو98000
                                     21/5/2012 تاريخ اإليداع 

______________________________

  
  

  )29(القسم 
  -46373الرقم 

االسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات -البضاعة
اللحوم، فواكه وخضروات محفوظه ومجففه ومطهوه، 

ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، ) جيلي(هالميات 
البيض والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون 

  .الصالحة لالكل
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ارة شركة رباعيات للصناعة والتج -أسم المالك
 المملكه 21432 ، جده 5967ص ب .المحدودة

  العربيه السعوديه
  22/5/2012 تاريخ اإليداع 

______________________________  

  
  )30(القسم 
  46374الرقم 

االسماك ولحوم الدواجن والصيد،  -البضائع
خالصات اللحوم، فواكه وخضروات محفوظه 

ومربيات ) جيلي(ومجففه ومطهوه، هالميات 
اكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب وفو

ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة 
  .لالكل

والتجارة شركة رباعيات للصناعة -أسم المالك 
 المملكه 21432 ، جده 5967ص ب .المحدودة

  العربيه السعوديه
  22/5/2012 تاريخ اإليداع 

______________________________  

  
  )31(القسم 
  46375الرقم 

المنتجات الزراعيه ومنتجات البساتين  -البضائع 
والغابات والغالل غير الواردة في فئات اخرى 

،الحيوانات الحيه ،الفواكه والخضروات 
زهور الطبيعيه،المواد الطازجه،البذور والنباتات وال

 المملكه 21432 ، جده 5967 

_________________________________  

  . الغذائيه الخاصة بالحيوانات
شركة رباعيات للصناعة والتجارة :  أسم المالك 

 بص.المحدودة
  العربيه السعوديه
  22/5/2012 تاريخ اإليداع 

  

 اخرى ، اشربة ومستحضرات

 المملكه 21432  جده 5967 

______________________________  

  )32(القسم 
  46376الرقم 

 المياه المعدنية والغازية وغيرها من  -البضائع
المشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من 

الفواكه وعصائر الفواكه
  . لتحضير المشروبات

والتجارة  شركة رباعيات للصناعة-أسم المالك 
ص ب.المحدودة

  العربيه السعوديه
  22/5/2012 تاريخ اإليداع 

  

   46381الرقم 
  )30(القسم 
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شركة آكاراب العالمية للصناعات :  م المالك أس
 - ود مدني ).مصنع بسكويت بركة(الغذائية المحدودة 
 .الجزيرة،السودان

البسكويتات، الدقيق و المستحضرات  -البضائع
الحبوب، الخبز، الفطائر، المصنوعة من 
  .الحلويات المثلجة

 -بشرط ربطها  بالعالمات التجاريه باالرقام
31302-31646-40052-32973-40054-
40055-41488-41489-43538-43539-
43540-43558-45413-45415-45417-
45419-45421-45423-46192-46196 

                                      23/5/2012تاريخ اإليداع 
______________________________  

شركة آكاراب العالمية للصناعات :  أسم المالك 
ود ).مصنع بسكويت بركة(المحدودة الغذائية 

  .             مدني  الجزيرة، السودان
                                                                                                   23/5/2012تاريخ اإليداع 

______________________________  

  
 

  
  )30(القسم 
 البسكويتات، الدقيق والمستحضرات -46383الرقم 

خبز، الفطائر، الحلويات المصنوعة من الحبوب، ال
    .المثلجة

- 43538بشرط ربطها بالعالمات التجاريه باالرقام 
43539-43540-45417-45415-45419-
45423-46381. 

شركة آكاراب العالمية للصناعات :  أسم المالك 
  )مصنع بسكويت بركة(ودة الغذائية المحد

  .            الجزيرة،  السودان-ود مدني .
                                      23/5/2012تاريخ اإليداع   )39(القسم
  _____________________________  46382الرقم 

ليف وتخزين البسكويتات،  نقل وتغ-الخدمات
المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الدقيق و

  . الخبز، الفطائر، الحلويات المثلجة
 -بشرط الربط بالعالمات التجاريه باالرقام  

46193-46195-46217-45416-45414-
45420-45418-45422-45424-45352-
39997-40235-40351 

  )39(القسم 
  46384الرقم 

 نقل وتغليف وتخزين البسكويتات، الدقيق -الخدمات
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز، 

   . الفطائر، الحلويات المثلجة
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بشرط ربطها بالعالمات التجاريه باالرقام 
45424-45422-45416-40349-40355-
40352-40351-32974-43562-46382-
40235. 

 شركة آكاراب العالمية للصناعات : أسم المالك 
ود ).مصنع بسكويت بركة(الغذائية المحدودة 

  .              السودان مدني الجزيرة،
                                                                                                   23/5/2012تاريخ اإليداع 

______________________________  

  
  )5(القسم 
    46388الرقم 

المستحضرات البيطريه للوقايه والعالج  -البضائع
من االمراض الطفيليه، االلتهاب واالمراض 
االلتهابيه، امراض الجهاز التنفسي واالمراض 
المعديه، االمراض المناعيه، االمراض البكيتريه، 
الفيروسيه، والفطريه، امراض هشاشة العظام،  

عيه الدمويه، امراض الجهاز وامراض القلب واالو
العصبي المركزي واالضرابات، اضرابات المسالك 
البوليه والتناسليه، اضرابات الجهاز الهضمي، 
اضرابات العضالت والعظام، الحساسيه،  مرض 
السكري، ارتفاع ضغظ الدم، السكته الدماغيه، 
مرض سرطان الدم، االلم، السمنه،  واضرابات 

ت العيون، االضرابات الجهاز الهضمي، اضرابا
السلوكيه، االضرابات التناسليه، اضرابات جلديه، 
تسوس االسنان،  حساسية االسنان، االتهاب 
اللثه، رائحة الفم الكريه واللثه، امراض الجلد 

واصالح االنسجه علي خفض نسبة الكوليسترول، 
المضافات الغذائيه والمكمالت الغذائيه لالغراض 

االحتياجات البيطريه، معدات الطبيه، المستحضرات و
تشخيص الستخدامها في اختبار االمراض، 
مستحضرات التشخيص الستخدامتها الطبيه واليبطريه 
وجميع ماسبق لعالج الماكرون انياب االبقار، 
الخنازير، الخيول، الالما، واالرانب، القوارض، 

الطيور، الحيوانات االليفه والدواجن، واالغنام،  
  يوانات المائيه والماعز، والح
  الفارما ال ال سي:  أسم المالك 

، 07940 مزارع جيرالدا، ماديسون نيوجرسي 5
  . الواليات المتحدةاالمريكيه

  .23/5/2012 تاريخ اإليداع 
_________________________________  

  
  )44(القسم 
    46389الرقم 

توفير المعلومات والمشوره في مجال   -الخدمات
  .انيه والطب البيطري  الصحه الحيو

  46004بشرط ربطها بالعالمة التجارية بالرقم 
  الفارما ال ال سي:  أسم المالك 

 مزارع جيرالدا، ماديسون نيوجرسي 5
  . ،الواليات المتحدةاالمريكيه07940

  .23/5/2012 تاريخ اإليداع 
______________________________  
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مستحضرات صيدالنيه وبيطريه  -البضائع 
مستحضرات صحيه لغايات طبي، مواد حميه معدة 
لالستعمال الطبي وأغذية للرضع واألطفال، لصقات 
ومواد ضماد، مواد حشو األسنان وشمع  طب 

  .األسنان، مطهرات

 
  )12(القسم 
   46456الرقم 

لمركبات، اجهزة التنقل عن طريق ا -البضائع 
البر، السيارات، السيارات ذات االربع عجالت، 
الثالث عجالت، العجلتين، الدراجات النارية، 
الدراجات البخارية، دراجات بخارية صغيرة، هدايا، 
مقاود، نظام التعليق االمامي والخلفي، اطارات 
المركبات، المصدمات االمامية والخلفية، موشرات 

ل االمامية والخلفية لالشارات، محركات التحو
المركبات البرية، انظمة االنتقال، كواتم الصوت، 
العجالت االمامية والخلفية، عجالت الحافالت، 
االطارات، حامالت االمتعة، المقاعد، قالب، 
كشافات مراكب، عدادات السرعة للمراكب، المرايا، 

، البنزين/ ارجوحة االسلحة، خزائن تجميع الوقود
دبابات صلبه، مصابيح المراكب، واجزائها 
وملحقاتها، المكونات والملحقات لجميع السلع 

  .المذكورة اعاله

  .اسبن فارماكير هولديجنز ليمتد:  أسم المالك 
الندز درايف، وودمير، هيلث كير بارك، وود,8بناية 

تاريخ اإليداع . ساندتونن غوتنغ، جنوب افريقيا
5/6/2012.  

_________________________________  

بشرط الربط بالعالمات التجارية باالرقام 
18759-18761-31793-46238   

  .   الهند411035
 

 
  )5(القسم 
االدوية عن طريق الحقن لمعالجة  - 46489الرقم 

  .السرطان وامراض المناعة ذات الصلة
  ابراكسيس بايوسينس ال ال سي:  أسم المالك 

، لوس انجلس، 20، الطابق .جادة ويلشاير ال11755
                    .لواليات المتحدة األمريكية 90025كاليفورنيا 

  .10/6/2012تاريخ اإليداع 
_________________________________  

  
  )5(القسم 
   46490الرقم 

المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في  -البضائع   .3/6/2012تاريخ اإليداع
ناعة عالج السرطانات واالمراض المتصلة بالم

المستحضرات الصيدالنية تحديدا، العقاقير المثبطة 
 .للخاليا التي تعزز االنقسام الخلوي

______________________________  
INFACARE  

  )5(القسم 
  سيلجين كوربوريشن:  أسم المالك    46470م الرق
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 موريس افنيو، سوميت، ان جي 86
  ،الواليات االمريكية المتحدة07901

 موريس افنيو سوميت، ان جي 86
  ،الواليات االمريكية المتحدة07901

  .10/6/2012تاريخ اإليداع   .12/6/2012تاريخ اإليداع 
______________________________  ______________________________  

LASIX  
  )5(القسم   

   46510الرقم   )5(القسم 
  .الصيدالنية المنتجات  -البضائع   46500الرقم 

المستحضرات الصيدالنية المستخدمة   -البضائع
في عالج السرطانات واالمراض المتصلة 
بالمناعة ، المستحضرات الصيدالنية تحديدا، 
العقاقير المثبطة للخاليا التي تعزز االنقسام 

  .الخلوي

 بي أم جي ندديتشال آفنتس  سانوفي:  أسم المالك 
 مين، آم فرانكفورت 65926 ،50 رننجستراسبإتش،
  .                       ألمانيا

                                      13/6/2012تاريخ اإليداع 
______________________________  

  سيلجين كوربوريشن:  أسم المالك 
    ،07901 موريس افنيو، سوميت، ان جي 86

   يكية المتحدةالواليات االمر 

  .11/6/2012تاريخ اإليداع   )42(القسم 
  ______________________________  46515الرقم 

THALOMID  الخدمات المخبرية -الخدمات . 

  )5(القسم   .م.م.شركة المخبريون العرب ذ:  أسم المالك 
   46503الرقم    شارع سليمان حديدي 15عيادات عبدون 
المستحضرات الصيدالنية المستخدمة  -البضائع                    عمان االردن-الدوار الخامس

في عالج السرطانات واالمراض المتصلة 
بالمناعة ، المستحضرات الصيدالنية تحديدا، 

نقسام العقاقير المثبطة للخاليا التي تعزز اال
  .الخلوي

                                      14/6/2012تاريخ اإليداع 
  ـــــــــــــــــــــــــ

NUTRIUM GINSENG 
  )3(القسم 
  سيلجين كوربوريشن:  أسم المالك    46516الرقم 
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 الزيتية؛ العطور العطور؛ الصابون؛ -البضائع 
 العناية منتجات اإلبط؛ وروائح الروائح مزيالت
 الشعر، صبغات الشعر؛ تلوين منتجات بالشعر؛
 الشعر، تمويج مستحضرات الشعر، لوشن

 بدرة الشعر، زازر الشعر، تكييف سوائل الشامبو،
 كريمات الشعر، دهانات الشعر، الشعرتلبيسات

 ملطفات الشعر، جل الشعر، ملمعات الشعر،
 الشعر، المحافظة عالجات الشعر، سوائل الشعر،
 الشعرمنشط زيوت الشعر، تجفيف عالجات
 أو/و الحمام مستحضرات الشعر كريمات الشعر،
 عالجيه؛ الغير التجميل مستحضرات الدش؛

 مستحضرات بالبشرة، للعناية راتمستحض
 .التجميل

  .يونيلفر بي ال سي:  أسم المالك 
بورت صن اليت، ويرل،ميرسيسايد، المملكة 

 المتحدة                      

  .14/6/2012تاريخ اإليداع 
______________________________  

  
 

  )16(القسم 
  46559الرقم 

تجات  الورق والورق المقوى والمن -البضائع
المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات 

 - مواد تجليد الكتب - المطبوعات -اخرى 

 مواد اللصق - القرطاسية -الصور الفوتوغرافية 
 مواد -المستعملة في القرطاسية او لغايات منزلية 

 اآلالت الكاتبة - فراشي الدهان او التلوين -الفنانين 
 مواد التوجيه -) ث عدا االثا( واللوازم المكتبية

 مواد التغليف -) عدا االجهزة ( والتدريس 
 حروف ) غير الواردة في فئات اخرى (ية البالستيك
    ).الراسمات( الكليشيهات -الطباعة 

شركة االصيل لالستيراد و التصدير :  أسم المالك 
  ، الرويبة84حي كادات ، فيال رقم . م.م.ذ.ش

      . الجزائر- الرويبة ايه159: رقم . ص ب الجزائر ، 

                                        1/7/2012تاريخ اإليداع 
______________________________  

   
  )5( القسم 
  47483الرقم 

 المستحضرات الصيدالنية، تحديدا العقاقير  -البضائع
المثبطة للخاليا التي تعزز االنقسام الخلوي، 
المستحضرات الصيدالنية التي تعدل الجهاز المناعي، 
المستحضرات الصيدالنية لعالج انواع معينة من 

  .السرطان وامراض الدم
 موريس افنيو             86 سيلجين كوربوريشن-أسم المالك 

                                        2/7/2012تاريخ اإليداع 
_________________________________  

JUICY FRESH  
  )3(القسم 
   46574الرقم 
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 صابون، صابون العالج مستحضرات  -البضائع  )35(القسم 
التنظيف ، العطور، والزيوت العطريه ومزيالت 
الروائح ومضادات التعرق ، الشعر وملونات 
الشعر ، منتجات تصفيف الشعر ، مستحضرات 

حمام ومستحضرات الحمام  التجميل غير العالجيه
 زيوت ، مستحضرات تجميل العنايه بالبشره

وكريمات ولوشن للجلد ،مشتحضرات حالقه ، 
مستحضرات قبل وبعد الحالقه كولونيا  
مستحضرات ازالة الشعر مستحضرات السمرار 

) مستحضرات تجميل (البشرة بالتعرض للشمس 
ومستحضرات الوقايه من الشمس ، مستحضرات 
 ،التجميل المكياج ومستحضرات إزالة المكياج

عناية بالشفه ، بودرة الفازلين ومستحضرات ال
التلك ، قطن طبي الغراض التجميل ،اعواد قطن 
الغراض التجميل ،المناديل، المناديل والمناديل 
الممبللة  اللبادات الممبلله مع النظافه 
الشخصيه،مستحضرات تجميل، اقنعة التجميل ، 

  .حزم العنايه بالوجه

   46578الرقم 
خدمات الدعايه واالعالن وادارة وتوجيه  -الخدمات

  .35االعمال في القسم 
  شركة الشارقة القابضة:  أسم المالك 

.                الشارقه، االمارات العربية المتحدة 5557 ب .ص
                                        3/7/2012تاريخ اإليداع 

______________________________  

يونيلفر بي ال سيبورت صناليت، :  أسم المالك 
   ميرسيسايد المملكة المتحدة              ويرال،

                                                                                                    2/7/2012تاريخ اإليداع 
______________________________  

  
 

  )36(القسم 
خدمات التامين ، الشؤن التمويليه،  -الخدمات

 .36الشؤن العقارية في القسم 

  شركة الشارقة القابضة:  أسم المالك 
.                  الشارقه،االمارات العربية المتحدة 5557ص ب 

                                        3/7/2012تاريخ اإليداع 
______________________________  

  
 

  )37(القسم 
    46580الرقم 

انشاء المباني وخدمات التركيب او   -الخدمات
 .37التجميع في القسم 
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  شركة الشارقة القابضة:  أسم المالك                                       15/7/2012تاريخ اإليداع 
الشارقه، االمارات العربية  5557 ب .ص  ______________________________

  .                      المتحدة
                                                                                                    3/7/2012تاريخ اإليداع 

______________________________  

  
  )30(القسم 
  46627الرقم 

القهوة، القهوة االصطناعية في القسم  -البضائع 
30. 

  سميرة محمود معتوق:  أسم المالك 
م في منطقة المصفخ في .م .مصانع معتوق ذ

  أبو ظبي،                      111477ب . ص  أبو ظبي

                                                                                                   15/7/2012تاريخ اإليداع 
______________________________  

  
  )43(القسم 
  46629الرقم 

 خدمات توفير االطعمة والمشروبات الغير  -الخدمات
  43الكحولية في القسم 

  سميرة محمود معتوق:  أسم المالك 
م في منطقة المصفخ في أبو .م .مصانع معتوق ذ

   أبو ظبي،111477ب . ص  ظبي
                                      15/7/2012تاريخ اإليداع 

______________________________  

 
  )30(القسم 
  46646الرقم 

بسكويت، كعك محلى ، بسكويت رقيق  -البضائع 
    .هش 

ثري افت فودز قلوبال براندز ال ال سي كر-أسم المالك   )35(القسم 
الواليات  ،60093ليكس درايف، نورثفيلد الينويس 

  المتحدة االمريكيه

  46628الرقم 
 خدمات الدعايه واالعالن وادارة -الخدمات

                                      19/7/2012تاريخ اإليداع  35والتوجيه االعمال في القسم 
  ______________________________  سميرة محمود معتوق:  أسم المالك 

م في منطقة المصفخ في .م .مصانع معتوق ذ
  PROCTOSEDYL   أبو ظبي،111477ب . ص  أبو ظبي

  )5(القسم 
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   46664الرقم   )30(القسم 
  .المستحضرات الصيدالنية -البضائع   46687الرقم 

بسكويت، كعك محلى ، بسكويت رقيق   -البضائع 
  .هش

 افنيو 20أيه. فارما إس  افانتيس:  أسم المالك 
  فرنسا            . ، انتوني92160ريمون آرون ، 
               38429لعالمة التجارية بالرقم بشرط ربطها مع ا                                                                                      24/7/2012تاريخ اإليداع 

ثري ليكس درايف، نورثفيلد الينويس :  أسم المالك 
تاريخ اإليداع . ،الواليات المتحدة االمريكيه60093

5/8/2012

______________________________  
DEXILANT  

                                                        )5(القسم 
 ______________________________  46665الرقم 

ALUVIA  المستحضرات الصيدالني -البضائع    
  .تاكيدا فارمسيوتكال كمباني ليمتد:  أسم المالك  

كو، - كوم، شو-4 دوشوماشي 1-1  )5(القسم 
  46697الرقم   . اوساكااليابان

 المستحضرات الصيدلية، تحديدا مضادات  -البضائع                                                                                                  24/7/2012 تاريخ اإليداع 
  ______________________________ .الفيروسات لعالج فيروس نقص المناعة البشرية

 آبوت 100).   آبوت آلبوريتوريز ليمتد-أسم المالك
  بارك رود، آبوت بارك،

DEXIVANT 
  )5(القسم 

  46666الرقم   . ، الواليات المتحدة األمريكية60064آلينوي 
  .  المستحضرات الصيدالنية -البضائع                                        8/8/2012تاريخ اإليداع 

______________________________ تاكيدا فارمسيوتكال كمباني :  أسم المالك 
كو، - كوم، شو-4 دوشوماشي 1-1.ليمتد

  . اوساكااليابان
                                                                                                   24/7/2012اإليداع  تاريخ

______________________________    
  )12(القسم 
  46698الرقم 

السفن، الزوارق وقطع غيارها واجزائها،  -البضائع
السيارات، المركبات االلكترونية بما في ذلك السيارات 
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االلكترونية، الشاحنات، عربات النقل، المركبات 
الرياضية متعددة االغراض، الحافالت والمركبات 

، السيارات الرياضية، سيارات )RV(الترفيهية، 
شاحنات، الرافعات، شاحنات ذات السباق، ال

واجزائها ) جرارات(رافعات شوكية وجرارت القطر 
الهيكلية وتجهيزاتها، سيارات ودراجات ذات 

عربات جر او  عجلتين وقطع غياراها واجزائها
رفع، العربات الغالب، عربات مروجي، عربات 

، محركات للمركبات )محركات جر(جر، جرارات 
اور للمركبات، قوة االرسال البرية والسيارات، المح

وترتيب االآلت، مخمدات الصدمات، الفرامل، 
المحركات الحالية، محركات التيار المباشر 
للمركبات االرضية، المنبهات للمركبات ضد 
السرقة، المطاط االصق الصالح االنابيب او 

  االطارات
- 5757بشرط الربط بالعالمات التجاريه رقم 

44643 

ان جيدوشيا كابوشيكي كايشا نيس:  أسم المالك 
يتاجرون ايضا باسم نيسان موتور كمباني (

كو، يوكوهاما، شي، - تاكاراجو، كاناغاوا2).ليمتد
 كاناغاوا، كين،                   

                                                                                                    8/8/2012تاريخ اإليداع 

معدات التصوير الفوتوغرافي واجزائها  -البضائع
وملحقاتها، الكاميرات واجزائها وملحقاتها، الكاميرات 
الرقمية واجزائها ومحلقاتها، عدسات الكاميرات، 
البطاريات واجهزة الشحن للكاميرات والكاميرات 
ت الرقمية، اجهزة التحكم عن بعد للكاميرات والكاميرا

الرقمية، علب للكاميرات والكاميرات الرقمية، االشرطة 
اجهزة واداوات بصرية،  للكاميرات والكاميرات الرقمية ،

مناظير، تلسكوبات، اجهزة تحديد المدي، برامج 
الكمبيوتر لالضافة وادارة الصور واالفالم، المنشورات 
االلكترونية، اآلالت ووسائل قياس عدم االتصال، 

وتر،عرض الكريستال السائل، كاميرات برامج الكمبي
مع جهاز عرض الكريستال السائل، الكاميرات الرقمية 
مع جهاز عرض الكريستال السائل، المجاهر، 
المجاهر االلكترونية، المجاهر البيولوجية، المجاهر 
االلكترونية لالشعة السينية، منظار البندقية، 

ارات،  المشاهده المتداخلة، العداسات المفردة، النظ
نظارات، نظارات، اغطية للعين، عدسات النظارات، 
عدسات بصرية، عدسات للنظارات، عدسات 
للنظارات، عدسات للنظارات، عدسات الغطية 
النظارات، اطارات النظارات، بطاقة الذاكرة الصلبة، 
بطاقة الذاكرة، الخاليا ونظام المراقبة، النظارات 

 الصور المكبرة، نطاق القوس والنشاب، اطار
الرقمية، التلسكوبات للسالح الناري، التلسكوب لرؤية 
االسلحة النارية، آالت تصنيع اشباه الموصالت 
واالنظمة، آالت تصنيع الكريستال السائل واالنظمة،  
اجهزة اشباه الموصالت للعرض، جهاز عرض 
الكريستال السائل، اشباه الموصالت واجهزة الفحص، 

______________________________  

 
  )9(القسم 
    46700الرقم 
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ئل، آالت واجهزة جهاز فحص الكريستال السا
لتلميع رقاقة وقطع واجزائها وملحقاتها، آالت 
تصنيع اشباه الموصالت االنظمة واجزائها 
وملحقاتها، تصنيع آالت الكريستال السائل والنظم 
واجزائها وملحقاتها لعرض اشباه الموصالت، 
واجزائها وملحقاتها لعرض جهاز الكريستال 
اه السائل،اجزاء وملحقات اجهزة فحص اشب

الموصالت، واجزائها وملحقاتها الجهزة فحص 
الكريستال السائل، واجزائها وملحقاتها لتلميع 
آالت واجهزة ليفر، وحاالت صنعت خصيصا 
الجهزة واالت التصوير، فالتر لالشعة فوق 
البنفسجية للكاميرات، والكاميرات الرقمية، فالتر 
للكاميرات  والكاميرات الرقمية، مصابيح وامضة 

اميرات والكاميرات الرقمية، اضواء وامضة للك
للكاميرات والكاميرات الرقمية، معتقات مصراع 
للكاميرات والكاميرات الرقمية، مصراع للكاميرات 

التصوير (والكاميرات الرقمية، شرائح 
، بكرات لف الكاميرات والكاميرات )الفوتوغرافي

الرقمية، مناصب الجهزة التصوير الفوتوغرافي ، 
 التصوير الفوتوغرافي، مصوبات الكاميرات شرائح

والكاميرات الرقمية، مناصب ثالثية القوائم، 
للكاميرات الرقمية، فوانيس سحرية، الهواتف 
النقالة، الهواتف الخليوية، الهواتف الذكية، 
االجهزة الطرفية المحمولة، الماسحات الضوئية 

جهاز شحن  ( CCD،)معدات معالجة البيانات(
لكاميرات، ملصقات لزخرفة الكاميرات، ، ا)مقترن

 ، فالش، بطاقات الذاكرة،  SDبطاقات ذاكرة 

USB محاور قراءة بطاقة الفالش، برامج العاب ،
  .الفيديو، مكبرات الصوت، بندوالت ايقاع

 16406بشرط ربطها بالعالمه التجاريه رقم 

  .نيكون كوربوريشن:  أسم المالك 
 كو، طوكيو ،              -شيودا   كوم-1 يوروكوتشو 12-1 

                                      12/8/2012تاريخ اإليداع 
______________________________  

AHLAN 
  )29(القسم 
   46775 -الرقم

 زيوت ودهون صالحة لالكل، الحليب  -البضائع
ومنتجات الحليب، الحليب المجفف، مصل مسحوق 
الحليب، الحليب المكثف، معجون الطماطم، معجون 

خالصات  بندورة، لحوم، اسماك  الدواجن و لحومها
اللحوم، الخضار و الفواكه المجففة والمطبوخة 

  . المربيات، كمبوت، البيضوالمحفوظة، الجلي،
  .ال تي دي. صابر بي تي إي:  أسم المالك 

 الساحة المتحدة 02/03-23 طومسون روود 101
   سنغافورة307591سنغافورة 

                                        2/9/2012تاريخ اإليداع 
______________________________  

SABER  
 

  )29(القسم 
  46777الرقم 

زيوت ودهون صالحة لالكل، الحليب  -البضائع
ومنتجات الحليب، الحليب المجفف، مصل مسحوق 
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الحليب، الحليب المكثف، معجون الطماطم،  
معجون بندورة، لحوم، اسماك  الدواجن و 
لحومها، خالصات اللحوم، الخضار و الفواكه 
المجففة والمطبوخة والمحفوظة، الجلي، 

   .لمربيات، كمبوت، البيضا

. ال تي دي. صابر بي تي إي:  أسم المالك 
 الساحة 02/03-23 طومسون روود 101

    سنغافورة307591المتحدة سنغافورة 
                                                                                                    2/9/2012تاريخ اإليداع 

 زيوت ودهون صالحة لالكل، الحليب  -البضائع
فف، مصل مسحوق ومنتجات الحليب، الحليب المج

الحليب، الحليب المكثف، معجون الطماطم، معجون 
بندورة، لحوم، اسماك الدواجن و لحومها، خالصات 
اللحوم، الخضار و الفواكه المجففة والمطبوخة 

  . والمحفوظة، الجلي، المربيات، كمبوت، البيض

______________________________  
TRI SPOON  

 

  )29(القسم 
 

  )29(القسم 
   46779الرقم 

 101.ال تي دي. صابر بي تي إي:  أسم المالك 
حة المتحدة  السا02/03-23طومسون روود 

   307591سنغافورة 
                                        2/9/2012تاريخ اإليداع 

  ______________________________   46778الرقم
زيوت ودهون صالحة لالكل، الحليب  -البضائع

ومنتجات الحليب، الحليب المجفف، مصل 
مسحوق الحليب، الحليب المكثف، معجون 
الطماطم، معجون بندورة، لحوم، اسماك ، 
الدواجن و لحومها، خالصات اللحوم، الخضار و 
 الفواكه المجففة والمطبوخة والمحفوظة، الجلي،

  . المربيات، كمبوت، البيض

  
  )25(القسم 
  46800الرقم 

  . المالبس، االحذية واغطية الرأس-البضاعة

  .فاد ريتيل ليمتد:  أسم المالك 
 تساندوس بالس، كوفينت 53تشاندوس بالس،  .ال تي دي. صابر بي تي إي:  أسم المالك 

 الساحة 02/03-23 طومسون روود 101   اتش اس،4 ان 2جاردن، لندن، دبليو سي 
   307591المتحدة سنغافورة 

                                                  2/9/2012تاريخ اإليداع                                                   
                                    .المملكة المتحدة
                                        9/9/2012تاريخ اإليداع 

______________________________
___  

______________________________  

TRI LITE  
 131



______________________________  
  

  )3(القسم 
  46819الرقم 
مستحضرات  تبيض االقمشة ومواد  -لبضائع

أخرى تستعمل في غسل وكي المالبس 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط ، 

للشعر، منظفات اسنان، ) لوشن(عطور، غسول 
عطور وزيوت عطرية، اطقم تجميل، مستحضرات 

تجميل لغايات التنحيف، مستحضرات تجميل،  
لتجميل، كريمات تجميلية، غزل قطني الغراض ا

كريمات للجلد المدبوغ،  زيوت عطرية، 
مستحضرات تجميل الحواجب، اقالم الحواجب، 
لواصق لتثبيت الرموش المستعارة، مستحضرات 
تجميل للرموش، صابون لتعرق االقدام، ملونات 

للشعر، ) اسبري(للشعر، اصباغ الشعر، رذاذ 
، مكياج، اطقم تجميل، ملمع الشفاه، طالء الشفاه

بدرة، ماسكرا، مستحضرات العناية باالظافر، طالء 
االظافر، اقالم التجميل، الشامبوهات، 
مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة، صابون، 
مستحضرات الوقاية من الشمس، مستحضرات 

مستحضرات (السمرار البشرة بالتعرض للشمس 
 .، مسحوق التلك للزينة)تجميل

اشونال للتجارة العامة  نجفي انترن-أسم المالك 
، الديرة، دبي، االمارات 39025. ب.ص. م.م.ش

  العربية المتحده
                                                                                                   13/9/2012تاريخ اإليداع 

 
  )30(القسم 
   46821الرقم 

 انتاج الحلويات الجافة والطوفي والجيلي  -البضائع
    .والكراميل والمواد الغذائية

 شركة ايديتا لصناعة الحلويات -أسم المالك
  كوم ابو راضي –المنطقة الصناعية . .م.م.ش

 على التوالي وكذلك من 120 الى 101   القطع ارقام 
 محافظة بني سويف - على التوالي 174-163ارقام 

   مصر           –
                                      16/9/2010تاريخ اإليداع 

_________________________________  

 
  )30(القسم 
   46822الرقم 

انتاج الحلويات الجافة والطوفي والجيلي  -البضائع 
  .والكراميل والمواد الغذائية

شركة ايديتا لصناعة الحلويات :  أسم المالك 
 كوم ابو راضي القطع –المنطقة الصناعية .م.م.ش

 على التوالي وكذلك من ارقام 120 الى 101ارقام 
163- 
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   مصر–ظة بني سويف  على التوالي محاف174
                                                                                                   16/9/2012تاريخ اإليداع 

اتالنتا 10 زونوليت روود ان اي سوييت 1123
                   الواليات المتحدة االمريكية  .30306جورجيا 

  ______________________________                                      24/9/2012تاريخ اإليداع 
TRIPLIXAM  _________________________________  

PLANET   5(القسم(  
   46823الرقم   )32(القسم 
مستحضرات صيدالنية وبيطرية،  -البضائع    46905الرقم 

مستحضرات صحية لغايات طبية، اغذية و مواد 
حمية معدة لالستعمال الطبي، اغذية للرضع 
واالطفال، المكمالت الغذائية لالنسان والحيوانات، 
لصقات ومواد ضماد، مواد حشو االسنان وشمع 

البادة طب االسنان، مطهرات، مستحضرات 
الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات 

  . ومبيدات اعشاب

 المياه المعدنية والغازية وغيرها من  -البضائع
المشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخلصه من 
الفواكه وعصائر الفواكه، مشروبات غازيه، مشروبات 
الطاقه، اشربة ومستحضرات اخرى لتحضير 

 .شروباتالم

 1123 .مونارك بيفريج كمباني إنك:  أسم المالك 
اتالنتا جورجيا 10زونوليت روود ان اي سوييت 

 ريو، كارنو، 50.بايوفارما:  أسم المالك   الواليات المتحدة االمريكية.30306
                                      24/9/2012تاريخ اإليداع    سيوراينس سيدكس،فرنسا             92248

           ______________________________                                                                                          16/9/2012تاريخ اإليداع 
REAKTOR  ______________________________  

AMERICAN COLA   32(القسم(  
  )32(القسم    46906الرقم 

المياه المعدنية والغازية وغيرها من  -البضائع 
 مشروبات مستخلصه من المشروبات غير الكحولية،

الفواكه وعصائر الفواكه، مشروبات غازيه، مشروبات 
الطاقه، اشربة ومستحضرات اخرى لتحضير 

  .المشروبات

   46903الرقم 
المياه المعدنية والغازية وغيرها من  -البضائع

مشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخلصه ال
من الفواكه وعصائر الفواكه، مشروبات غازيه، 
مشروبات الطاقه، اشربة ومستحضرات اخرى 

  .لتحضير المشروبات
 .مونارك بيفريج كمباني إنك:  أسم المالك 
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 1123.مونارك بيفريج كمباني إنك:  أسم المالك 
اتالنتا جورجيا 10زونوليت روود ان اي سوييت 

  الواليات المتحدة االمريكية            .30306
                                                                                                   24/9/2012اع تاريخ اإليد

______________________________  

  
 

  )34(القسم 
  46948الرقم 

   التبغ خام او المصنع ، منتجات التبغ  -البضائع
 

  
  )43(القسم 
   46953الرقم 

 خدمات توفير االطعمه والمشروبات، -الخدمات
خدمات المطاعم المقاهي والكافيتريات، المطاعم 

، المطاعم، ) الكانتينات( المؤقته او المتنقلة 
استراحات الطرق السريعة، ومطاعم  تقديم الوجبات 

 السريعةالخفيفة وخدمات تقديم الوجبات 

 شارع 112.ت إنفيستمنت  ليمتدميرلو:  أسم المالك 
جيمس كروت، ريو ستريت دينس، بورت 

  .موريشص.لويس
بما في ذلك السيجار، السجائر، السجائرالصغيرة،

التبغ الخاص بالف السيجائر، تبغ الغليون، 
مضغ التبغ، تبغ السعوط؛ سناس؛ بدائل التبغ 

؛  ادوات المدخنين، بما )ليس لألغراض الطبية(
 واالنابيب، مرشحات في ذلك ورق السجائر

سيجارمدخنين، علب التبغ، علب سجائر ) فالتر(
وطفايات، انابيب، اجهزة لف السيجائر، 

  الوالعات، اعواد ثقاب

                                      8/10/2012اإليداع  تاريخ
______________________________  
NANOENERGEY 

  )12(القسم 
   47007الرقم 

 إطارات للمركبات، إطارات داخلية للمركبات  -البضائع
  .وعجالت للمركبات

شركة تويو لإلطارات والمطاط :  أسم المالك 
 شوم نيشي كو، -1، ايدوبوري 18-17.المحدودة

  .اوساكا،اليابان
بشرط الربط بالعالمات التجارية باالرقام 

20175-21336 

 فيليب موريس براندز إس إيه آر -أسم المالك 
       .       سويسرا. نوشاتل2000، 3الكواي جينرينود 

                                     23/10/2012تاريخ اإليداع 

                                                                                                   7/10/2012تاريخ اإليداع 
______________________________  

TOYO  
______________________________

___  
  )12(القسم 
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  47008 -الرقم

 إطارات للمركبات، إطارات داخلية عةالبضا
    للمركبات وعجالت للمركبات

  )930354(بشرط الربط بالعالمة الدولية رقم
شركة تويو لإلطارات والمطاط :  أسم المالك 

– شوم نيشي -1، ايدوبوري 18-17.المحدودة
  .             كو، اوساكا،اليابان

                                                                                                 23/10/2012تاريخ اإليداع 
______________________________  

MAXION  
  )12(القسم 
   47009 -الرقم

المركبات البرية واجزائها، تحديدا -البضائع
العجالت، الهياكل، االضلع الطوالنية ،اإلبر، 
ٕأجزاء ضغط  واسقاط مزيف، تحديدا االجزاء 
الهيكلية للشاحنات، الحافالت، الشاحنات، 

    .ٕالجرارات، وايقاف المركبات بعيدا عن الطريق
روا . ايه/ ماكسيون إس-ايوشيب:  أسم المالك 

-04575اندار،  ° 13، 146جالفاني، لويجي 

  .             البرازيل.، ساو باولو، اس بي020
                                                                                                 23/10/2012تاريخ اإليداع 

______________________________
___  

   47010الرقم 
 المركبات البرية واجزائها، تحديدا العجالت، -البضائع

الهياكل، االضلع الطوالنية ،اإلبر، أجزاء ضغط  
جزاء الهيكلية للشاحنات، ٕواسقاط مزيف، تحديدا اال

ٕالحافالت، الشاحنات، الجرارات، وايقاف المركبات 
    .بعيدا عن الطريق

  .ايه/ ماكسيون إس-ايوشيب:  أسم المالك 
-04575اندار ° 13، 146 روا لويجي جالفاني، 

                 .البرازيل   s.، ساو باولو، اس بي020
                                    23/10/2012تاريخ اإليداع  

______________________________  
BANANA REPUBLIC 

  )25(القسم 
   47034الرقم 

 صنع المالبس، يتضمن التشيرتات،  -البضائع
صدارات، اسكيرتات، بالوز، معاطف، جكتات، 
بناطلين، شورتات، سترات،  تشيرتات، قميص ثقيل، 
جنزن، ربطات عنق، اوشحة وقفاوات، صنع اغطية 

قبعات (الراس وتتضمن القبعات، قبعات، بيرهات 
، برانس )مالبس(، اربطة راس )مسطحة صغيرة

، صنع االحذية وتتضمن االحذية،احذية، )مالبس(
صنادل، اخفاف، احذية رياضية، مالبس محبوكة، 

 اثواب ضيقة، جوارب قصيرة وجوارب طويلة

 شارع 2.انك) اي تي ام(بنانا رببليك :  أسم المالك 
 94105فلسوم شارع سان فرانسيسكو كاليفورنيا 

 ة االمريكيهالواليات المتحد
  )12(القسم                                       6/11/2012اإليداع  تاريخ  
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______________________________  

GAP 
  )25(القسم 
   47035 -الرقم

صنع المالبس، يتضمن التشيرتات  -البضائع
صدارات، اسكيرتات، بالوز، معاطف، جكتات، 
بناطلين، شورتات، سترات،  تشيرتات، قميص 
ثقيل، جينز، ربطات عنق، اوشحة وقفازات، صنع 

، قبعات، بيرهات اغطية الراس وتتضمن القبعات
، )مالبس(، اربطة راس )قبعات مسطحة صغيرة(

، صنع االحذية وتتضمن )مالبس(برانس 
االحذية،احذية، صنادل، اخفاف، احذية رياضية، 
مالبس محبوكة، اثواب ضيقة، جوارب قصيرة 

  . وجوارب طويلة
  انك) اي تي ام(قاب :  أسم المالك 

 شارع فلسوم شارع سان فرانسيسكو 2 
   الواليات المتحدة االمريكيه            94105فورنيا كالي

                                                                                                   6/11/2012تاريخ اإليداع 

 غير والمشروبات والغازية المعدنية المياه -البضائع 
 وعصائر الفواكه من مستخلصة مشروبات الكحولية؛
 لتحضير أخري ومستحضرات أشربه الفواكه؛

 الرياضيه المشروبات الطاقه؛ مشروبات المشروبات؛
  للرياضيين التوتر متساوية والمشروبات

______________________________  
OLD NAVY  

  )25(القسم 
   47036الرقم 

 صنع المالبس، يتضمن التشيرتات،  -البضائع
صدارات، اسكيرتات، بالوز، معاطف، جكتات، 
بناطلين، شورتات، سترات،  تشيرتات، قميص 

، اوشحة وقفازات، صنع ثقيل، جينز، ربطات عنق
اغطية الراس وتتضمن القبعات، قبعات، بيرهات 

، )مالبس(، اربطة راس )قبعات مسطحة صغيرة(
، صنع االحذية وتتضمن )مالبس(برانس 

االحذية،احذية، صنادل، اخفاف، احذية رياضية، 
مالبس محبوكة، اثواب ضيقة، جوارب قصيرة وجوارب 

  . طويلة
  .انك) اي تي ام( اولد نافي -أسم المالك 

 شارع فلسوم شارع سان فرانسيسكو كاليفورنيا 2
  الواليات المتحدة االمريكيه94105

                                      6/11/2012تاريخ اإليداع 
________________________________  

STING  
  )32(القسم 
  47055الرقم 

  . بيبسكو، إنك-أسم المالك 
 نيويورك بيرشيس، رود، هيل آندرسون 700

  .األمريكية المتحدة ،الواليات10577
                                      8/11/2012تاريخ اإليداع 

______________________________  

 
  )7(القسم 
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  47067 الرقم
غساالت المالبس االلكترونية،  -البضائع 

غساالت الصحون االتومتيكية، المكانس 
  .الكهربائية

  . ال جي الكترونكس إنك-أسم المالك 
 قو،  سيول – دونق، يوندونقبو -، يودو20  

  .جمهورية كوريا150-721
                                                                                                  11/11/2012تاريخ اإليداع 

______________________________  

 
  )9(القسم 
  47068الرقم 

قبالت التلفزيون، الهواتف مست -البضائع 
النقالة، برامج الكمبيوتر، مستقبالت الصوت، 

، مسرح ) DVD(مشغالت االقراص الرقمية 
منزلي، اجهزة الكمبيوتر،  اجهزة لنقل او تسجيل 
او اعادة انتاج الصوت او الصور الستخدامها 
في االتصاالت السلكية و الالسليكة، االجهزة 

   االلكترونيةواالدوات السمعية والبصرية
  . ال جي الكترونكس إنك- أسم المالك 

 قو،  سيول – دونق، يوندونقبو -، يودو20
  .            جمهورية كوريا150-721

 

 
  )11(القسم 
  47069الرقم 

مكيفات الهواء، الثالجات الكهربائية،  -البضائع 
  صمام الثنائي مجففات الغسيل الكهربائية، ضوء ال

 )LED  (  ،اضاءه  افران المطابخ الكهربائية
 .منقيات المياه لالغراض المنزلية، مجمعات شمسية

  . ال جي الكترونكس إنك-أسم المالك 
- 150 قو،  سيول – دونق، يوندونقبو -، يودو20

  .جمهورية كوريا721
                                    11/11/2012تاريخ اإليداع  

_________________________________  

 
  )5(القسم 
   47201الرقم 

 المستحضرات الصيدالنية لالستخدام  -لبضائعا
  .البشري

  35072بشرط الربط بالعالمة التجارية رقم 
  .ايه.آريس تريدنج أس:  أسم المالك 

 1170 -سي اتش.  زون اندستريللي دل ل اوريناز
  اوبون، سويسرا

                                                                     3/12/2012تاريخ اإليداع                                                                    11/11/2012تاريخ اإليداع
______________________________  ______________________________  
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HYDROTECT  _________________________________  
  )19(القسم 
   47205الرقم 

ط غير معدني،  بالط غير معدني  بال -البضائع
لألرضيات، طوب، زجاج المباني، خرسانة، 
أسمنت، حجاره، مواد غير معدنيه للبناء، الواح 
غير معدنية للبناء، سقاالت للبناء غير معدنية، 

مواد (طالءات للبناء غير معدنية، طالءات 
، أرضيات غير معدنية، االبواب والواح )بناء

ن، نوافذ واطر النوافذ ليس االبواب ليس من المعد
من المعدن، ساللم غير معدنية، مواد تسقيف 
غير معدنية ،أغطية غير معدنية لألسقف ، 
بوابات غير معدنية ، سياجات غير معدنية، 
أغطية متحركة غير معدنية، حواجز أصتدام 
للطرق غير معدنية ، مواد بناء مقاومة للحرارة 

ية غير ليس من المعدن ، اشارات غير معدن
مضئية وغير آليه ، سواتر غير معدنيه واقية من 

خارجية غير معدنية وغير (الحشرات ، ستائر 
، اضرحة غير معدنية، )مصنوعة من النسيج 

مجموعة ادوات المباني الجاهزة ليس من 
المعدن، درابزين القطران والملعب ، مواسير 

مواسير ماء ) صمامات غير معدنية (ومصائد 
 غير معدنية

 
  )19( القسم 
  47206الرقم 

 بالط غير معدني،  بالط غير معدني  -البضائع
لألرضيات، طوب، زجاج المباني، خرسانة، أسمنت، 

 للبناء، الواح غير معدنية حجاره، مواد غير معدنيه
للبناء، سقاالت للبناء غير معدنية، طالءات للبناء 

، أرضيات غير )مواد بناء(غير معدنية، طالءات 
معدنية، االبواب والواح االبواب ليس من المعدن، 
نوافذ واطر النوافذ ليس من المعدن، ساللم غير 
معدنية، مواد تسقيف غير معدنية ،أغطية غير 

ألسقف ، بوابات غير معدنية ، سياجات غير معدنية ل
معدنية، أغطية متحركة غير معدنية، حواجز أصطدام 
غير معدنية للطرق ، مواد بناء مقاومة للحرارة ليس 
من المعدن ، اشارات غير معدنية غير مضئية وغير 
آليه ، سواتر غير معدنيه واقية من الحشرات  ستائر 

، ) من النسيج خارجية غير معدنية وغير مصنوعة(
اضرحة غير معدنية، مجموعة ادوات المباني الجاهزة 
ليس من المعدن، درابزين القطران والملعب ، مواسير 

مواسير ماء غير ) صمامات غير معدنية (ومصائد 
  .  معدنية

  ، .توتو ال تي دي:  أسم المالك 
, كو-كوكوراكيتا,  شوم-2 ناكاشيما 1- 1 

   توتو ال تي دي-أسم المالك   اليابان, شي-كيتاكيوشيو
                                                                                                 16/12/2012تاريخ اإليداع 
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, كو-كوكوراكيتا,  شوم-2 ناكاشيما 1-1
            شي، اليابان-كيتاكيوشيو

                                                                                                 16/12/2012تاريخ اإليداع 
______________________________  

 
  )12(القسم 
   47207الرقم 

 أطارات للمركبات وأجزائها وأكسسورات  -البضائع
  .لها

بي تي مولتيسترادا آراه سارانا تي :  أسم المالك 
 58.3جاالن رايا ليماهابانج  كي أم . بي كي

ديسا كارانجساري  كيكاماتان سيكرانج تيمور 
   إندونسيا17550كابيباتان بيكاسيا 

                                                                                                 16/12/2012تاريخ اإليداع 
______________________________  

  
  )34(القسم 
   47218الرقم 

التبغ خام او المصنع ، منتجات التبغ   -البضائع
بما في ذلك السيجار السجائر، السجائرالصغيرة، 
التبغ الخاص بالف السيجائر، تبغ الغليون، 
مضغ التبغ، تبغ السعوط؛ سناس؛ بدائل التبغ 

؛  ادوات المدخنين، بما )طبيةليس لألغراض ال(
في ذلك ورق السجائر واالنابيب، مرشحات 

سيجار، مدخنين، علب التبغ، علب ) فالتر(

سجائر وطفايات، انابيب، اجهزة لف السيجائر، 
  .الوالعات

-811بشرط الربط بالعالمات التجارية باالرقام 
12091-20175-21336-46948 

س إيه آر فيليب موريس براندز إ:  أسم المالك 
  نوشاتل2000، 3كواي جينرينود .ال

                                     18/12/2012تاريخ اإليداع 
______________________________  

  
  )29(القسم 
   47238 -الرقم

للحوم، االسماك، الدواجن غير الحية،  ا-البضائع
الصيد غير الحي،  خالصات اللحوم،  فواكه 
وخضروات محفوظة ومجففه ومطهوة، هالميات 

 الحليب الجلي، مربيات وفواكه مطبوخة، البيض،
ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لالكل، 

  المعلبات
  شركة حصاد الغذائية:  أسم المالك 

  .قطر  الدوحة25566مبني حصاد الغذائية ص ب 
                                     25/12/2012تاريخ اإليداع 

______________________________  

 
  )30(القسم 
  47239الرقم 
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 البن، الشاي، الكاكاو، السكر، االرز،  -البضائع  _________________________________
و، البن االصطناعي، الدقيق التابيوكا، الساغ

والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز، 
الفطائر، الحلويات المثلجة الصالحة لالكل، عسل 
النحل والعسل االسود، الخميرة ومسحوق الخبيز، 
الملح، الخردل، الخل، الصلصة، التوابل البهارات، 

  االسكريم، صلصات السلطة
  شركة حصاد الغذائية:  أسم المالك 

  الدوحة25566مبني حصاد الغذائية ص ب 
  .قطر

                                                                                                 25/12/2012تاريخ اإليداع 
______________________________  

 
  

  )31(القسم 
 المنتجات الزراعيه، ومنتجات -47240الرقم 

الغابات والبذور الواردة في هذه الفئة، تحديدا، 
البذور الزراعية،  البذور الغراض البستنة، 

غطية  البذور الزراعية وبذور البستنة للمعالجة والت
من المنتجات الكيميائية، النباتات الطبيعية ، 

  .المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات
  شركة حصاد الغذائية:  أسم المالك 

 

 
  )44(القسم 
  47241الرقم 

 النباتات  الخدمات الزراعية، تحديدا، تربية -الخدمات
وتقديم النصائح في تربية النباتات، خدمات البستنة، 
االستشارات المتعلقة بالزراعة، الخدمات االستشارية 
المتعلقة بالزراعة، تقديم المعلومات عن الزراعة عن 
طريق االنترنت، خدمات البستنة والغابات، تقديم 
الخدمات االستشارية المتعلقة بالبساتين والغابات، 

  ..مكافحة االفات الزراعة والبستنة والغاباتخدمات 
  شركة حصاد الغذائية:  أسم المالك 

  .قطر  الدوحة25566مبني حصاد الغذائية ص ب 
                                     25/12/2012تاريخ اإليداع 

______________________________  
  

 
  

  )29(القسم 
  47242الرقم 

 - الدوحة25566مبني حصاد الغذائية ص ب
  .قطر

                                                                                                 25/12/2012تاريخ اإليداع 

اللحوم، االسماك، الدواجن غير الحية،  -البضائع 
 الصيد غير الحي،  خالصات اللحوم،  فواكه

وخضروات محفوظة ومجففه ومطهوة، هالميات 
الجلي، مربيات وفواكه مطبوخة، البيض، الحليب 
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ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة 
  .لالكل، المعلبات

  47238بشرط الربط بالعالمة التجارية رقم 
  شركة حصاد الغذائية:  أسم المالك 

  الدوحة25566 حصاد الغذائية ص ب   مبني
  .قطر
                                                                                                 25/12/2012يخ اإليداع تار
______________________________  

  
  )30(القسم 
  47243الرقم 

 البن، الشاي، الكاكاو، السكر، االرز،  -البضائع
التابيوكا، الساغو، البن االصطناعي، الدقيق 

نوعة من الحبوب، الخبز، والمستحضرات المص
الحلويات المثلجة الصالحة لالكل، عسل الفطائر،

سحوق الخبيز، النحل والعسل االسود، الخميرة وم
الملح، الخردل، الخل، الصلصة، التوابل  

  .البهارات، االسكريم، صلصات السلطة
  47239بشرط الربط بالعالمة التجارية رقم

 

  
  )31(القسم 
  47244الرقم 

 المنتجات الزراعيه، ومنتجات الغابات  -بضائعال
والبذور الواردة في هذه الفئة، تحديدا، البذور 
الزراعية،  البذور الغراض البستنة، البذور الزراعية 
وبذور البستنة للمعالجة والتغطية  من المنتجات 
الكيميائية، النباتات الطبيعية ، المواد الغذائية 

  .الخاصة بالحيوانات
  47240لربط بالعالمة التجارية رقمبشرط ا

  شركة حصاد الغذائية:  أسم المالك 
               . الدوحة قطر25566مبني حصاد الغذائية ص ب 

    25/12/2012تاريخ اإليداع 
______________________________  

 
  

  )44(القسم 
  47245الرقم 

  شركة حصاد الغذائية:  أسم المالك
 - الدوحة25566مبني حصاد الغذائية ص ب 

  .قطر
                                                                                                 25/12/2012تاريخ اإليداع 

باتات  الخدمات الزراعية، تحديدا، تربية الن-الخدمات
وتقديم النصائح في تربية النباتات، خدمات البستنة، 
االستشارات المتعلقة بالزراعة، الخدمات االستشارية 
المتعلقة بالزراعة، تقديم المعلومات عن الزراعة عن 
طريق االنترنت، خدمات البستنة والغابات، تقديم 
الخدمات االستشارية المتعلقة بالبساتين والغابات، 

  .حة االفات الزراعة والبستنة والغاباتخدمات مكاف

______________________________
___  
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  47241بشرط الربط بالعالمة التجارية رقم
  شركة حصاد الغذائية:  أسم المالك 

 - الدوحة25566مبني حصاد الغذائية ص ب 
  قطر

27/12/2012تاريخ اإليداع                                                                                                  25/12/2012تاريخ اإليداع 

______________________________  

BAJAJ 
  )35(القسم 
  47255الرقم 

 عرض بصاالت العالقة ذات الخدمات -الخدمات
 بالسيارات المتعلقة والخدمات بالتجزئة البيع

 وسائل بالتجزئة، البيع ومنافذ التجارية والمحالت
 وترويج والتوزيع التسويق تجمعات عرض،

 واإلعالنات التجارية المعارض تنظيم المبيعات،
 عجالت وثالث العجلتين ذات بالمركبات المتعلقة
 والبضائع به المرتبطة والمنتجات عجالت وأربع
  .35 القسم في جةالمدر

 بونا آكوردي،.ليمتد أوتو باجاج:  أسم المالك 
  .الهند ،035 411

                                                                                                 27/12/2012تاريخ اإليداع 
______________________________  

BAJAJ 
  )37(القسم 
  47256الرقم 

 الصيانة، وورش السيارات خدمات  -الخدمات
 الدراجات وصيانة بإصالح المتعلقة والخدمات

 عجالت، ةوأربع ثالثة اثنين، ذات والمركبات النارية،
  .المرآب وخدمات والسيارات،

 – بونا آكوردي،.ليمتد أوتو باجاج:  سم المالك ا
  .،الهند035 411

                                     
_____________________________  

HINO SMART CHOICE PARTS 

  )7(القسم 
  47280الرقم 

 أجزاء األرضيه المركبات محركات أجزاء   -البضائع

  ).األرضيه للمركبات ليس (محركات

 كايشا كابوشيكي جيدوشا هينو:  الك أسم الم
 ،1-1،)ليمتد موترز، هينو بإسم أيضا يتاجرون(

  .اليابان شاي،طوكيو – هينو شوم، 3 هينوداي
                                        3/1/2013تاريخ اإليداع 

______________________________  
HINO SMART CHOICE PARTS 

  )12(القسم 
  -47281 الرقم

  للسيارات ومكونات أجزاء -البضائع

يكي كايشا هينو جيدوشا كابوش:  أسم المالك 
  )يتاجرون أيضا بإسم هينو موترز، ليمتد(
  .اليابان شايطوكيو  هينو شوم،  3 هينوداي ،1-1

                                        3/1/2013تاريخ اإليداع 
______________________________  

  
  )38(القسم 
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  47369الرقم 

 في بما والترفيه التعليمية الخدمات  -الخدمات
 خدمات التلفزيون، الراديو، عبر الترفيه ذلك

 عبر التعليمية رامجالب واذاعة ، رياضة إخبارية
 خدمة عبر الكترونيا او التلفزيون او الراديو
  الكمبيوتر أنظمة او التلفرافات االسالك،  الكيبل

سي بي أس برودكاستنج أنك  :  أسم المالك 
نيويورك ,نيويورك , ستريت 52 وست 151

                                   الواليات المتحدة االمريكية,10019
                                                                                                   14/1/2013إليداع تاريخ ا

______________________________  

  
  )41(القسم 
  47370الرقم 

  األرضيه المركبات محركات أجزاء-الخدمات
  ).األرضيه للمركبات ليس (محركات أجزاء

 151سي بي أس برودكاستنج أنك:  أسم المالك 
نيويورك ,نيويورك , ستريت 52وست 
  الواليات المتحدة االمريكية                      ,10019

                                                                                                   14/1/2013خ اإليداع تاري

 كهربائية، مكاوي الكهربائية، االجهزة -البضائع
 لصنع ماكينات الطبخ، في للتحكم الوقت ضبط اجهزة
 قوابس،  كهربائية، مفاتيح والمشروبات، االكل

 صمامات صهراالسالك، ورصاص، اسالك محوالت،
 بطاريات الكهربائية، الدوائر فحص كهربائية،
 سدادات الكهربائية، الحديد لحام مكاوي كهربائية،
 تعمل التي االجهزة جميع الكهربائية، المكانس حقائب

 وجميع الشعر، وتصفيف تجعيد اجهزة كهربائيا،
 االتصاالت منشآت بالكهرباء، تسخن التي االجهزة
 وجميع القراءه، ونظارات بصرية مكبرات كترونية،الالل

 اجهزة الحرارة، موازين بالكهرباء، تعمل التي االجهزة
 كشف اجهزة الكهربائية، بالشمع الشعر مزيالت
 وانواعها واجزائها الغاز، والعات محوالت، التدخين،
  .اعاله المذكورة السلع لجميع

______________________________   
RUSSELL HOBBS  

  )7(القسم 
 الصحون، غسل ،االت االت 47390الرقم 
 اجهزة ، الحقائب واحكام تشكيل ،االت غساالت

 االت ، البالستيكي التغليف في السلع فراغ لختم
  الكهربائية المطبخ سكاكين ، الكهربائية المطبخ

 لقهوةا مطحنة ، الكهربائية السكاكين مباري
 ، الكهربائية والخفقات الكهربائية الخلطات الكهربائية

 كهربائيا والمشروبات المأكوالت وتحضير صنع االت
 ،اجزاء الكهربائية المكانس كهربائية فتحات

  .اعاله المذكورة السلع لجميع واكسسوارات
  ليمتد) يو كي(سبيكترم براندز :  أسم المالك 

ورز ،مانشستر أم ريجينت ميل، فير ستريت ، فايلس
  أتش أس              0 35

                                      16/1/2013تاريخ اإليداع 
______________________________  

RUSSELL HOBBS  
  )9(القسم 
   47391الرقم 
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 دليمت) يو كي(سبيكترم براندز :  أسم المالك 
ريجينت ميل، فير ستريت ، فايلسورز ،مانشستر 

  أتش أس المملكة المتحدة             0 35أم 
  

  )3( القسم 
    16/1/2013تاريخ اإليداع   47442 -الرقم 

مستحضرات تجميل، لوشنات للبشرة من   -البضائع
الحليب، عطور، كريمات تنظيف، شامبوهات، شطف 

يوت الطبيعية العطرية للشعر، الشعر، خالصات الز
لوشنات الوقاية من الشمس، طالء االظافر، تبيض 
االظافر، مجموعة اقنعة الغراض تجميلية، صابون 
تجميلي، كريمات دلك، لوشنات الجسم، جل 
االستحمام، جل الدش، زيوت دلك، كريمات 
ومستحضرات تجميل مغذية،  طالء المناكير، 

، مستحضرات تجميل مستحضرات ازالة طالء االظافر
مساحيق حمام، مساحيق عطرية،  لوشنات الشعر، 
كريمات الجسم، رغاوي لتنظيف الشعر، لوشنات 
تنظيف الجسم، منظفات الجسم، ظالل العين، احمر 
شفاه، منظفات اسنان، معاجين اسنان، اقالم تبيض 
االسنان الغراض طبية، تبيض بقع االسنان، غسوالت 

الطبي،  مستحضرات تجميلية الفم، ليست لالستخدام 
لتبيض االسنان، غسوالت االسنان لالستخدام الطبي، 
منظفات االطباق، منظفات الغسيل، منعمات االقمشة 

  . الستخدامها في الغسيل

______________________________  
RUSSELL HOBBS  

  )11(القسم 
   47392الرقم 

 البخار، توليد التدفئة، لالنارة، اجهزة -البضائع
 المياه وتوريد لتهويها ، والتجفيف التبريد الطهي،
 مجففات الطهي، اوعية الصحية، لالغراض
 الثلج، صنع االت مجمدات، ثالجات، المالبس،
 اواني القهوة، اواني كهربائية، غاليات غاليات،
 تسخين او لصنع كهربائية اجهزة الشاي،

 آالت المنزلي، الطعام طهي اجهزة المشروبات،
 تسندوتشا محمصات خبز، محمصات التدفئة،
 كهربائية، شوايات كهربائية، افران كهربائية،

 االغذية، تسخين صواني للطهي، التسخيف الواح
 كهربائية مقالي ، خدمات وشياالت عربات
  الزبادي، لصنع كهربائية اجهزة  عميقة،
 لجميع واكسسواراتها واجزائها الشعر، مجففات
  اعاله المذكورة السلع

  ليمتد) و كيي(سبيكترم براندز :  أسم المالك   ال جي كورب :  أسم المالك 
ريجينت ميل، فير ستريت ، فايلسورز ،مانشستر   جو، سيول،- دونق، يونقدنقبو– يوديو 20

   .جمهورية كوريا  أتش أس المملكة المتحدة             0 35أم 

                                                                       22/1/2013تاريخ اإليداع                                                                   16/1/2013تاريخ اإليداع 
______________________________  ______________________________  
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  )21( القسم 
  47443الرقم 

 اسفنج امشاط، الصابون، علب -البضائع 
 فرش االسنان، الغراض حرير نسيج التواليت،
 زجاجات التواليت ورق حمالة  مساويك، اسنان،

  ج،المكيا ازالة ادوات  التجميل، لمستحضرات
   كهربائية اسنان فرش كهربائية، امشاط

 يوديو دونق، 20ال جي كورب :  أسم المالك 
   .سيول،جمهورية كورياجو،-يونقدنقبو

                                                                                                   22/1/2013تاريخ اإليداع 
______________________________  

   
  )5( القسم 
  47483الرقم 

 المستحضرات الصيدالنية، تحديدا -البضائع
العقاقير المثبطة للخاليا التي تعزز االنقسام 

لخلوي، المستحضرات الصيدالنية التي تعدل ا
الجهاز المناعي، المستحضرات الصيدالنية لعالج 

 .انواع معينة من السرطان وامراض الدم

   سيلجين كوربوريشن-أسم المالك 
، 07901سوميت، ان جي افنيو،موريس86

 الواليات االمريكية المتحدة

                                                                                                 31/1/20131تاريخ اإليداع 
______________________________  

  
  )36( القسم 

  47518لرقم ا
 خدمات مصرفية ؛ خدمات االئتمان   -الخدمات

خدمات العمولة والتسويق المالي واإلستثماري على 
ًالخط ؛ خدمات تحويل األموال عبر العالم إليكترونيا  
خدمات دفع إليكترونية عالمية وخدمات معالجة 
البطاقة المتعددة العمالت تدبير أمور القضايا المالية 

اث المالية ؛ تقديم المعلومات المالية ؛ خدمات األبح
وخدمات الصناديق المالية المشتركة ؛ خدمات إدارة 
السيولة النقدية ؛ إدارة صناديق المال للغير إدارة 
وتقييم االستثمارات ؛ خدمات االستشارات والمعلومات 

 خدمات نقدية ؛ ،واإلرشاد المتعلقة بما سلف  
مستهلك لتمويل خدمات عقارية ، بالتحديد قروض ال

امتالك المنازل والقسائم السكنية والوحدات السكنية 
أو إنشاء البيوت، تمويل يقدم إلى مشترين معينين 
ألجل امتالك ممتلكات من مشاريع متنوعة من 
مطورين معتمدين للعقارات أو أولئك الذين لديهم 
ارتباطات مع المسجل له، تسهيل ائتمان يقدم 

متطلبات رأس المال للعمل لمطوري العميل لتزويد 
ٕواسراع تطوير المشروع، قروض المستهلك مشتركة 
بأمور عقارية ألغراض تمويل االستثمارات، متطلبات 
رأس مال العمل، الخ ، إدارة األصول ، مزادات علنية 
للممتلكات، وتأجير الممتلكات؛ خدمات التأمين  و 
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خدمات الضمان المصرفي وخدمات االستثمار ، 
لدراسات والخبرة المالية والتقييم المالي اعمال ا

والعقارية لحسابها وحساب  لألصول المنقولة
الغير  إنشاء الشركات أو المساهمة في إنشاء 
الشركات في مختلف أوجه النشاط االقتصادي ، 
ٕإنشاء وادارة الصناديق المالية والعقارية لحسابها 
ٕولحساب الغير شراء وبيع وادارة األصول 

  والعقارية لحسابها ولحساب الغيرالمنقولة

 )ك.م.ش( البنك االهلي المتحد -أسم المالك 
  .دروازة العبد الرازق، مجمع البنوك المشترك

                                                                                                   10/2/2013تاريخ اإليداع 

  
  )36( القسم 
  47523الرقم 

خدمات مصرفية، خدمات االئتمان،  -الخدمات
خدمات العمولة والتسويق المالي واإلستثماري 

عالم على الخط خدمات تحويل األموال عبر ال
ًإليكترونيا خدمات دفع إليكترونية عالمية 
وخدمات معالجة البطاقة المتعددة العمالت تدبير 
أمور القضايا المالية  خدمات األبحاث المالية ؛ 
تقديم المعلومات المالية وخدمات الصناديق 
المالية المشتركة ؛ خدمات إدارة السيولة النقدية  

وتقييم إدارة صناديق المال للغير  إدارة 
االستثمارات ؛ خدمات االستشارات والمعلومات 
واإلرشاد المتعلقة بما سلف  خدمات نقدية ؛ 
خدمات عقارية ، بالتحديد قروض المستهلك 
لتمويل امتالك المنازل والقسائم السكنية 

والوحدات السكنية أو إنشاء البيوت، تمويل يقدم إلى 
ريع مشترين معينين ألجل امتالك ممتلكات من مشا

متنوعة من مطورين معتمدين للعقارات أو أولئك 
الذين لديهم ارتباطات مع المسجل له، تسهيل ائتمان 
يقدم لمطوري العميل لتزويد متطلبات رأس المال 
ٕللعمل واسراع تطوير المشروع، قروض المستهلك 
مشتركة بأمور عقارية ألغراض تمويل االستثمارات، 

إدارة األصول ، متطلبات رأس مال العمل، الخ ، 
مزادات علنية للممتلكات، وتأجير الممتلكات؛ خدمات 
التأمين ، و خدمات الضمان المصرفي وخدمات 
االستثمار ، اعمال الدراسات والخبرة المالية والتقييم 

والعقارية لحسابها وحساب  المالي لألصول المنقولة
الغير ، إنشاء الشركات أو المساهمة في إنشاء 

مختلف أوجه النشاط االقتصادي إنشاء الشركات في 
ٕوادارة الصناديق المالية والعقارية لحسابها ولحساب 
ٕالغير ، شراء وبيع وادارة األصول المنقولة والعقارية 

 لحسابها ولحساب الغير

).  ك.م.ش( البنك االهلي المتحد -أسم المالك 
  .دروازة العبد الرازق، مجمع البنوك المشترك

    10/2/2013اريخ اإليداع ت
  ـــــــــــــــــــــــــ

 
  )36( القسم 
  47529الرقم 

خدمات مصرفية، خدمات االئتمان،  -الخدمات
خدمات العمولة والتسويق المالي واإلستثماري على 
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الخط ؛ خدمات تحويل األموال عبر العالم 
ًإليكترونيا ؛ خدمات دفع إليكترونية عالمية 

ة العمالت  تدبير وخدمات معالجة البطاقة المتعدد
أمور القضايا المالية ؛ خدمات األبحاث المالية ؛ 
تقديم المعلومات المالية وخدمات الصناديق 
المالية المشتركة ؛ خدمات إدارة السيولة النقدية 
؛ إدارة صناديق المال للغير إدارة وتقييم 
االستثمارات ؛ خدمات االستشارات والمعلومات 

لف  خدمات نقدية ؛ واإلرشاد المتعلقة بما س
خدمات عقارية ، بالتحديد قروض المستهلك 
لتمويل امتالك المنازل والقسائم السكنية 
والوحدات السكنية أو إنشاء البيوت، تمويل يقدم 
إلى مشترين معينين ألجل امتالك ممتلكات من 
مشاريع متنوعة من مطورين معتمدين للعقارات 

لمسجل له، أو أولئك الذين لديهم ارتباطات مع ا
تسهيل ائتمان يقدم لمطوري العميل لتزويد 
ٕمتطلبات رأس المال للعمل واسراع تطوير 
المشروع، قروض المستهلك مشتركة بأمور 
عقارية ألغراض تمويل االستثمارات، متطلبات 
رأس مال العمل، الخ ، إدارة األصول ، مزادات 

تأجير الممتلكات؛ خدمات علنية للممتلكات، و
و خدمات الضمان المصرفي وخدمات  التأمين 

االستثماراعمال الدراسات والخبرة المالية والتقييم 
والعقارية لحسابها  المالي لألصول المنقولة

وحساب الغير ، إنشاء الشركات أو المساهمة في 
إنشاء الشركات في مختلف أوجه النشاط 
ٕاالقتصادي  إنشاء وادارة الصناديق المالية 

ٕ ولحساب الغير ، شراء وبيع وادارة والعقارية لحسابها
  األصول المنقولة والعقارية لحسابها ولحساب الغير

دروازة ). ك.م.ش( البنك االهلي المتحد -أسم المالك 
  .العبد الرازق، مجمع البنوك المشترك

                                      10/2/2013تاريخ اإليداع 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
 

  )36( القسم 
  47530الرقم 

 خدمات مصرفية، خدمات االئتمان،  -الخدمات
خدمات العمولة والتسويق المالي واإلستثماري على 

ًالخط ؛ خدمات تحويل األموال عبر العالم إليكترونيا  
خدمات دفع إليكترونية عالمية وخدمات معالجة 
البطاقة المتعددة العمالت تدبير أمور القضايا المالية 
؛ خدمات األبحاث المالية ؛ تقديم المعلومات المالية 

 المالية المشتركة ؛ خدمات إدارة وخدمات الصناديق
السيولة النقدية  إدارة صناديق المال للغير  إدارة 
وتقييم االستثمارات ؛ خدمات االستشارات والمعلومات 
واإلرشاد المتعلقة بما سلف  خدمات نقدية ؛ خدمات 
عقارية ، بالتحديد قروض المستهلك لتمويل امتالك 

 السكنية أو المنازل والقسائم السكنية والوحدات
إنشاء البيوت، تمويل يقدم إلى مشترين معينين ألجل 
امتالك ممتلكات من مشاريع متنوعة من مطورين 
معتمدين للعقارات أو أولئك الذين لديهم ارتباطات مع 
المسجل له، تسهيل ائتمان يقدم لمطوري العميل 
ٕلتزويد متطلبات رأس المال للعمل واسراع تطوير 
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ستهلك مشتركة بأمور المشروع، قروض الم
عقارية ألغراض تمويل االستثمارات، متطلبات 
رأس مال العمل، الخ ، إدارة األصول ، مزادات 
علنية للممتلكات، وتأجير الممتلكات؛ خدمات 
التأمين  و خدمات الضمان المصرفي وخدمات 
االستثمار اعمال الدراسات والخبرة المالية 

والعقارية  والتقييم المالي لألصول المنقولة
لحسابها وحساب الغير إنشاء الشركات أو 
المساهمة في إنشاء الشركات في مختلف أوجه 
ٕالنشاط االقتصادي ، إنشاء وادارة الصناديق 
المالية والعقارية لحسابها ولحساب الغير  شراء 
ٕوبيع وادارة األصول المنقولة والعقارية لحسابها 

 ولحساب الغير

). ك.م.ش(ي المتحد  البنك االهل-أسم المالك 
 .         دروازة العبد الرازق، مجمع البنوك المشترك

  10/2/2013تاريخ اإليداع 
بي اجنتس تي ام                                                                                                                     ـــــــــــــــــــــــــ  

FRESH SPLASH 
  )3 (-القسم
  46573 -الرقم

صابون، صابون العالج، مستحضرات  -البضائع
التنظيف، العطور، والزيوت العطرية، مزيالت 

 الشعر وملونات ،ومضادات التعرق الروائح
جات تصفيف الشعر مستحضرات الشعر، منت
العالجية حمام ومستحضرات الحمام  التجميل غير

مستحضرات تجميل العنايه بالبشرة زيوت 
للجلد مستحضرات حالقة،  وكريمات ولوشن

مستحضرات قبل وبعد الحالقة، كولونيا، مستحضرات 
مستحضرات السمرار البشرة بالتعرض  ازالة الشعر

  للشمس 
 ستحضرات الوقايه منوم) مستحضرات تجميل( 

الشمس مستحضرات التجميل المكياج ومستحضرات 
العناية بالشفه  ازالة المكياج الفازلين ومستحضرات

بودرة التلك قطن طبى الغراض التجميل اعواد قطن 
المناديل والمناديل المبللة اللبادات  الغراض التجميل

 المبللة مع النظافة الشخصية مستحضرات تجميل

  ميل حزم العناية بالوجهاقنعة التج
يونيلفر بى ال سى ،بورت صناليت  -اسم المالك

  ويرال مير سيسايد المملكة المتحدة
  م2/7/2012 -تاريخ االيداع

______________________________  
أبوغزالة للملكية 

 الفكرية 

 المحدودة
 الخرطوم  1623 ب -ص

 السودان
 

 
  

  41858: الطلب
   32: القسم 

) مــــشروبات غيــــر كحوليــــة(مــــشروبات : "البــــضاعة
أقـــــراص محـــــالة لالســـــتخدام فـــــي (مـــــشروبات فـــــوارة 
ــــوارة ــــشروبات الف ــــشروبات، )الم ــــصناعة الم ، أرواح ل
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الشركة العربية لتجارة العود والعطورات : المالك
 الشرقية

، ]غيــــــر كحوليــــــة[مستخلــــــصات مــــــن الفاكهــــــة 
، ]غيــر كحوليــة[مــشروبات مــن عــصير الفاكهــة 
، ميـــاه ]مـــشروب[عـــصائر فاكهـــة، حليـــب اللـــوز 

ـــة  ـــص(معدني ـــةمستحـــضرات ل ـــاه المعدني ، )نع المي
، أقراص ]غير كحولية) [عصائر الفاكهة(عصائر 

محــالة للمــشروبات الفــوارة، مــساحيق المــشروبات 
الفـــــــوارة، الميـــــــاه الغازيـــــــة، عـــــــصائر فاكهـــــــة 

، أشــربة مركــزة للمــشروبات، عــصير ]مــشروبات[
ـــــــاطم  ـــــــشروب[الطم ـــــــضروات ]م ، عـــــــصائر الخ

  ، بودرة عصير]مشروبات[، مياه ]مشروبات[

، المملكـــة 11565 الريـــاض 61193ب .ص: العنـــوان
  العربية السعودية

  م11/07/2007: تاريخ اإليداع
 ـــــــــــــــــــــــــ

  م .م.شركة زاكي للصناعة ذ: كالمال
   األردن11623 عمان 562: العنوان

  م23/12/2009: تاريخ اإليداع

_______________________________  

  

  
  46588: الطلب
  1 -القسم 

الكيماويــات المــستخدمة فــي الــصناعة : البــضاعة
والعلوم والتصوير الفوتوغرافي وكـذلك فـي الزراعـة 
والبـستنة وزراعـة الغابـات، راتـنج اصـطناعي غيـر 
معـــالج، بالســـتيك غيـــر معـــالج، أســـمدة، مركبـــات 

 المعادن، إخماد النيران، مستحضرات تطبيع ولحام
مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائيـة، مـواد دباغـة، 

  ".مواد اللصق المستخدمة في الصناعة
  وورث انترناشيونال إيه جي: المالك
 اسبيرمونتستر )شركة خاصة سويسرية: (العنوان

  37531: الطلب   شير، سويسرا1.7000
 م2012/ 07/ 04: تاريخ اإليداع   35: القسم 

خدمات الدعاية واإلعالن وخدمات : الخدمات
إدارة األعمال وخدمات إدارة األنشطة التجارية 

تب وخدمات والصناعية وخدمات تشغيل المكا
) ما عدا نقلها(تجهيز وعرض لمنتجات متنوعة 

لمصلحة اآلخرين وذلك لتمكين المستهلكين من 
  معاينتها وشرائها بسهولة 

  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  38149: الطلب
   37: القسم 
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إصـــــالح؛ خـــــدمات تركيـــــب؛ بنـــــاء : ""البـــــضاعة  م24/06/2008: تاريخ اإليداع
هندســي؛ إصــالح وصــيانة مركبــات أرضــية؛ آالت 
ٕزراعية وازالة تربة وبناء؛ إيجار واستئجار لـآلالت 

  ".الهندسية والبنائية والمعدات؛ تشييد مباني 

  39355ربطها بالعالمة التجارية رقم : الشرط
  ـــــــــــــــــــــــــ

SOLO 
  كاتربيالر إنك: المالك  39410: الطلب
إي آدامـــز ســـتريت، بيوريـــا، .، إن100: العنـــوان    34: القسم 

، الواليــــــات المتحــــــدة 6490-61629إيلنيــــــوس 
  .األمريكية

  ".التبغ؛ السجائر؛ أدوات المدخنين: "البضاعة
 مكروفت انتليكشوال بربورتي ليمتد: المالك

كـورت رو، سـانت بيتـر بـورت، أوين هاوس، : العنوان  م08/11/2007: تاريخ اإليداع
ربطهـــا بالعالمـــات التجاريـــة باألرقـــام : الـــشرط  .بي دي، المملكة المتحدة2 1جيرنسي، جي واي

   23020 و 37467، 23017، 37282
  ـــــــــــــــــــــــــ  م06/07/2008: تاريخ اإليداع

    ـــــــــــــــــــــــــ
    

  
  39354: الطلب
   3: القسم 

صابون تواليت، منظفات، صابون : "البضاعة
الشعر، تنظيف، شامبو، مواد التجميل، زيوت 

للشعر ومنتجات أخرى للعناية ) لوشن(غسول 
بالشعر في هذه الفئة، صابون سائل، 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط ومحاليل 
صحية، مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى 

  ".تستعمل في غسيل وكي المالبس، عطور
  الشركة العالمية للمواد الغذائية: المالك

ـــــــشارق4115ب .ص: العنـــــــوان  اإلمـــــــارات –ة  ال
  العربية المتحدة

 

  41785: الطلب
    12: القسم 

المركبات؛ الدراجات الهوائية وأجزائها : "البضاعة
ٕوملحقاتها؛ أنابيب واطارات الدراجات الهوائية؛ 

 مساعدة بالقوة الكهربائية؛ عربات الدراجات الهوائية
تروللي لتقديم الوجبات ذات التحكم بدرجات الحرارة، 
ومساعدة بالقدرة االلية لخدمة الطعام المؤسسية؛ 
عربات تروللي مزودة بصواني الوجبات؛ الكراسي 
المتحركة للمقعدين؛ كراسي ودراجات نارية خفيفة الية 

لكبار ) ًهربائياكراسي ودراجات نارية خفيفة مدفوعة ك(
أو لألشخاص الذين يواجهون صعوبة في /السن و

المشي؛ اغطية لكراسي ودراجات نارية خفيفة الية؛ 
الدراجات النارية وأجزائها وملحقاتها، عربات تروللي 

ROYAL LATHER 

الزر رويال
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ِّآلية المستخدمة  للنقل في المصنع؛ الدراجات 
  ".الهوائية الخاصة بالرياضة

  
  41989: طلب

 باناسونيك كوربوريشن: المالك   7: القسم 

شـــــي، -، أوازا كادومـــــا، كادومـــــا1006: وانالعنـــــ  ".المطابع وأجزاؤها: " البضاعة
  .بي. لباكارد ديفلوبمينت كمبني،-هيوليت: المالك   ، اليابان8501-571أوزاكا 

 كومبــاك ســنتر 11445) شــراكة تكــساسية: : (العنــوان
، الواليـات 77070درايف ويـست، هوسـتون، تكـساس 

  المتحدة األمريكية

  م14/12/2009: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
 
 

  
  
  

  41988: الطلب
   2: القسم 

خراطيش الحبر، خراطيش رش الحبر؛ : "البضاعة
  ".أحبار الطباعة؛ األحبار

باكارد ديفلوبمينت كمبني، -هيوليت: المالك
  .بي.ل

ـــوان ـــاك 11445) شـــراكة تكـــساسية: : (العن  كومب
، 77070سنتر درايف ويست، هوستون، تكساس 

  الواليات المتحدة األمريكية

 م24/01/2010: تاريخ اإليداع

  ـــــــــــــــــــــــــ
  
  
  

 م24/01/2010: تاريخ اإليداع

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  41993: الطلب
   36: القسم 
 خدمات التمويل الشرائي والتمويل -الخدمات

اية ـرة وتوجيه خطط الرعالتأجيري، وتجهيز وادا
  ح الرفاه للموظف، ــالصحية وصال

و توفير خدمات تجهيزمعامالت بطاقة االئتمان 
لآلخرين، و توفير خدمات تجهيزالمطالبة بالتأمين 
لآلخرين؛ خدمات التحليل المالي واإلستشارات من 
ٕأجل تنظيم وادارة القطاع المصرفي و العمليات 

  ".المالية
  .بي.باكارد ديفلوبمينت كمبني، ل-هيوليت: المالك 

 كومبــاك ســنتر 11445) شــراكة تكــساسية: : (العنــوان
، الواليـات 77070درايف ويـست، هوسـتون، تكـساس 

  المتحدة األمريكية
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 م24/01/2010: تاريخ اإليداع  39: القسم 

كتروني للمحتوى الرقمي، التخزين اإلل "الخدمات
وتوفير موقع لتخزين الصور الرقمية والصور 

  ".الفوتوغرافية

  ـــــــــــــــــــــــــ
 
 

  
  

  41995: الطلب
   38: القسم 
ة، االتصاالت السلكية والالسلكي "-الخدمات

وخدمات الحضور عن بعد، وتوفير غرف 
الدردشة على شبكة اإلنترنت، لوحات اإلعالنات 
ومنتديات لنقل الرسائل بين المستخدمين؛ خدمة 
مزود خدمات االنترنت، وخدمات الفيديو؛ خدمات 
اإلتصاالت عبر اإلنترنت، وخدمات التجارة 
االلكترونية؛ االرسال االلكتروني للبيانات 

  ."والمعلومات
باكارد ديفلوبمينت كمبني، -هيوليت: المالك 
  .بي.ل

 كومبـــــاك 11445) شـــــراكة تكـــــساسية: (العنـــــوان
، 77070سنتر درايف ويست، هوستون، تكساس 

  الواليات المتحدة األمريكية

  م24/01/2010: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  

  41996: الطلب

  .بي.باكارد ديفلوبمينت كمبني، ل-هيوليت: المالك

 كومبـــاك ســـنتر 11445) شـــراكة تكـــساسية: (العنـــوان
، الواليـات 77070درايف ويـست، هوسـتون، تكـساس 

  المتحدة األمريكية
  م24/01/2010: تاريخ اإليداع

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  

  41997: الطلب
   40: القسم 

معالجة الصور الرقمية والفوتوغرافية،  "-االخدمات
خدمات التحميض والطبع طباعة مخصصة 
للصورالرقمية والصور الفوتوغرافية على الورق 
والبضائع، وتوفير موقع على شبكة االنترنت من أجل 

جة وتنظيم وتعديل التصوير االلكتروني وتحرير ومعال
الصور الرقمية، وخدمات الطباعة؛ خدمات الطباعة 
عند الطلب؛ تصنيع مخصص ألجهزة الحاسوب 
لآلخرين ؛ إعادة تدوير معدات الحاسوب، واألجهزة 

  ".الطرفية  للحاسوب وااللكترونيات
  .بي.باكارد ديفلوبمينت كمبني، ل-هيوليت: المالك 
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ـــوان ـــاك 11445) شـــراكة تكـــساسية: : (العن  كومب
، 77070سنتر درايف ويست، هوستون، تكساس 

  الواليات المتحدة األمريكية

  23058ربطها بالعالمة رقم : الشرط
  ـــــــــــــــــــــــــ

INIBSA  
  م24/01/2010: تاريخ اإليداع  41399: الطلب
  ــــــــــــــــــــــــ    5: القسم 

مستحضرات صيدلية و صحية لغايات  :البضاعة
طبية، مواد غذائية معدة لالستعمال الطبي وأغذية 

ت ومواد ضماد، مواد حشو للرضع واألطفال، ولصقا
  ".األسنان وشمع طب األسنان، مطهرات

FOX 
  42124: الطلب
   9: القسم 

األجهزة واألدوات العلمية : "البضاعة
والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير 

األجهزة واألدوات والفوتوغرافي والسينمائي و
البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس 

واالنقاذ ) اإلشراف(واإلشارة والمراقبة 
والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو 
تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في 
الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال 
أو نسخ الصوت أو الصور، حامالت بيانات 

راص تسجيل، ماكينات بيع مغناطيسية، أق
آلية وآليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، 
آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات 
وأجهزة كمبيوتر لمعالجة البيانات، أجهزة 

  ".إخماد النيران

 إيه.البورتوريوس إنيبسا إيس: المالك

. كــاريتيرا دي ســاباديل أ جرانــولليرس كــي إم: العنــوان
  .ول، برشلونة، إسبانياڤ لليسا دي 08185، 14.5

  م05/10/2009: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

XILONIBSA  
  41400: الطلب
  5: القسم 

مستحضرات صيدلية و صحية لغايات : "البضاعة
طبية، مواد غذائية معدة لالستعمال الطبي وأغذية 
للرضع واألطفال، ولصقات ومواد ضماد، مواد حشو 

  ".األسنان وشمع طب األسنان، مطهرات
 إيه.البورتوريوس إنيبسا إيس: المالك

  توينتث سينشيري فوكس فيلم كوبوريشن: المالك
. كــي إمكــاريتيرا دي ســاباديل أ جرانــولليرس : العنــوان

 ويـــست بيكـــو بوليفـــارد، لـــوس 10201: العنـــوان  .ول، برشلونة، إسبانياڤ لليسا دي 08185، 14.5
، الواليـــات المتحـــدة 90035أنجلـــوس، كليفورنيـــا 

  م05/10/2009: تاريخ اإليداع  .األمريكية
  م11/02/2010: تاريخ اإليداع  ــــــــــــــــــــــــ
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    46387: الطلب
  

  46386: الطلب
  29: القسم 

 منـــــزوع لـــــبن ومنتجاتـــــه؛ لـــــبن: " البـــــضاعة
ْمخـــيض، لـــبن الدســـم، ِ  لـــبن لـــبن، مـــشروبات َ
 بــودرة شــكل فــي لــبن حــامض، لــبن بنكهــات،

 لـبن مجفـف؛ لبن مسحوق ؛)حليب مسحوق(
 جـــبن؛ مبـــستر؛ لـــبن بنكهـــات؛ ألبـــان جميـــد؛

 مطبـــــوخ جـــــبن الجـــــبن؛ مـــــن مستحـــــضرات
 منتجــــات الجــــبن؛ علــــى معتمــــدة ومنتجــــات

 الـصالحة والمنتجـات والـسمن؛ والزبدة األلبان
ــل؛ ــة لألك ــدهن طري ــى ت ــز، عل ــد الخب  وبالتحدي
ــــتج مــــن مــــزيج ــــد أو من  منتجــــات مــــن العدي
ــان، ــاألخص األلب ــدة وب ــ الزب  والحليــب بوالحلي
ْمخــيض، حليــب أو الدســم منــزوع ِ  المــاء، مــع َ
 طريـة الحليـب؛ بروتينـات مـع اختياري وبشكل
ــــدهن ــــى ت ــــز عل ــــد الخب  مــــع الجــــبن وبالتحدي
 وبـشكل الدسـم، المنـزوع الحليب أو/و الحليب
  .".المنكهات مع اختياري
  ليميتد اوبريتف-كو بورد ديري ايرش ذا: المالك
 ستريت، ماونت الور هاوس، جراتان: العنوان
   إيرلندا ،2 دبلن

  م23/05/2012: تاريخ اإليداع
  ــــــــــــــــــــــــ

  

  29: القسم 
ــضاعة ــبن: " الب ــه؛ ل ــبن ومنتجات ــزوع ل  الدســم، من

ْمخــيض، لــبن ِ  لــبن بنكهــات، لــبن لــبن، مــشروبات َ
) حليــب مــسحوق (بــودرة شــكل فــي لــبن حــامض،
 بنكهـات؛ بـانأل جميـد؛ لـبن مجفـف؛ لبن مسحوق

 جـبن الجـبن؛ مـن مستحـضرات جبن؛ مبستر؛ لبن
 منتجــات الجــبن؛ علــى معتمــدة ومنتجــات مطبــوخ
 الــــصالحة والمنتجــــات والــــسمن؛ والزبــــدة األلبــــان
 مـزيج وبالتحديـد الخبـز، علـى تـدهن طرية لألكل؛
 وباألخص األلبان منتجات من العديد أو منتج من

 حليــب أو الدســم منــزوع والحليــب والحليــب الزبــدة
ْمخيض، ِ  بروتينـات مع اختياري وبشكل الماء، مع َ
 الجـبن وبالتحديـد الخبز على تدهن طرية الحليب؛

 وبـشكل الدسـم، المنـزوع الحليـب أو/و الحليب مع
  .".المنكهات مع اختياري
  ليمتد اوبريتف-كو بورد ديري ايرش ذا: المالك
 دبلن ستريت، ماونت الور هاوس، جراتان: العنوان

   نداإيرل ،2
  م23/05/2012: تاريخ اإليداع

  ــــــــــــــــــــــــ

  
  45935: الطلب
   1: القسم 

BeoVits 
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 فــي لالســتخدام كيميائيــة مستحــضرات: "البــضاعة
 إلزالة كيميائية مستحضرات المياه، وتطهير تنقية

 الميــــــاه، مـــــن والملوثــــــات واألكيـــــاس األوســـــاخ
 قتــــــل فــــــي لالســــــتخدام كيميائيــــــة مستحــــــضرات
  ".المياه في بكتيرياوال الفيروسات

 كمبني جامبل آند بروكتر ذا: المالك

 بـــــــالزا، جامبـــــــل آنـــــــد بروكتـــــــر ون: العنـــــــوان
 المتحـــدة الواليـــات ،45202 أوهـــايو سينـــسيناتي،

 .األمريكية

  م15/02/2012: تاريخ اإليداع
 PURIFIER OFحـذف عبـارة : -الـشرط

WATERالنها واصفة  

  ــــــــــــــــــــــــ

  

 
  

  47011: الطلب
   3: القسم 

العطـــور ومستحـــضرات التجميـــل وعطـــور : البـــضاعة
 ".وصابون ومستحضرات تنظيف

  شركة زهور الريف التجارية: المالك
  ، 614ب .ص) شركة سعودية: (العنوان
  ، المملكة العربية السعودية31952الخبر 

تا  م23/10/2012: ريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

  

  46519: الطلب
   43: القسم 
 ".خدمات تقديم الطعام والشراب " -الخدمات

  مطاعم برجر القرن التاسع عشر: المالك

شــــارع األميــــر ) فــــرع مؤســــسة فرديــــة: (العنــــوان
، المملكـة 21311، جـدة 10021ب .سلطان، ص

  العربية السعودية

  م17/06/2012: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  
  

  47012: الطلب
   3: القسم 

العطـــور ومستحـــضرات التجميـــل وعطـــور : البـــضاعة
 ".وصابون ومستحضرات تنظيف

  شركة زهور الريف التجارية: المالك
، الخبر 614ب .ص) شركة سعودية: (العنوان

  ، المملكة العربية السعودية31952

  م23/10/2012: يداعتاريخ اإل
  ــــــــــــــــــــــــ
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 مــور لنــدن ريفيرســايد، 3) شــركة بريطانيــة: (العنــوان
  أيه كيو، المملكة المتحدة2، 1لندن أس إي
 م13/11/2012: تاريخ اإليداع

  47074ربطها بالعالمة رقم : الشرط
  47079: الطلب  ــــــــــــــــــــــــ  

    37: القسم 
أجهـــــزة وأنظمـــــة تركيـــــب وصـــــيانة  " -الخـــــدمات  

ٕواصــــالح فــــي االتــــصاالت الــــسلكية والالســــلكية 
وهواتــف وهواتــف محمولــة وأجهــزة هــاتف وأجهــزة 
خدمات النداء اآللي وأجهـزة خـدمات النـداء اآللـي 

ــة وأجهــزة هواتــف راد ــة وأجهــزة حاســوب راديوي يوي
ومنظمــات شخــصية وأجهــزة حاســوب وأجهــزة نقــل 
واســـــتقبال األقمـــــار الـــــصناعية؛ خـــــدمات تقـــــديم 
ــسلع  ــع ال ــق بجمي ــا يتعل ــشارة فيم النــصيحة واالست
اآلنفة الذكر التي يـتم تقـديمها عبـر االنترنـت مـن 
قاعـــدة بيانـــات حاســـوب أو االنترنـــت أو المقدمـــة 

ت ونــصائح بوســائل أخــرى؛ خــدمات تقــديم معلومــا
ٕفيما يخص البناء المنزلي وصيانة واصالح جميع 
مــا يــتم تقديمــه بوســائل رابــط االتــصاالت الــسلكية 
والالسلكية؛ خدمات تقديم معلومات ونصائح فيمـا 
ٕيتعلـــق بـــصيانة واصـــالح المركبـــات يـــتم تقـــديمها 
بوســــائل رابــــط االتــــصاالت الــــسلكية والالســــلكية؛ 
ح خــــــدمات تقــــــديبم معلومــــــات تتعلــــــق باالصــــــال

والتركيــب يــتم تقــديمها عبــر االنترنــت مــن قاعــدة 
  ".بيانات الحاسوب أو االنترنت

  46589: الطلب
  2: القسم 

وورنـيش وطـالءات اللـك ) بويات(دهانات : " البضاعة
، مواد حافظة ضد الـصدأ وضـد تلـف الخـشب؛ )الكية(

مـواد تلـوين، مــواد تثبيـت األلـوان، راتــنج طبيعـي خــام، 
معادن على شكل رقـائق أو مـسحوق السـتخدام عمـال 

  ".ال الطباعة والفنانينالدهان وفنيي الديكور وعم
  وورث انترناشيونال إيه جي: المالك
 اسبيرمونتستر )شركة خاصة سويسرية: (العنوان

   شير، سويسرا1.7000

  م2012/ 07/ 04: تاريخ اإليداع
______________________________  

 

  
  47182: الطلب
    37: القسم 

ــشاء  -الخــدمات ــاوالت محطــات معالجــة المجاريأن  مق
مقـاوالت  خطوط انابيب النفط والغـاز الطبيعـيواصالح    أورانج براند سيرفيسز ليمتد: المالك
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األعمــــــــــــــــــال الميكانيكيــــــــــــــــــة والكهربائيــــــــــــــــــة 
؛ مقـــاوالت شـــبكات ومحطـــات )اليكتروميكانيكـــال(

  ".نقل المياه
 م.م.شركة النسر للكهرباء والمكيانيك ذ: المالك

)  شــركة اماراتيــة ذات مــسئولية محــدودة: (العنــوان
ــــــة 22496: ب.ص ــــــشارقة، االمــــــارات العربي ، ال
  لمتحدةا

  م09/12/2012: تاريخ اإليداع
   

  ـــــــــــــــــــــــــــ
ORANGE  

  47072: الطلب
   9: القسم 

 االتصاالت وأدوات أجهزة: البضاعة
 الكهربائية والالسلكية السلكية واالتصاالت
 االتصاالت وأدوات  أجهزة واإللكترونية؛
 أجهزة والالسلكية؛ السلكية واالتصاالت

 وتسجيل لمعالجة ٕوالكترونية يةكهربائ وأدوات
 البيانات؛ استقبال أو واسترجاع ونقل وتخزين
 أو تضخيم أو نقل أو لتسجيل وأدوات أجهزة
 أو المعلومات أو الصور أو الصوت نسخ

 تصوير أجهزة كاميرات؛ المشفرة؛ البيانات
 معالجة أجهزة ومعدات؛ وأدوات فوتوغرافي
 توقارئا ماسحات ومعدات؛ وأدوات الصور

 والراديو؛ التلفزيون ومعدات أجهزة الباركود؛
 اإلذاعي البث واستقبال نقل أجهزة

 برامج إلى للوصول أجهزة والتلفزيوني؛

 أجهزة األبعاد؛ ثالثية صور والمنقولة؛ المذاعة
 دوائر الحاسوب؛ ألجهزة طرفية معدات حاسوب؛
 حاسوب؛ برامج المبرمجة؛ البيانات لنقل كهربائية
 تكون وأسالك وأشرطة أقراص وب؛حاس برمجيات
 دائرة ألواح ممغنطة؛ بيانات حامالت عن عبارة

 مسجلة ممغنطة بطاقات مطبوعة؛ كهربائية
 بطاقات ذاكرة؛ بطاقات بيانات؛ بطاقات ًمسبقا؛
 صغيرة؛ معالجات على تحتوي بطاقات ذكية؛
 تعريف بطاقات مدمجة؛ كهربائية دائرة بطاقات

 هاتفيه؛ ائتمان بطاقات هاتف؛ بطاقات إلكترونية؛
 بطاقات اآللي؛ السحب بطاقات ائتمان؛ بطاقات
 مع لالستخدام ّالمصممة اإللكترونية لأللعاب
 حامالت مدمج؛ قرص مشغل التلفون؛ أجهزة
 تسجيل وسائط وبصرية؛ ورقمية ممغنطة بيانات
 والبصرية والرقمية الممغنطة البيانات وتخزين

 ؛USB فالش تمحركا ؛)ًمسبقا ومسجلة فارغة(
 االنترنت؛ من تزويدها يتم حاسوب برمجيات
 المحمولة؛ الهواتف في تحميلها يتم نغمات
 عبر توفيرها يتم) للتحميل قابلة (إلكترونية نشرات

 االنترنت؛ أو الكمبيوتر بيانات قواعد من االنترنت
 سلكية اتصاالت أجهزة و حاسوب برمجيات
 بقواعد صالاالت إلتاحة) المودم تشمل (والسلكية
 واالنترنت؛ المحلية المنطقة وشبكات البيانات
 بعد عن المؤتمرات عقد إلتاحة حاسوب برمجيات
 المرئي؛ والهاتف الفيديو عبر المؤتمرات وخدمات
 واسترجاع البحث إلتاحة حاسوب برمجيات

 قواعد إلى للوصول حاسوب برمجيات المعلومات؛
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 السلكية االتصاالت وخدمات البيانات
 النشرات وألواح الحاسوب وشبكات السلكيةوال

 الحاسوب؛ ألعاب برمجيات اإللكترونية؛
 لتشغيل أدوات للتحميل؛ قابلة موسيقى ملفات
 مشغالت للتحميل؛ القابلة الموسيقى ملفات

 فوتوغرافي تصوير برامج المحمولة؛ الوسائط
 صوت وسعات صور وملفات وتصميم وصور
 قابلة (ريةبص وسمعية فيديو وبرامج وأفالم

 من أو االنترنت عبر تقديمها يتم) للتحميل
 مواقع أو االنترنت أو الحاسوب بيانات قواعد

 بعد؛ عن مراقبة وأدوات أجهزة االنترنت؛
 عن الرقابة في لالستخدام حاسوب برمجيات

 الصناعية؛ األقمار واستقبال نقل أجهزة بعد؛
 السلكية لالستصاالت صناعية أقمار

 للهواتف الالسلكي المرشد لبث؛وا والالسلكية
 وكوابل أسالك التلفون؛ وهوائيات اإلذاعية
 مقاومة؛ أسالك ضوئية؛ كوابل كهربائية؛
 سلكية اتصاالت ومعدات أنظمة أقطاب؛

 الهاتف؛ لشبكات طرفية نهايات والسلكية؛
 في إشارة مدخالت الهاتف؛ مفاتيح لوحة

 والتخزين والالسلكية السلكية االتصاالت
 هاتف؛ معدات والمعالجة؛ التحويل زةوأجه
 أو المنقولة أو الثابتة للهواتف معدات

 ّالمفعلة أو الحر التحدث هواتف أو المحمولة
 المتعددة؛ للوسائط طرفية نهايات بالصوت؛
 السلع وتنظيم لعرض تفاعلية طرفية نهايات

 والنداء اآللي النداء وأدوات أجهزة والخدمات؛

 هاتف أجهزة اإلذاعية؛ فوالهوات اإلذاعي اآللي
 فاكس؛ آالت هواتف؛ وأجهزة محمولة وهواتف

 مفكرات ؛)PDAs (شخصية رقمية مساعدات
 لوحات الكترونية؛ مالحظات دفاتر الكترونية؛
 لالستقبال ًالكترونيا محمولة وحدات الكترونية؛
 والرسائل؛ البيانات نقل أو/و والتخزين الالسلكي
 للمستخدم تتيح حمولالم للهاتف الكترونية أدوات
 المعلومات إدارة أو المسار على الحفاظ

 الهاتف؛ وأجهزة للهواتف ملحقات الشخصية؛
 شواحن التلفون؛ أجهزة مع لالستخدام محوالت
 وحدات التلفون؛ أجهزة مع لالستخدام بطارية
 صوت مكبرات تضم بالسيارة ّمحملة أو مكتب

 فكهات الهاتف أجهزة استخدام يتم بأن للسماح
 أغلفة السيارة؛ داخل التلفون أجهزة حماالت حر؛

 أجهزة نقل أو لحمل محدد بشكل تستخدم ومحافظ
 الهاتف؛ وملحقات ومعدات المحمولة الهاتف
 شخصية منظمات خلوية؛ هواتف أشرطة

 صغيرة؛ معالجات بطاريات؛ هوائيات؛ محوسبة؛
 شاشات حاسبة؛ آالت مودم؛ مفاتيح؛ ألواح

 العالمية المواقع تحديد أنظمة عرض؛
 والتتبع المالحة وأدوات أجهزة اإللكترونية؛

 الرقابة وأدوات أجهزة اإللكترونية؛ المواقع وتحديد
 وأدوات أجهزة ؛)الحي الجسم في الرقابة عدا ما(

 ما (واالختبار الكهربائي التحكم أجهزة إذاعية؛
 والفحص واإلشارة) الحي الجسم في االختبار عدا

 وأدوات أجهزة التعليم؛ وأدوات زةوأجه) اإلشراف(
 أجهزة فيديو؛ أفالم بصرية؛ والكترونية بصرية
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 كهربائية ملحقات بصرية؛-سمعية ومعدات
 ّومعدة مصممة طرفية ومعدات والكترونية
 واألجهزة الحاسوب أجهزة مع لالستخدام
 لجميع وتجهيزات أجزاء البصرية؛-السمعية
  .الذكر اآلنفة السلع
  براند سيرفيسز ليميتداورانج: المالك

 مور لندن 3) شركة بريطانية: (العنوان
إيه كيو، المملكة 2، 1ريفيرسايد، لندن إس إي

  المتحدة
  م13/11/2012: تاريخ اإليداع

  ـــــــــــــــــــــــــــ
ORANGE 

  47073: الطلب
   36: القسم 

التــأمين؛ الــشؤون الماليــة؛ الــشؤون  " -الخــدمات
ظمــة ومعــدات التــأمين وتمويــل النقديــة؛ أجهــزة وأن

االتصاالت السلكية والالسلكية؛ تزويـد التـسهيالت 
والخــدمات االئتمانيــة؛ تزويــد خــدمات نقــل األمــوال 
ًإلكترونيـــا وتـــسهيالت المعـــامالت عبـــر االنترنـــت؛ 
خدمات مالية؛ خدمات مصرفية؛ خدمات اسـتثمار 
ٕوادارة األمـــوال؛ إدارة األمـــوال وأعمـــال االســـتثمار؛ 

ماليـــة محوســـبة؛ تزويـــد خـــدمات التقيـــيم خـــدمات 
عبر االنترنت؛ الـشؤون المتعلقـة بالعقـارات؛ إدارة 
ملكيــــــة العقــــــارات وتقــــــديم معلومــــــات ونــــــصائح 
ًبخــــصوص المــــذكور مــــسبقا؛ تزويــــد معلومــــات 
مالية؛ قوائم أسعار البورصـة؛ خـدمات المعلومـات 
ـــي  ـــي تخـــص البورصـــة واألســـهم؛ الوســـاطة ف الت

ـــسن ـــة وال دات؛ نـــشاطات جمـــع األمـــوال؛ األوراق المالي
تحـــــــصيالت لألعمـــــــال الخيريـــــــة وعمليـــــــات تنظـــــــيم 
التحــصيالت  وتنظــيم نــشاطات جمــع األمــوال؛ الرعايــة 
ـــديم معلومـــات  ـــة؛ خـــدمات الخـــصم؛ خـــدمات تق المالي
ــــة  ــــشؤون المالي ــــأمين وال ــــق بالت ــــصائح فيمــــا يتعل ون
والشؤون النقديـة ونظـام الخـدمات المـصرفية المنزليـة 

وتقـــديم معلومـــات متعلقـــة بالبورصـــة وعبـــر االنترنـــت 
واألسهم والوساطة في األوراق المالية والـسندات التـي 
يتم تقديمها عبر االنترنت مـن قاعـدة بيانـات حاسـوب 

  ".أو االنترنت
  اورانج براند سيرفيسز ليميتد: المالك
 مور لندن ريفيرسايد، 3) شركة بريطانية: (العنوان

  المتحدةإيه كيو، المملكة 2، 1لندن إس إي

  م13/11/2012: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  47074: الطلب
   37: القسم 
ٕأجهزة وأنظمة تركيب وصيانة واصـالح فـي  -الخدمات

ــــف  ــــف وهوات ــــسلكية والالســــلكية وهوات ــــصاالت ال االت
محمولــة وأجهــزة هــاتف وأجهــزة خــدمات النــداء اآللــي 

أجهــزة هواتــف وأجهــزة خــدمات النــداء اآللــي راديويــة و
راديويــة وأجهــزة حاســوب ومنظمــات شخــصية وأجهــزة 
حاســـوب وأجهـــزة نقـــل واســـتقبال األقمـــار الـــصناعية؛ 
خدمات تقديم النصيحة واالستشارة فيما يتعلـق بجميـع 
الــسلع اآلنفــة الــذكر التــي يــتم تقــديمها عبــر االنترنــت 
مــن قاعــدة بيانــات حاســوب أو االنترنــت أو المقدمــة 

ORANGE 
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ات تقــديم معلومــات ونــصائح بوســائل أخــرى؛ خــدم
ٕفيما يخص البناء المنزلي وصيانة واصالح جميع 
مــا يــتم تقديمــه بوســائل رابــط االتــصاالت الــسلكية 
والالسلكية؛ خدمات تقديم معلومات ونصائح فيمـا 
ٕيتعلـــق بـــصيانة واصـــالح المركبـــات يـــتم تقـــديمها 
بوســــائل رابــــط االتــــصاالت الــــسلكية والالســــلكية؛ 

ات تتعلــــــق باالصــــــالح خــــــدمات تقــــــديبم معلومــــــ
والتركيــب يــتم تقــديمها عبــر االنترنــت مــن قاعــدة 

  ".بيانات الحاسوب أو االنترنت
  اورانج براند سيرفيسز ليميتد: المالك
 مور لندن 3) شركة بريطانية: (العنوان

إيه كيو، المملكة 2، 1ريفيرسايد، لندن إس إي
  المتحدة

  م13/11/2012: تاريخ اإليداع
  ــــــــــــــــــــــــ

ORANGE 
  47075: الطلب
  38: القسم 

ـــــسلكية  -الخـــــدمات  خـــــدمات االتـــــصاالت ال
والالسلكية؛ خدمات االتصاالت؛ أجهـزة هـاتف 
وهواتـــف محمولـــة وفـــاكس وتلكـــس وخـــدمات 
تجميع الرسائل والنقل والنـداء اآللـي الراديـوي 
ــرد فــي الهــاتف  وتحويــل المكالمــات وجهــاز ال

والبريــــــد وخــــــدمات االســــــتعالمات المباشــــــرة 
االلكترونــي؛ نقــل وتوصــيل واســتقبال الــصوت 
والبيانـــات والـــصور والموســـيقى والمعلومـــات؛ 
خدمات توصيل الرسـائل االلكترونيـة؛ خـدمات 

ــــق  ــــت فيمــــا يتعل ــــر االنترن ــــديم المعلومــــات عب تق
باالتـــصاالت الـــسلكية والالســـلكية؛ خـــدمات تبـــادل 
البيانـــــات؛ نقـــــل البيانـــــات باالتـــــصاالت الـــــسلكية 

ـــــة؛ خـــــدمات والالســـــل ـــــات الرقمي ـــــل الملف كية؛ نق
االتــصال باألقمــار الــصناعية؛ خــدمات البــث؛ بــث 
أو نقــل بــرامج اإلذاعــة والتلفزيــون واألفــالم بــرامج 
التــسوق عبــر التلفزيــون وعبــر االنترنــت؛ خــدمات 
ـــث  ـــة؛ ب ـــات مرئي ـــة وخـــدمات تليتكـــست وبيان مرئي
وتوصــيل محتــوى الوســائط المتعــددة عبــر شــبكات 

نيـــــة؛ خـــــدمات الرســـــائل عبـــــر اتـــــصاالت الكترو
الفيـــديو؛ خـــدمات عقـــد المـــؤتمرات عبـــر الفيـــديو؛ 
خدمات الفيديو عبر الهـاتف؛ االتـصاالت الـسلكية 

ــدم المعلومــات  ــي تق ــك (ّوالالســلكية الت ــا فــي ذل بم
وبــــرامج حاســــوب وأي بيانــــات ) صــــفحات الويــــب

أخـــرى؛ تزويـــد المـــستخدم بالقـــدرة علـــى الوصـــول 
صاالت الـــــسلكية لالنترنـــــت؛ تـــــوفير روابـــــط االتـــــ

والالسلكية أو روابط لالنترنـت أو قواعـد البيانـات؛ 
ــــى  ــــى الوصــــول إل ــــدرة عل ــــد المــــستخدم بالق تزوي

؛ تزويــــد وتــــشغيل )ّمــــزودات الخــــدمات(االنترنــــت 
ـــة ومجموعـــات  ـــد المـــؤتمرات االلكتروني خدمـــة عق
النقــــاش وغــــرف المحادثــــة؛ تــــوفير القــــدرة علــــى 
ى الوصــــول إلــــى مواقــــع الموســــيقى الرقميــــة علــــ

 علـى MP3االنترنت؛ توفير الوصـول إلـى مواقـع 
االنترنــت؛ توصــيل الموســيقى الرقميــة عــن طريــق 
ــوفير الوصــول  ــسلكية والالســلكية؛ ت ــصاالت ال االت
ــــــة لالتــــــصاالت الــــــسلكية  ــــــى البنيــــــات التحتي إل
ّوالالســـلكية للمـــشغلين اآلخـــرين؛ تـــشغيل وتـــوفير 
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ـــــى  محركـــــات البحـــــث؛ خـــــدمات الوصـــــول إل
 والالســلكية؛ بــث الرســائل االتــصاالت الــسلكية

والـــــــصور بمـــــــساعدة الحاســـــــوب؛ خـــــــدمات 
االتــــصال عــــن طريــــق الحاســــوب؛ خــــدمات 
وكــــاالت األنبــــاء؛ بــــث األخبــــار والمعلومــــات 
المتعلقة بالـشؤون الحاليـة؛ الـشراء بالتقـسيط 
ــزات  ــدات أو التجهي ــأجير األجهــزة أو المع أو ت
أو العناصــر لالســتخدام فــي تــوفير الخــدمات 

ًقا؛ خـــــدمات تقـــــديم نـــــصائح المـــــذكورة مـــــسب
ــــع  ــــق بجمي ــــا يتعل ــــشارة فيم ــــات واست ومعلوم

 .الخدمات آنفة الذكر

  أورانج براند سيرفيسز ليمتد: المالك

 مــــــور لنــــــدن 3) شــــــركة بريطانيــــــة: (العنــــــوان
ــو، المملكــة 2، 1ريفيرســايد، لنــدن أس إي ــه كي أي

  المتحدة
 م13/11/2012: تاريخ اإليداع

  27040ربطها بالعالمة رقم : الشرط
____________________________

__  
ORANGE 

  47076: الطلب
   42: القسم 
 خدمات علمية وتكنولوجية وأبحاث -الخدمات

وتصميم متعلقة بها؛ خدمات مختبرات األبحاث؛ 
إدارة األبحاث ومشاريع التصميم والتطوير؛ 
خدمات األبحاث والتصميم والتطوير المتعلقة 

البحث والتصميم باإلنتاج؛ أبحاث تقنية؛ خدمات 

والتطوير المتعلقة بأجهزة الحاسوب وبرامج الحاسوب 
وأنظمة الحاسوب وحلول تطبيقات برمجيات الحاسوب 
ٕوأنظمة معالجة البيانات وادارة البيانات وأنظمة 
معالجة المعلومات المحوسبة وخدمات االتصاالت 
وحلول االتصاالت وتطبيقات االتصاالت وأنظمة 

 البينية للشبكات وتقديم االتصاالت واألسطح
االستشارة التكنولوجية ومعلومات ونصائح تتعلق بما 
ًذكر سابقا؛ اختبارات تقنية؛ اختبارات صناعية؛ إعداد 
التقارير والدراسات التقنية؛ خدمات الحاسوب؛ تحديث 
وتصميم برامج الحاسوب؛ صيانة وتحديث وتصميم 
البرامج الدائمة للحاسوب وبرمجيات وبرامج 

حاسوب؛ خدمات البرمجة الحاسوبية؛ إعداد وتقديم ال
معلومات فيما يتعلق بأجهزة الحاسوب وتسهيالت 
شبكات الحاسوب؛ خدمات تقديم النصيحة واالستشارة 
التقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
السلكية والالسلكية؛ تصميم وتطوير أنظمة الحاسوب 

كية والالسلكية؛ وأنظمة ومعدات االتصاالت السل
خدمات اإلدارة الحاسوبية؛ خدمات الدعم التشغيلي 
لشبكات الحاسوب وشبكات االتصاالت السلكية 
والالسلكية وشبكات نقل البيانات؛ خدمات حاسوبية 
ّعبر االنترنت؛ خدمات البرمجة المقدمة عبر 
االنترنت؛ توفير الوصول إلى الشبكات االلكترونية 

ع المعلومات؛ تأجير أجهزة عبر االنترنت السترجا
ّحاسوب؛ التصميم والرسم والكتابة المكلفة التي يتم 
إجراؤها لجمع صفحات الويب على االنترنت؛ خدمات 
إنشاء الصور الظاهرية والتفاعلية؛ إنشاء وتشغيل 
والحفاظ على قواعد البيانات والشبكات الداخلية 
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ومواقع الويب؛ ضيافة مواقع الشبكة لآلخرين؛   09: القسم 
ب والحفاظ على برمجيات الحاسوب؛ تأجير تركي

وقت للوصول إلى قاعدة بيانات الحاسوب؛ تأجير 
وقت للوصول إلى نشرات الحاسوب ولوحات 
ّالرسائل وشبكات الحاسوب؛ خدمات مزود خدمة 

ٕ؛ جمع وانشاء والحفاظ على ]ISP[االنترنت 
تسجيل أسماء المجال؛ إنشاء وتشغيل والحفاظ 

فحات الويب والبوابات على مواقع الشبكة وص
الرئيسية لنصوص تسجيل الدخول والصور 
ّوالموسيقى المقدمة إما عبر أجهزة الحاسوب أو 
الهواتف المحمولة؛ خدمات تقديم معلومات 
ونصائح عبر االنترنت من قاعدة بيانات 
حاسوبية أو عبر االنترنت؛ التنبؤ بحالة الطقس؛ 
ت خدمات المعلومات المتعلقة بالطقس؛ خدما

التصميم الداخلي؛ خدمات تقديم المعلومات 
والنصائح فيما يخص جميع الخدمات سالفة 

  .الذكر

 واالتصاالت االتصاالت وأدوات أجهزة: -الخدمات
 واإللكترونية؛ الكهربائية والالسلكية السلكية
 السلكية واالتصاالت االتصاالت وأدوات  أجهزة

 ٕوالكترونية كهربائية وأدوات أجهزة والالسلكية؛
 أو واسترجاع ونقل وتخزين وتسجيل لمعالجة
 نقل أو لتسجيل وأدوات أجهزة يانات؛الب استقبال

 أو الصور أو الصوت نسخ أو تضخيم أو
 أجهزة كاميرات؛ المشفرة؛ البيانات أو المعلومات
 معالجة أجهزة ومعدات؛ وأدوات فوتوغرافي تصوير
 وقارئات ماسحات ومعدات؛ وأدوات الصور

 والراديو؛ التلفزيون ومعدات أجهزة الباركود؛
 والتلفزيوني؛ اإلذاعي البث واستقبال نقل أجهزة
 والمنقولة؛ المذاعة برامج إلى للوصول أجهزة
 معدات حاسوب؛ أجهزة األبعاد؛ ثالثية صور
 لنقل كهربائية دوائر الحاسوب؛ ألجهزة طرفية

 برمجيات حاسوب؛ برامج المبرمجة؛ البيانات
 عبارة تكون وأسالك وأشرطة أقراص حاسوب؛

 دائرة حألوا ممغنطة؛ بيانات حامالت عن
 مسجلة ممغنطة بطاقات مطبوعة؛ كهربائية
 بطاقات ذاكرة؛ بطاقات بيانات؛ بطاقات ًمسبقا؛
 صغيرة؛ معالجات على تحتوي بطاقات ذكية؛
 تعريف بطاقات مدمجة؛ كهربائية دائرة بطاقات

 هاتفيه؛ ائتمان بطاقات هاتف؛ بطاقات إلكترونية؛
 بطاقات اآللي؛ السحب بطاقات ائتمان؛ بطاقات
 مع لالستخدام ّالمصممة اإللكترونية لأللعاب
 حامالت مدمج؛ قرص مشغل التلفون؛ أجهزة

 اورانج براند سيرفيسز ليميتد: المالك

 مور لندن 3) شركة بريطانية: (العنوان
إيه كيو، المملكة 2، 1ريفيرسايد، لندن إس إي

  المتحدة
  م13/11/2012: تاريخ اإليداع

  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  47077: الطلب
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 وسائط وبصرية؛ ورقمية ممغنطة بيانات
 والرقمية الممغنطة البيانات وتخزين تسجيل

 محركات ؛)ًمسبقا ومسجلة فارغة (والبصرية
 تزويدها يتم حاسوب برمجيات ؛USB فالش
 في يلهاتحم يتم نغمات االنترنت؛ من

 قابلة (إلكترونية نشرات المحمولة؛ الهواتف
 قواعد من االنترنت عبر توفيرها يتم) للتحميل
 برمجيات االنترنت؛ أو الكمبيوتر بيانات
 والسلكية سلكية اتصاالت أجهزة و حاسوب

 بقواعد االتصال إلتاحة) المودم تشمل(
 واالنترنت؛ المحلية المنطقة وشبكات البيانات
 عن المؤتمرات عقد إلتاحة سوبحا برمجيات

 والهاتف الفيديو عبر المؤتمرات وخدمات بعد
 البحث إلتاحة حاسوب برمجيات المرئي؛

 حاسوب برمجيات المعلومات؛ واسترجاع
 وخدمات البيانات قواعد إلى للوصول

 وشبكات والالسلكية السلكية االتصاالت
 اإللكترونية؛ النشرات وألواح الحاسوب
 موسيقى ملفات الحاسوب؛ ألعاب برمجيات

 ملفات لتشغيل أدوات للتحميل؛ قابلة
 الوسائط مشغالت للتحميل؛ القابلة الموسيقى
 وصور فوتوغرافي تصوير برامج المحمولة؛
 وأفالم صوت وسعات صور وملفات وتصميم
 قابلة (بصرية وسمعية فيديو وبرامج
 من أو االنترنت عبر تقديمها يتم) للتحميل
 مواقع أو االنترنت أو الحاسوب بيانات قواعد

 بعد؛ عن مراقبة وأدوات أجهزة االنترنت؛

 بعد؛ عن الرقابة في لالستخدام حاسوب برمجيات
 أقمار الصناعية؛ األقمار واستقبال نقل أجهزة

 والبث؛ والالسلكية السلكية لالستصاالت صناعية
 وهوائيات اإلذاعية للهواتف الالسلكي المرشد
 ضوئية؛ كوابل كهربائية وابلوك أسالك التلفون؛
 اتصاالت ومعدات أنظمة أقطاب مقاومة؛ أسالك
 الهاتف؛ لشبكات طرفية نهايات والسلكية؛ سلكية
 في إشارة مدخالت الهاتف؛ مفاتيح لوحة

 وأجهزة والتخزين والالسلكية السلكية االتصاالت
 معدات هاتف؛ معدات والمعالجة؛ التحويل
 أو المحمولة أو ةالمنقول أو الثابتة للهواتف
 نهايات بالصوت؛ ّالمفعلة أو الحر التحدث هواتف
 تفاعلية طرفية نهايات المتعددة؛ للوسائط طرفية
 وأدوات أجهزة والخدمات؛ السلع وتنظيم لعرض
 والهواتف اإلذاعي اآللي والنداء اآللي النداء

 وأجهزة محمولة وهواتف هاتف أجهزة اإلذاعية؛
 شخصية رقمية داتمساع فاكس؛ آالت هواتف؛

)PDAs(مالحظات دفاتر الكترونية؛ مفكرات ؛ 
 محمولة وحدات الكترونية؛ لوحات الكترونية؛
 نقل أو/و والتخزين الالسلكي لالستقبال ًالكترونيا
 للهاتف الكترونية أدوات والرسائل؛ البيانات
 أو المسار على الحفاظ للمستخدم تتيح المحمول

 للهواتف لحقاتم الشخصية؛ المعلومات إدارة
 أجهزة مع لالستخدام محوالت الهاتف؛ وأجهزة
 أجهزة مع لالستخدام بطارية شواحن التلفون؛
 تضم بالسيارة ّمحملة أو مكتب وحدات التلفون؛
 أجهزة استخدام يتم بأن للسماح صوت مكبرات
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 التلفون أجهزة حماالت حر؛ كهاتف الهاتف  ـــــــــــــــــــــ
 بشكل تستخدم ومحافظ أغلفة السيارة؛ داخل
 المحمولة الهاتف أجهزة نقل أو لحمل محدد

 هواتف أشرطة الهاتف؛ وملحقات ومعدات
 محوسبة؛ شخصية منظمات خلوية؛

 ألواح صغيرة؛ معالجات بطاريات؛ هوائيات؛
 شاشات حاسبة؛ آالت مودم؛ مفاتيح؛
 العالمية المواقع تحديد أنظمة عرض؛

 والتتبع المالحة وأدوات أجهزة اإللكترونية؛
 وأدوات أجهزة اإللكترونية؛ المواقع وتحديد
 ؛)الحي الجسم في الرقابة عدا ما (الرقابة
 التحكم أجهزة إذاعية؛ وأدوات أجهزة

 في االختبار عدا ما (واالختبار الكهربائي
) اإلشراف (والفحص واإلشارة) الحي الجسم
 بصرية وأدوات أجهزة التعليم؛ وأدوات وأجهزة

 أجهزة و؛فيدي أفالم بصرية؛ والكترونية
 كهربائية ملحقات بصرية؛-سمعية ومعدات

 ّومعدة مصممة طرفية ومعدات والكترونية
 واألجهزة الحاسوب أجهزة مع لالستخدام
 لجميع وتجهيزات أجزاء البصرية؛-السمعية
  .الذكر اآلنفة السلع

  
  

  47078: الطلب
  36: القسم 

ــــشؤون  " -الخــــدمات ــــة؛ ال ــــشؤون المالي ــــأمين؛ ال الت
النقديــــة؛ أجهــــزة وأنظمــــة ومعــــدات التــــأمين وتمويــــل 

ـــسلكية وا ـــصاالت ال ـــسهيالت االت ـــد الت لالســـلكية؛ تزوي
والخــــدمات االئتمانيــــة؛ تزويــــد خــــدمات نقــــل األمــــوال 
ًإلكترونيا وتسهيالت المعامالت عبر االنترنت؛ خدمات 
ــــصرفية؛ خــــدمات اســــتثمار وادارة  ــــة؛ خــــدمات م ٕمالي
األمــــوال؛ إدارة األمــــوال وأعمــــال االســــتثمار؛ خــــدمات 
؛ مالية محوسبة؛ تزويد خـدمات التقيـيم عبـر االنترنـت

الــــشؤون المتعلقــــة بالعقــــارات؛ إدارة ملكيــــة العقــــارات 
ًوتقديم معلومات ونصائح بخـصوص المـذكور مـسبقا؛ 
تزويد معلومات مالية؛ قوائم أسعار البورصة؛ خـدمات 
المعلومــات التــي تخــص البورصــة واألســهم؛ الوســاطة 
في األوراق المالية والسندات؛ نشاطات جمـع األمـوال؛ 

يـــــــة وعمليـــــــات تنظـــــــيم تحـــــــصيالت لألعمـــــــال الخير
التحــصيالت  وتنظــيم نــشاطات جمــع األمــوال؛ الرعايــة 
ـــديم معلومـــات  ـــة؛ خـــدمات الخـــصم؛ خـــدمات تق المالي
ــــة  ــــشؤون المالي ــــأمين وال ــــق بالت ــــصائح فيمــــا يتعل ون
والشؤون النقديـة ونظـام الخـدمات المـصرفية المنزليـة 
وعبـــر االنترنـــت وتقـــديم معلومـــات متعلقـــة بالبورصـــة 

  أورانج براند سيرفيسز ليمتد: المالك

 مــــــور لنــــــدن 3) شــــــركة بريطانيــــــة: (العنــــــوان
ــو، المملكــة 2، 1، لنــدن أس إيريفيرســايد ــه كي أي
  المتحدة

  م13/11/2012: تاريخ اإليداع
  47072ربطها بالعالمة رقم : الشرط
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ة فـي األوراق الماليـة والـسندات واألسهم والوسـاط
التي يتم تقديمها عبر االنترنت من قاعـدة بيانـات 

  ".حاسوب أو االنترنت
  أورانج براند سيرفيسز ليمتد: المالك

 مــــــور لنــــــدن 3) شــــــركة بريطانيــــــة: (العنــــــوان
ــو، المملكــة 2، 1ريفيرســايد، لنــدن أس إي ــه كي أي

  المتحدة
 م13/11/2012: تاريخ اإليداع

  47073 بالعالمة رقم ربطها: الشرط
  ـــــــــــــــــــــ

  
  47080: الطلب
  38: القسم 

 خــــــدمات االتــــــصاالت الــــــسلكية -الخــــــدمات
والالسلكية؛ خدمات االتصاالت؛ أجهـزة هـاتف 
وهواتـــف محمولـــة وفـــاكس وتلكـــس وخـــدمات 
تجميع الرسائل والنقل والنـداء اآللـي الراديـوي 
ــرد فــي الهــاتف  وتحويــل المكالمــات وجهــاز ال
وخــــــدمات االســــــتعالمات المباشــــــرة والبريــــــد 
االلكترونــي؛ نقــل وتوصــيل واســتقبال الــصوت 
والبيانـــات والـــصور والموســـيقى والمعلومـــات؛ 
خدمات توصيل الرسـائل االلكترونيـة؛ خـدمات 
تقــديم المعلومــات عبــر االنترنــت فيمــا يتعلــق 
ــــسلكية والالســــلكية؛ خــــدمات  ــــصاالت ال باالت

ت باالتـصاالت الـسلكية تبادل البيانات؛ نقل البيانـا
ـــــة؛ خـــــدمات  ـــــات الرقمي ـــــل الملف والالســـــلكية؛ نق
االتــصال باألقمــار الــصناعية؛ خــدمات البــث؛ بــث 
أو نقــل بــرامج اإلذاعــة والتلفزيــون واألفــالم بــرامج 
التــسوق عبــر التلفزيــون وعبــر االنترنــت؛ خــدمات 
ـــث  ـــة؛ ب ـــات مرئي ـــة وخـــدمات تليتكـــست وبيان مرئي

ددة عبــر شــبكات وتوصــيل محتــوى الوســائط المتعــ
ـــــر  اتـــــصاالت الكترونيـــــة؛ خـــــدمات الرســـــائل عب
الفيـــديو؛ خـــدمات عقـــد المـــؤتمرات عبـــر الفيـــديو؛ 
خدمات الفيديو عبر الهـاتف؛ االتـصاالت الـسلكية 

ــدم المعلومــات  ــي تق ــك (ّوالالســلكية الت ــا فــي ذل بم
وبــــرامج حاســــوب وأي بيانــــات ) صــــفحات الويــــب

ل أخـــرى؛ تزويـــد المـــستخدم بالقـــدرة علـــى الوصـــو
لالنترنـــــت؛ تـــــوفير روابـــــط االتـــــصاالت الـــــسلكية 
والالسلكية أو روابط لالنترنـت أو قواعـد البيانـات؛ 
ــــى  ــــى الوصــــول إل ــــدرة عل ــــد المــــستخدم بالق تزوي

؛ تزويــــد وتــــشغيل )ّمــــزودات الخــــدمات(االنترنــــت 
ـــة ومجموعـــات  ـــد المـــؤتمرات االلكتروني خدمـــة عق
النقــــاش وغــــرف المحادثــــة؛ تــــوفير القــــدرة علــــى 

لــــى مواقــــع الموســــيقى الرقميــــة علــــى الوصــــول إ
 علـى MP3االنترنت؛ توفير الوصـول إلـى مواقـع 

االنترنــت؛ توصــيل الموســيقى الرقميــة عــن طريــق 
ــوفير الوصــول  ــسلكية والالســلكية؛ ت ــصاالت ال االت
ــــــة لالتــــــصاالت الــــــسلكية  ــــــى البنيــــــات التحتي إل
ّوالالســـلكية للمـــشغلين اآلخـــرين؛ تـــشغيل وتـــوفير 

الوصـول إلـى االتـصاالت محركات البحث؛ خدمات 
الـــــسلكية والالســـــلكية؛ بـــــث الرســـــائل والـــــصور 

 165



بمـــساعدة الحاســـوب؛ خـــدمات االتـــصال عـــن 
طريق الحاسوب؛ خدمات وكاالت األنباء؛ بـث 
األخبــــــار والمعلومــــــات المتعلقــــــة بالــــــشؤون 
الحاليــة؛ الــشراء بالتقــسيط أو تــأجير األجهــزة 
ــــــــزات أو العناصــــــــر  ــــــــدات أو التجهي أو المع

ــــ ــــذكورة لالســــتخدام ف ــــوفير الخــــدمات الم ي ت
ًمــــسبقا؛ خــــدمات تقــــديم نــــصائح ومعلومــــات 
واستــشارة فيمــا يتعلــق بجميــع الخــدمات آنفــة 

 .الذكر

  أورانج براند سيرفيسز ليمتد: المالك

 مــــــور لنــــــدن 3) شــــــركة بريطانيــــــة: (العنــــــوان
ــو، المملكــة 2، 1ريفيرســايد، لنــدن أس إي ــه كي أي

  المتحدة
  م13/11/2012: تاريخ اإليداع

  47075 و 27040ربطها بالعالمة رقم : شرطال
  ــــــــــــــــــــــــ

  
  47081: الطلب
   42: القسم 
 خدمات علمية وتكنولوجية وأبحاث -الخدمات

وتصميم متعلقة بها؛ خدمات مختبرات األبحاث؛ 
إدارة األبحاث ومشاريع التصميم والتطوير؛ 
خدمات األبحاث والتصميم والتطوير المتعلقة 

نتاج؛ أبحاث تقنية؛ خدمات البحث والتصميم باإل

والتطوير المتعلقة بأجهزة الحاسوب وبرامج الحاسوب 
وأنظمة الحاسوب وحلول تطبيقات برمجيات الحاسوب 
ٕوأنظمة معالجة البيانات وادارة البيانات وأنظمة 
معالجة المعلومات المحوسبة وخدمات االتصاالت 

 وأنظمة وحلول االتصاالت وتطبيقات االتصاالت
االتصاالت واألسطح البينية للشبكات وتقديم 
االستشارة التكنولوجية ومعلومات ونصائح تتعلق بما 
ًذكر سابقا؛ اختبارات تقنية؛ اختبارات صناعية؛ إعداد 
التقارير والدراسات التقنية؛ خدمات الحاسوب؛ تحديث 
وتصميم برامج الحاسوب؛ صيانة وتحديث وتصميم 

لحاسوب وبرمجيات وبرامج البرامج الدائمة ل
الحاسوب؛ خدمات البرمجة الحاسوبية؛ إعداد وتقديم 
معلومات فيما يتعلق بأجهزة الحاسوب وتسهيالت 
شبكات الحاسوب؛ خدمات تقديم النصيحة واالستشارة 
التقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
السلكية والالسلكية؛ تصميم وتطوير أنظمة الحاسوب 

ظمة ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية؛ وأن
خدمات اإلدارة الحاسوبية؛ خدمات الدعم التشغيلي 
لشبكات الحاسوب وشبكات االتصاالت السلكية 
والالسلكية وشبكات نقل البيانات؛ خدمات حاسوبية 
ّعبر االنترنت؛ خدمات البرمجة المقدمة عبر 

ونية االنترنت؛ توفير الوصول إلى الشبكات االلكتر
عبر االنترنت السترجاع المعلومات؛ تأجير أجهزة 
ّحاسوب؛ التصميم والرسم والكتابة المكلفة التي يتم 
إجراؤها لجمع صفحات الويب على االنترنت؛ خدمات 
إنشاء الصور الظاهرية والتفاعلية؛ إنشاء وتشغيل 
والحفاظ على قواعد البيانات والشبكات الداخلية 
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واقع الشبكة لآلخرين؛ ومواقع الويب؛ ضيافة م  12: القسم 
تركيب والحفاظ على برمجيات الحاسوب؛ تأجير 
وقت للوصول إلى قاعدة بيانات الحاسوب؛ تأجير 
وقت للوصول إلى نشرات الحاسوب ولوحات 
ّالرسائل وشبكات الحاسوب؛ خدمات مزود خدمة 

ٕ؛ جمع وانشاء والحفاظ على ]ISP[االنترنت 
لحفاظ تسجيل أسماء المجال؛ إنشاء وتشغيل وا

على مواقع الشبكة وصفحات الويب والبوابات 
الرئيسية لنصوص تسجيل الدخول والصور 
ّوالموسيقى المقدمة إما عبر أجهزة الحاسوب أو 
الهواتف المحمولة؛ خدمات تقديم معلومات 
ونصائح عبر االنترنت من قاعدة بيانات 
حاسوبية أو عبر االنترنت؛ التنبؤ بحالة الطقس؛ 

مات المتعلقة بالطقس؛ خدمات خدمات المعلو
التصميم الداخلي؛ خدمات تقديم المعلومات 
والنصائح فيما يخص جميع الخدمات سالفة 

  .الذكر

  ".السيارات واألجزاء الهيكلية منها: "البضاعة 
تعمل أيضا (تايوتا جيدوشا كابيشكي كاشا : المالك

  )   تحت اإلسم تايوتا موتور كوربوريشن

ــوان ــان: (العن ــوانين الياب ، 1  )شــركة مؤســسة تحــت ق
  كين، اليابان-شي، إشي-جو، تايوتا-تايوتا

  م29/11/2012: تاريخ اإليداع
  11186ربطها بالعالمة التجارية رقم : الشرط

  ــــــــــــــــــــــــ

  
  46472: الطلب
  5: القسم 

 لـسلس ومناشـف ومناديـل ماصـة فـوط: "البضاعة
 ماصـــــة ســـــراويل الشخـــــصية؛ والنظافـــــة البـــــول

 والنظافـــــــة البـــــــول لـــــــسلس ودروع وحفاضـــــــات
 صــــــحية؛ وفــــــوط قطنيـــــة ســــــدادات الشخـــــصية؛
   ".صحية ومواد مستحضرات

 اورانج براند سيرفيسز ليميتد: المالك

 مور لندن 3) شركة بريطانية: (العنوان
إيه كيو، المملكة 2، 1ريفيرسايد، لندن إس إي

  المتحدة

) تي واي بي (آجينسيس إيه إس كلينيكا: المالك
  ليمتد

 لينبـــرو أفينيـــو جاالكـــسي 5 ،1 إيـــه يونيـــت: العنـــوان
  أفريقيا جنوب ،2196 ساندتون بارك، بيزنيس

  م13/11/2012: تاريخ اإليداع
  47076ربطها بالعالمة رقم : الشرط

  ـــــــــــــــــــــــــ  م05/06/2012: تاريخ اإليداع
  
  

  47154: الطلب

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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  47091: الطلب  
   9: القسم   
برمجيات الحاسـوب وتـشمل برمجيـات : ""البضاعة  

  45947: الطلب  تسمح بتحميل وتغطية وعرض و تعريف البيانات
و التــدوين والمــشاركة عــن طريــق تــوفير وســائل 
االعالم االلكترونيـة او المعلوماتيـة عبـر االنترنـت 

  ".او شبكات اتصاالت اخرى
 جوجل إنك: المالك

 1600) ة مـــن واليـــة ديالويـــرمؤســـس: (العنـــوان
أمفيثيتـــــر بـــــاركواي، مـــــاونتين فيـــــو، كاليفورنيـــــا 

  ، الواليات المتحدة األمريكية94043
  م18/11/2012: تاريخ اإليداع

  40834ربطها بالعالمة رقم : الشرط
  ـــــــــــــــــــــــــــ

   30: القسم 
الشوكوالتة والبسكويت والكعك والبسكويت : "البضاعة

فر، والحلوى والخبز والمعجنات والكيك المملح، الوي
 ".والفطائر

  أوريون كوربوريشن   : المالك
جيــو، -دونــج، يونجــسان-، مونبــاي10-30: العنــوان

  سيوؤل كوريا، جمهورية كوريا

  م19/02/2012: تاريخ اإليداع

  ـــــــــــــــــــــــــ

NP300 
  46925: الطلب
   12: القسم 

 النقل، عربات ،الشاحنات السيارات،: "البضاعة
 بصات، رياضية، مركبات المقفلة، الشحن مركبات
 الرياضية، السيارات ،)RV(لإلستخدام معدة مركبات
 وجرارات شوكية فعاتمر اللواري، السباق، سيارات
 من والمكونات األساسية واألجزاء) تراكتورات (السحب
 للمركبات، السرقة ضد إنذار أجهزة التراكتورات، ذلك،
  ".واألنابيب اإلطارات لتصليح الصقة يةمطاط رقع

  
  46327: الطلب
   38: القسم 
االتصاالت بحميع انواعها بما فيها -الخدمات

  ".االرسال الخاص بالبرامج التلفزيونية واالذاعية

  قناة الريان الفضائية :  المالك

   قطر – ، الدوحة 23723ب  .ص: العنوان

  م10/05/2012: تاريخ اإليداع
  ــــــــــــــــــــــــ

  

ًتعمل أيضا (نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا : المالك
  )تحت إسم نيسان موتور كمبني ليمتد
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 تاكاراتشو، كاناجاوا 2رقم ) شركة يابانية: (العنوان   38: القسم 
ــــى  -الخــــدمات   كين، اليابان– شي، كاناجاوا - كو، يوكوهاما– ــــث عل خــــدمات االذاعــــة؛ خــــدمات الب

االنترنـــــت؛ خـــــدمات االتـــــصاالت االليكترونيـــــة؛ نقـــــل 
ــشفرات والرســائل والبيانــات  المعلومــات والنــصوص وال
والمحتويــات عبــر االنترنــت واجهــزة الحاســوب االخــرى 
وشبكات االتصاالت الالسلكية والهاتف الجوال؛ تـوفير 

لمنتــــديات علــــى الخــــط وغــــرف الدردشــــة والمجــــالت ا
والمــــدونات، وقائــــة مخــــدمات للوصــــول إلــــى ونقــــل 
محتويات الرسـائل والتعليقـات والوسـائط المتعـددة بـين 

  ".المستخدمين

  م27/09/2012: تاريخ اإليداع

______________________________  

  
  46517: الطلب
  9: القسم 

 أجهــزة المحمــول؛ الهــاتف أجهــزة: "البــضاعة
 معـــدات المحمـــول؛ الهـــاتف شـــرائط الهـــاتف؛
 مـشغالت الحاسـوب؛ أجهـزة األتـصال؛ شبكات

ـــــــة؛ الوســـــــائط  لخطـــــــوط وصـــــــالت المحمول
ـــــاء؛ ـــــزة الكهرب ـــــة أجه ـــــة كهربائي ـــــن للوقاي  م
 التعلــــيم أجهــــزة الجلفانيــــة؛ الخاليــــا الــــسرقة؛
   ".البصرية السمعية

 جوجل إنك: المالك

 أمفيثيتـر 1600) مؤسسة من والية ديالوير: (العنوان
، الواليــات 94043بــاركواي، مــاونتين فيــو، كاليفورنيــا 

  المتحدة األمريكية
  م18/11/2012: تاريخ اإليداع

 زهونجهونجتوالكترونيكس شينزيهن: المالك  36524ربطها بالعالمة رقم : الشرط
  ـــــــــــــــــــــــــ  ليميتد كمبني

ـــــدنج، شـــــينكان ،1501 روم: العنـــــوان  نمبـــــر بيل
 ديــستركت، فوتيــان رود، ميــديل شــانجبو ،1043

ـــــــروفينس، جيوانجـــــــدونج ســـــــيتي، شـــــــينزهين  ب
  .الشعبية الصين جمهورية

  م14/06/2012: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  47094: الطلب
   41: القسم 

خـــدمات الترفيـــه؛ خـــدمات التعلـــيم؛ تـــوفير  -الخـــدمات
بوابــــة مــــشاركة الفيــــديو ألغــــراض الترفيــــه والتعلــــيم؛ 

وســــائط خــــدمات نــــشر الفيــــديو الرقمــــي والــــصوت وال
  ".المتعددة
   جوجل إنك: المالك

  47093: الطلب
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 1600) مؤســـسة مـــن واليـــة ديالويـــر: (العنـــوان
أمفيثيتـــــر بـــــاركواي، مـــــاونتين فيـــــو، كاليفورنيـــــا 

  ، الواليات المتحدة األمريكية94043
  م18/11/2012: تاريخ اإليداع

  36525ربطها بالعالمة التجارية رقم : الشرط
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  
  47095: الطلب
   42: القسم 

الخــدمات المتعلقــة بــأجهزة الحاســوب؛  -الخــدمات
الخـــدمات المتعلقـــة باالنترنـــت؛ خـــدمات مـــزودي 
الطلبات، توفير الوصول إلى برمجيات غيـر قابلـة 
للتحميــل تــسمح  بنقــل وتحميــل والتقــاط وتغطيــة 
وعــــرض وتحريــــر وتــــسجيل و وتــــدفق ومــــشاهدة 

لجـة وعرض و التعـرف واالشـتراك والمـشاركة ومعا
ـــوفير وســـائل  ـــاج او ت ـــشر واعـــادة انت ـــع ون وتوزي
االعـــالم االلكترونيـــة ، محتـــوى متعـــدد الوســـائط، 
فيديوهات، افالم، لوحات، صور، نصوص، العـاب 
ومحتـــوى مـــن صـــنع المـــستخدم ومحتـــوى ســـمعي 
ومعلومات بواسطة االنترنـت وبواسـطة غيرهـا مـن 
شبكات الكمبيوتر واالتصاالت،توفير الوصول إلـى 

ــات ــسماح برمجي ــل مــن اجــل ال ــة للتحمي  غيــر قابل
بالمــــــشاركة بتبــــــادل محتــــــوى متعــــــدد الوســــــائط 

تــوفير .والحــصول علــى تعليقــات مــن المــستخدمين
الوصول إلى برمجيات غير قابلـة للتحميـل تـسمح 
لمزودي المحتـوى بالتقـاط او تتبـع محتـوى متعـدد 

محتوى متعـدد ) استقبال(الوسائط، تشغيل وتفعيل 

تـــشغيل محتـــوى متعـــدد الوســـائط الوســـائط لالخـــرين و
  ".ترقيهي وتعليمي لالخرين

 جوجل إنك: المالك

 أمفيثيتـر 1600) مؤسسة من والية ديالوير: (العنوان
، الواليــات 94043بــاركواي، مــاونتين فيــو، كاليفورنيــا 

  المتحدة األمريكية
  م18/11/2012: تاريخ اإليداع

  ـــــــــــــــــــــــــ
  
  

  47153: الطلب
   9: م القس

؛ )LED(شاشات العرض المسطحة : "البضاعة
أجهزة الحاسوب الدفتري، أجهزة الحاسوب، أجهزة 

؛ )أجهزة الهاتف المحمولة(الهاتف، أجهزة الهاتف 
أجهزة المالحة الفضائية؛ أجهزة التلفاز؛ المشغالت 

؛ )DVD(مشغالت أقراص الفيديو الرقمية (
 المالحية؛ ، أالدوات)عداد دورات مسجل(التاكوغراف 

  ".آالت القراءة االلكترونية  شاشات الكريستال السائل

) شـينزهين(هونجتـونج إيكزاكتيتـود إليكترونيـك : المالك
  كمبني ليميتد

فيرست آند سيكند ) شركة صينية محدودة: (العنوان
 اندستلایر زون، 2، فوكايو نمبر 8فلور، بيلدنج 

  .فيونج باوان، شينزهين، الصين

 م28/11/2012: عتاريخ اإليدا

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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   لوسي آند كمبني ليميتد  . دبيلو:  المالك
ايغل وركس، والتون ويل ) شركة بريطانية: (العنوان

ٕروود، اوكسفورد، اوكسفوردشير، أواكس تو، سيكس 
  المملكة المتحدة. إي إي

  46791: الطلب
   9: القسم 

أجهــزة وأدوات لالســتخدام فــي توزيــع : "البــضاعة
ــــديل الكهربائيــــة؛  ــــروس التب ــــة؛ ت ــــدادات الطاق إم
وحـــدات رئيـــسية حلقيـــة؛ خـــزائن عـــدادات؛ خـــزائن 
ّصــمامات المحــول؛ لوحــات الــصمامات؛ محــوالت؛  ّ

ـــة؛ فا صـــالت؛ أجهـــزة قطـــع ّوحـــدات محـــول أحادي
بالقوس الكهربائي؛ صناديق فصل؛ وحـدات تحكـم 
ـــــة الرطوبـــــة؛ مؤشـــــرات العطـــــل األرضـــــي؛  بدرج
ــــة  ــــاء ومؤشــــرات الكمي ــــسية؛ كهرب مرشــــحات رئي
والــــــسرعة ومنــــــسوب المــــــاء؛ دوائــــــر متكاملــــــة؛ 
صناديق المركم؛ مراكم كهربائية؛ أعـضاء اإلنتـاج 
 الكهربائي؛ بطاريات كهربائية؛ صناديق بطاريـات؛
شــواحن بطاريــات؛ صــناديق التفريــع الكهربائيــة؛ 
كوابــل كهربائيــة؛ جلــب وصــل للكوابــل الكهربائيــة؛ 
موســـعات؛ قواطـــع الـــدائرة؛ أجهـــزة غلـــق الـــدائرة؛ 
ــــائي؛  ــــار الكهرب ــــادالت التي ــــة؛ مب ــــات كهربائي ملف
موصالت كهربائية؛ توصـيالت كهربائيـة؛ وصـالت 
كهربائية؛ محوالت كهربائيـة؛ أسـالك عازلـة وغيـر 
عازلــة؛ قارنــات كهربائيــة؛ مقومــات التيــار؛ خافــت 
األنــــوار؛ منظمــــات كهربائيــــة؛ مــــصهرات؛ دوائــــر 
ــــــاس  ــــــاء؛ أجهــــــزة قي ــــــة؛ محــــــددات كهرب متكامل
ــة  ــاتيح الكهربائي ــواح المف ــار أوم؛ أل ــة؛ أمت كهربائي
وصناديق المفاتيح الكهربائيـة ومفـاتيح كهربائيـة؛ 
أطراف توصـيل للكهربـاء؛ مفـاتيح كهربائيـة زمنيـة 

  ".أوتوماتيكية؛ مقياس الفولتية

  م04/09/2012: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

TEFLON 
  46402: الطلب
   1: القسم 

 فــي بــوليمرات علــى يحتــوي الــذي الفلــور: " البــضاعة
 الطـالء فـي كاضـافات لالسـتخدام وتـشتت راتيـنج شكل

ـــــب حيـــــث األخـــــرى  المـــــضيفة والمـــــواد  بعـــــض تتطل
  "الحرارة درجة ومقاومة االلتصاق مثل الخصائص

  كمبني آند نيموريس دي بونت ديو. آي.إي: المالك

 ديلـوار ويلمنجتـون، سـتريت، ماركيـت 1007: العنوان
  األمريكية المتحدة الواليات ،19898

  م28/5/2012: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

TEFLON 
  46403: الطلب
   21: القسم 

 أدوات الملتصقة، غير الطبخ أواني: "البضاعة
  ".الخبز وأواني المطبخ
  كمبني آند نيموريس دي بونت ديو. آي.إي: المالك

 ديلـوار ويلمنجتـون، سـتريت، ماركيـت 1007: العنوان
  األمريكية المتحدة الواليات ،19898

  م28/5/2012: تاريخ اإليداع
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  ـــــــــــــــــــــــــــ

  
  46590: الطلب
  3: القسم 

مستحــضرات تبيــيض األقمــشة ومــواد : " البــضاعة
أخرى تـستعمل فـي غـسيل المالبـس؛ مستحـضرات 

ل الـسلع تنظيف وصقل وجلى وكـشط؛ صـابون؛ كـ
  ".سالفة الذكر لالستخدام الصناعي فقط

  وورث انترناشيونال إيه جي: المالك
) شركة خاصة سويسرية : (العنوان

   شير، سويسرا1.7000اسبيرمونتستر 

  م2012/ 07/ 04: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

  

  
  46592: الطلب
  6: القسم 

معــادن غيــر نفيــسة وســبائكها الخليطــة؛ : " البــضاعة
مـــواد بنـــاء معدنيـــة؛ مبـــاني معدنيـــة متنقلـــة ؛ مـــواد 
معدنية لخطوط السكك الحديدية؛ كـبالت وأسـالك غيـر 
ـــد و أدوات  ـــسة؛ حدائ ـــر نفي ـــة مـــن معـــادن غي كهربائي
خـــردوات معدنيـــة صـــغيرة؛ مواســـير وأنابيـــب معدنيـــة؛ 

ع معدنية ليست مـشمولة مـع فئـات أخـرى؛ خزائن وسل
  ".خامات معادن

  وورث انترناشيونال إيه جي: المالك
 اسبيرمونتستر )شركةخاصة سويسرية:(العنوان

   شير، سويسرا1.7000

  46591: الطلب  م2012/ 07/ 04: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ  4: القسم 

 زيـــوت وشـــحوم صـــناعية؛ مزلقـــات؛: " البـــضاعة
مركبـات امتـصاص وترطيـب وتثبيـت الغبـار؛ وقـود 

ومــواد اإلضــاءة؛ ) بمــا فــي ذلــك بنــزين المحركــات(
  ".شموع وفتائل اإلضاءة

  
  46593: الطلب
  7: القسم 

ـــضاعة  وورث انترناشيونال إيه جي: المالك ـــور: " الب ـــات وعـــددها؛ موت ُماكين َ ـــات ُ ات ومحرك
ٍ؛ جلـــب وصـــل )عـــدا مـــا كـــان منهـــا للمركبـــات البريـــة( ُ َُ

عــدا مــا كــان (للماكينــات وعناصــر تركيــب نقــل الحركــة 
عــدا مــا يــدار (؛ أدوات زراعيــة )منهــا للمركبــات البريــة

  ".؛ حاضنات فقس البيض)باليد

شركة خاصة سويسرية اسبيرمونتستر : (العنوان
   شير، سويسرا1.7000

  م2012/ 07/ 04: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

  وورث انترناشيونال إيه جي: المالك
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) شركة خاصة سويسرية : (العنوان
   شير، سويسرا1.7000اسبيرمونتستر 

  م2012/ 07/ 04: تاريخ اإليداع

  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  46594: الطلب
  8: القسم 

، )تــــدار باليــــد(عــــدد وأدوات يدويــــة : " البــــضاعة
  ".أدوات القطع، أسلحة خفيفة ، األمواس

  وورث انترناشيونال إيه جي: المالك
) شركة خاصة سويسرية : (العنوان

   شير، سويسرا1.7000اسبيرمونتستر 

  م2012/ 07/ 04: تاريخ اإليداع

  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  

  46595: الطلب
  9: القسم 

األجهـــزة واألدوات العلميـــة والمالحيـــة : "البـــضاعة
والمــساحية وأجهــزة وأدوات التــصوير الفوتــوغرافي 
والـــسينمائي واألجهـــزة واألدوات البـــصرية وأجهـــزة 

شـــــــارة والمراقبـــــــة وأدوات الـــــــوزن والقيـــــــاس واإل
واإلنقاذ والتعليم، أجهـزة وأدوات لوصـل ) اإلشراف(

أو فــتح أو تحويــل أو تكثيــف أو تنظــيم أو الــتحكم 
في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو 

نسخ الصوت أو الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، 
أقــراص تــسجيل، ماكينــات بيــع آليــة، وآليــات لألجهــزة 

ع النقـــود، آالت تـــسجيل النقـــد، آالت التـــي تعمـــل بقطـــ
حاســبة، معــدات وأجهــزة كمبيــوتر لمعالجــة البيانــات، 

  ".أجهزة إخماد النيران
  وورث انترناشيونال إيه جي: المالك
 اسبيرمونتستر )شركة خاصة سويسرية: (العنوان

   شير، سويسرا1.7000

  م2012/ 07/ 04: تاريخ اإليداع

  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  46596: بالطل

  11: القسم 
ـــضاعة ـــد البخـــار : " الب ـــة وتولي ـــارة والتدفئ أجهـــزة لإلن

والطهــي والتبريــد والتجفيــف والتهويــة واإلمــداد بالميــاه 
  ".ولألغراض الصحية 

  وورث انترناشيونال إيه جي: المالك
اسبيرمونتستر ) شركة خاصة سويسرية : (العنوان

   شير، سويسرا1.7000

  م2012/ 07/ 04: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  
  46597: الطلب
  13: القسم 

األســـــلحة الناريـــــة والـــــذخيرة والقـــــذائف : " البـــــضاعة
  والمتفجرات واأللعاب النارية 
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المركبات؛ أجهزة النقل البري والجوي : "البضاعة
أوالمائي؛ القوارب والسفن؛ أجزاء وتجهيزات لكل 

  ".السلع المذكورة آنفا

  وورث انترناشيونال إيه جي: المالك
) شركة خاصة سويسرية : (العنوان

   شير، سويسرا1.7000اسبيرمونتستر 
  م2012/ 07/ 04: تاريخ اإليداع  ويلهلمسين هولدنج إيه إس إيه. ويله: المالك
ــوان ــة قابــضهشــرك: (العن ،  20ســتراندفيين ) ة نيرويجي

  . ليساكير، النيرويج1324، 33بوستبوكس 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  

  46521: الطلب
  11: القسم 

 التكييـــــف أجهـــــزة أنـــــواع جميـــــع: "البـــــضاعة
  ".المركزي والتكييف
  المحدودة التسويق اتحاد شركة: المالك

 21593 البريــدي الرمــز 53648 ب.ص: العنــوان
 طريـق ،1 الـشاطئ حـي عميـر، بن مصعب شارع

  سعوديةال العربية المملكة جدة، الكوربيش

  م17/06/2012: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  

  46522: الطلب
  12: القسم 

  م2012/ 06/ 17: تاريخ اإليداع

  ـــــــــــــــــــــــــ
  
  
  

  46306: الطلب
   35: القسم 
 خدمات الدعاية و اإلعالن ، إدارة األعمـال -الخدمات

و األنـــشطة التجاريـــة ، اســـتيراد و تـــصدير و تجـــارة 
مفـرق و مناقـصات و عطـاءات فـي البـضائع جملة و 

ــــــــــصوير و لوازمهــــــــــا، األدوات و :  آالت و أدوات الت
األجهـــزة الطبيـــة، اســـتوديوهات و تحمـــيض األفـــالم و 
ـــة و مـــستلزمات  ـــصور، الحاســـبات اإللكتروني ـــع ال طب
الحاســب اآللــي، العطــور و مستحــضرات و مــستلزمات 
 التجميـل، الحقائــب و المنتجــات الجلديــة، الــشراشف و

المناشف و الحرامات و البياضـات، األدوات و األوانـي 
المنزليــة، المالبــس الرجاليــة و النــسائية و األطفــال و 

الهــدايا و التحــف و الخــردوات، ) الرســمية ( المهنيــة 
ـــة و أدوات  األدوات الرياضـــية و الموســـيقية و المكتبي

  الرسم و القرطاسية 
  م.م.المحالت الكبرى ذ: المالك
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 دبـــي، االمـــارات العربيـــة 2144 ب.ص: العنـــوان
  .المتحدة

  م06/05/2012: تاريخ اإليداع
   35862ربطها بالعالمة رقم : الشرط
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  47057: الطلب
  36: القسم 

ــــــارات،  " -الخــــــدمات ــــــة، إدارة العق ــــــشؤون العقاري ال
االســــــتثمارات العقاريــــــة، واالستــــــشارات العقاريــــــة، و

، تـــأجير العقـــارات، )-(العقاريـــة (والوكـــاالت العقاريـــة 
سماسرة  العقارات، خدمات الوسـاطة فـي إدارة الـشقق 
السكنية، خـدمات الوسـاطة الماليـة، خـدمات الوسـاطة 
العقاريــة والخـــدمات االستــشارية المتعلقـــة العقـــارات ، 

ــــــيم ) اإليجــــــار) -(جمــــــع  ، وكــــــالء اإلســــــكان، وتقي
  ".لعقارات، تأجير المكاتبا

  
  47056: الطلب
   35: القسم 

ــــــه األعمــــــال، -الخــــــدمات  إدارة األعمــــــال، توجي
ٕ، وادارة أعمـال ) الفنية) -(واالستشارات التجارية 

) التجاريـة) -(لمـساعدة لـإلدارة الفنادق، وتقـديم ا
ـــــــات  ـــــــرويج المبيع ، والخـــــــدمات ]لآلخـــــــرين[، ت

ــــة فــــي  االستــــشارية لآلخــــرين لألغــــراض التجاري
مجاالت الهندسة المعماريـة والتـصميم الـداخلي و 
ٕالتــــصميم الحــــضري والتخطــــيط، وادارة المــــشاريع 

  ]".لآلخرين[التجارية 

ك .م.شركة االرجان العالمية العقارية ش: المالك
  مقفلة

  ) شركة مساهمة كويتية مقفلة: (العنوان
 ك.م.شركة االرجان العالمية العقارية ش: المالك
  مقفلة

 الكويت، الشويخ، 22060 السالمية 8904. ب. ص
  .، الكويت125، قطعة 6شارع 

. ب. ص) شـركة مـساهمة كويتيـة مقفلـة: (العنوان
 الكويـت، الـشويخ، شـارع 22060 السالمية 8904

  .، الكويت125، قطعة 6

  م08/11/2012: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  م08/11/2012: تاريخ اإليداع
 ـــــــــــــــــــــــ  

  47058: الطلب
  37 : القسم
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ـــاني و اإلصـــالح، تطـــوير -الخـــدمات  م19/06/2012: تاريخ اإليداع ـــشييد المب  ت
ٕالعقارات، التطوير العقاري، وخـدمات تـشييد وادارة 
المــشاريع، إدارة المــشاريع علــى الموقــع المتعلــق 

  ".بتشييد المباني

  ـــــــــــــــــــــــــ
  

  46329: الطلب
ك .م.شركة االرجان العالمية العقارية ش: المالك
  مقفلة

  ) شركة مساهمة كويتية مقفلة: (العنوان
 الكويت، 22060المية  الس8904. ب. ص

  .، الكويت125، قطعة 6الشويخ، شارع 
  م08/11/2012: تاريخ اإليداع

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  
  46532: الطلب
   30: القسم 

ـــــسكر واألرز، : )"  البـــــضاعة ـــــبن والكاكـــــاو وال ال
والتابيوكـــا والـــساغو والـــبن اإلصـــطناعي؛ الـــدقيق 

بـــز والمستحـــضرات المـــصنوعة مـــن الحبـــوب والخ
والفطــــائر والحلويــــات والمثلجــــات، عــــسل النحــــل 
والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبز، الخردل 

  ".والخل، البهارات والتوابل) المستردة(
شركة (شركة هائل سعيد أنعم وشركاه : المالك

  )مساهمة مقفلة
تعز ) شركة مساهمة مقفلة يمنية: (العنوان

 ، الجمهورية5302. ب.ص) المركز الرئيسي(
  .اليمنية

   3: القسم 
 بالبشرة العناية مستحضرات-:البضاعة

  ".التجميل ومستحضرات
  كمبني جامبل آند بروكتر ذا: المالك

ــوان ــر ون: العن ــد بروكت ــل آن ــالزا، جامب ــسيناتي، ب  سين
  .األمريكية المتحدة الواليات ،45202 أوهايو

  م13/05/2012: تاريخ اإليداع
   27823ربطها بالعالمة التجارية رقم : الشرط
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  

  46390: الطلب
  5: القسم 

   النساء أمراض منتجات: البضاعة
  إم.إيه.إس ثيرماكس البوراتوار: المالك

  موناكو 98000 تو، البيرت أفينيو ،6: العنوان

  م2012/ 5/ 27 :تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 
  47190: الطلب
   43: القسم 

OLAY BB CREAM 
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ــا جيدوشــا كابيــشكي كاشــا : المالــك ًتعمــل ايــضا "تايوت
  ".ت االسم تايوتا موتور كوربوريشنتح

  ". محالت حلويات وآيس كريم -الخدمات
  العبد لالستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى: المالك 

شــــي، إشــــيكين، -جــــو، تايوتــــا-، تويوتــــا1: العنــــوان
  .اليابان

 شـــارع 7)  شـــركة مـــساهمة مـــصرية: : (العنـــوان
 شـارع طلعـت حـرب  قـصر النيـل  25سكة الفـضل 

  م25/03/2012: تاريخ اإليداع  القاهرة 
 م11/12/2012: تاريخ اإليداع 39911ربطها بالعالمة رقم : الشرط

  ـــــــــــــــــــــــــ  LEXUS ــــــــــــــــــــــــ

LEXUS    
  46106: الطلب  46108: الطلب
   1: القسم    9: القسم 

ســائل تبريــد المحــرك، مــضاد التجمــد : " البــضاعة  ."بطاريات السيارات: " البضاعة
للمحــــرك، زيــــت الفرامــــل وســــائل تنظيــــف زجــــاج 

  ".السيارات 

ــا جيدوشــا كابيــش: المالــك ًتعمــل ايــضا "كي كاشــا تايوت
  ".تحت االسم تايوتا موتور كوربوريشن

ــوان ــا1: العن ــا-، تويوت ــين، -شــي، إشــي-جــو، تايوت ك
  .اليابان

ـــك ـــشكي كاشـــا : المال ـــا جيدوشـــا كابي تعمـــل "تايوت
  ".ًايضا تحت االسم تايوتا موتور كوربوريشن

كين، -شي، إشي-جو، تايوتا-ا، تويوت1: العنوان  م25/03/2012: تاريخ اإليداع
ـــــشرط  .اليابان ـــــام : ال ـــــة باألرق ربطهـــــا بالعالمـــــات التجاري

  م25/03/2012: تاريخ اإليداع  46106 و 39912
  39912ربطها بالعالمة رقم : الشرط  ـــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــ
LEXUS  

    46107: الطلب
   4: القسم   46109: الطلب
زيوت التـشحيم والـشحوم المـستخدمة : " البضاعة   1: القسم 

  .".في السيارات
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 تبريــد المحــرك، مــضاد التجمــد ســائل: " البــضاعة
للمحــــرك، زيــــت الفرامــــل وســــائل تنظيــــف زجــــاج 

  ".السيارات 

   9: القسم 
  ."بطاريات السيارات: " البضاعة
ــا جيدوشــا كابيــشكي كاشــا : المالــك ًتعمــل ايــضا "تايوت

ـــك  ".تحت االسم تايوتا موتور كوربوريشن ـــشكي كاشـــا : المال ـــا جيدوشـــا كابي تعمـــل "تايوت
ــوان  ".ًايضا تحت االسم تايوتا موتور كوربوريشن ــا1: العن ــا-، تويوت ــين، -شــي، إشــي-جــو، تايوت ك

كين، -شي، إشي-جو، تايوتا-، تويوتا1: العنوان  .اليابان
  م25/03/2012: تاريخ اإليداع  .اليابان

  ـــــــــــــــــــــــــ  م25/03/2012: تاريخ اإليداع
SUMMIT  ـــــــــــــــــــــــ  

  46187: الطلب
  35: القسم 

 الكهربــــاء مجــــال فــــي التوزيــــع خــــدمات: " البــــضاعة
 فـي المستخدمة الصناعية والمنتجات والتعليم والتجارة
 تقـديم خـدمات ،)النقـل خدمات ذلك واليشمل (الهندسة

 والــصيانة االنــشاءات مجــال فــي والطلبــات المراســالت
 يتعلــــق مــــافي المعلومــــات خــــدمات تقــــديم واالصــــالح،
 مراقبـة خدمـة معامالتهـا، وتـاريخ وتاريخها بالمنتجات
 والكهربائيـــة الـــصناعية بالمنتجـــات المتعلقـــة التحليـــل
   ".االلكترونية المواقع عبر والخدمات

  
  46110: الطلب
   4: القسم 

زيوت التـشحيم والـشحوم المـستخدمة : " البضاعة
  .".في السيارات

ـــك ـــشكي كاشـــا : المال ـــا جيدوشـــا كابي تعمـــل "تايوت
  ".ًايضا تحت االسم تايوتا موتور كوربوريشن

كين، -شي، إشي-جو، تايوتا-، تويوتا1: العنوان
  .اليابان

  .إنك كمبني، سبالي اليكتريك سميت: المالك

ــــــوان ــــــو اى: العن ــــــشن، مكــــــسيكو ني  2900 كوربوري
 ام ان و،البوقريقيــــــــ ،.اي. ان درايــــــــف، اســــــــتانفورد

  .االمريكية المتحدة الواليات ،87107

  م25/03/2012: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

  م04/04/2012: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  

  
  46111: الطلب
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المالبــــــس، وبالتحديــــــد التــــــي شــــــيرتات : "البــــــضاعة
والقمــصان والــصداري، والــسترات الــصوفية، وقمــصان 
التعــــرق، وســــراويل التعــــرق، والــــشورتات والفــــساتين 

ــــسترات ــــز وال ــــسراويل والجين ــــانير وال ــــاطف والتن  والمع
واألوشــــحة، والثيــــاب التحتيــــة، والمالبــــس الداخليــــة 
ومالبس النوم، ومالبـس االسـتحمام والجـوارب ولبـاس 

 ".الرأس، وبالتحديد القبعات واألحذية

  46260: الطلب
   36: القسم 
خدمات الشؤون الماليه والمصرفيه، : الخدمات

  ".والشؤون النقدية
  بنك قطر الوطني : المالك

 . دولة قطر1000ب . ص–الدوحة : العنوان

  م25/04/2012: داعتاريخ اإلي
 40922ربطها بالعالمة رقم : الشرط  باريس هيلتون  : المالك
كانون درايف، .  إن250) مواطنة أمريكية: (العنوان

، الواليات المتحدة 90210بيفرلي هيلز، كاليفورنيا 
  ألمريكيةا

  ــــــــــــــــــــــــ

  م2012/ 09/ 03: تاريخ اإليداع
    ــــــــــــــــــــــــ

  46262: الطلب
   36: القسم 

  والمصرفيه، خدمات الشؤون الماليه "" لخدماتا
  ".والشؤون النقدية

  بنك قطر الوطني : المالك
 . دولة قطر1000ب . ص–الدوحة : العنوان

  م25/04/2012: تاريخ اإليداع
 و 40922 باالرقـامربطها بـالعالمتين : الشرط

46260 

  ـــــــــــــــــــــ
  
  

  46786: الطلب
 

  
  46414: الطلب
  1: القسم 

ـــــضاعة ـــــة منتجـــــات :الب ـــــي لالســـــتخدام كيمائي  ف
ـــــصناعة؛ ـــــواد ال ـــــستخدمة الالصـــــقة الم ـــــي الم  ف
 للوقــــود المــــضافة الكيماويــــة المــــواد الــــصناعة؛

 الزيــوت الخــصوص وجــه علــي التــشحيم، وزيــوت
  .والشحوم
  إتش بي إم جي تيكنيك تشمي إيروسول آكت :المالك

  المانيا بول، بآد 73087 ،12 ويدنويج: العنوان

  25: القسم

  م2012/ 5/ 30: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

PARIS HILTON
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  م18/11/2012: تاريخ اإليداع
  ــــــــــــــــــــــــ  

  
  46415: الطلب
  4: القسم 

 في لالستخدام كيمائية منتجات: "البضاعة
 في المستخدمة الالصقة المواد الصناعة
 للوقود المضافة اويةالكيم المواد الصناعة
 الخصوص وجه علي التشحيم، وزيوت
   والشحوم الزيوت
 بي إم جي تيكنيك تشمي إيروسول آكت: المالك
  إتش

  المانيا بول، بآد 73087 ،12 ويدنويج: العنوان

  م2012/ 5/ 30: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  47104: الطلب
 

  

    9: القسم
اريــات؛ مــراكم كهربائيــة؛ لوحــات للبط: " البــضاعة

  ".شواحن بطاريات؛ جرار المركم
 كاميل جروب كمبني ليميتد: المالك

 ودانـج رود، 83) شركة صينية محدودة: (العنوان
شينوا تاون، جيوتشنج كاونتي، هوبي، جمهوريـة 

  الصين الشعبية

  
  
  

  46520: الطلب
  43: سم الق

   ".والشراب الطعام تقديم خدمات: " الخدمات
 ) مقـدادو (العالمية الجنة طيور مطاعم شركة: المالك
  م.م.ش

 2162العقار رقم –شارع االستقالل _بيروت : العنوان
 ، لبنان11ط_ المصيطبة 

  م17/06/2012: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

PATROL 
  

  47129: الطلب
   12: القسم 

السيارات،المركبات الكهربائية ومن ضمنها : البضاعة
السيارات الكهربائية، الشاحنات، عربات النقل، 
مركبات الشحن المقفلة، مركبات رياضية، بصات، 

، السيارات الرياضية، )RV(مركبات معدة لإلستجمام 
سيارات السباق، اللواري، مرفاعات شوكية وجرارت 

اء األساسية والمكونات و األجز) تراكتورات(السحب 
من ذلك؛ التراكتورات؛ أجهزة إنذار ضد السرقة 
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للمركبات، رقع مطاطية الصقة لتصليح األطارات   ـــــــــــــــــــــــــ
  ".واألنابيب

تعمل (نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا : المالك
  )ًأيضا تحت إسم نيسان موتور كمبني ليمتد

 تاكاراتشو، كاناجاوا 2رقم ) شركة يابانية: (العنوان
   كين، اليابان– شي، كاناجاوا - يوكوهاما كو،–

  م25/11/2012: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــــ

CIVILIAN  
  47130: الطلب
   12: القسم 

السيارات،المركبات الكهربائية ومن : "البضاعة
ضمنها السيارات الكهربائية، الشاحنات، عربات 
، النقل، مركبات الشحن المقفلة، مركبات رياضية

، )RV(بصات، مركبات معدة لإلستجمام 
السيارات الرياضية، سيارات السباق، اللواري، 

و ) تراكتورات(مرفاعات شوكية وجرارت السحب 
األجزاء األساسية والمكونات من ذلك؛ 
التراكتورات؛ أجهزة إنذار ضد السرقة للمركبات، 
  ".رقع مطاطية الصقة لتصليح األطارات واألنابيب

تعمل (ان جيدوشا كابوشيكي كايشا نيس: المالك
  )ًأيضا تحت إسم نيسان موتور كمبني ليمتد

 تاكاراتشو، كاناجاوا  2رقم ) شركة يابانية: (العنوان
   كين، اليابان– شي، كاناجاوا -كو، يوكوهاما

  م25/11/2012: تاريخ اإليداع
 

  
  

  47132: الطلب
   12: القسم 

سيارات،المركبات الكهربائية ومن ضمنها ال: البضاعة
السيارات الكهربائية، الشاحنات، عربات النقل، 
مركبات الشحن المقفلة، مركبات رياضية، بصات، 

، السيارات الرياضية، )RV(مركبات معدة لإلستجمام 
سيارات السباق، اللواري، مرفاعات شوكية وجرارت 

مكونات و األجزاء األساسية وال) تراكتورات(السحب 
من ذلك؛ التراكتورات؛ أجهزة إنذار ضد السرقة 
للمركبات، رقع مطاطية الصقة لتصليح األطارات 

  ".واألنابيب

ًتعمل أيضا (نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا : المالك
  )تحت إسم نيسان موتور كمبني ليمتد

 – تاكاراتـشو، كاناجـاوا 2رقـم ) شـركة يابانيـة: (العنوان
   كين، اليابان–كاناجاوا  شي، -كو، يوكوهاما

  م25/11/2012: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

QASHQAI 
  47133: الطلب
   12: القسم 

السيارات،المركبات الكهربائية ومن ضمنها : "البضاعة
السيارات الكهربائية، الشاحنات، عربات النقل، 
مركبات الشحن المقفلة، مركبات رياضية، بصات، 

، السيارات الرياضية، )RV(ة لإلستجمام مركبات معد

TEANA 
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 – تاكاراتـشو، كاناجـاوا 2رقـم ) شـركة يابانيـة: (العنوان
  ن كين، اليابا– شي، كاناجاوا -كو، يوكوهاما

سيارات السباق، اللواري، مرفاعات شوكية 
و األجزاء األساسية ) تراكتورات(وجرارت السحب 

والمكونات من ذلك؛ التراكتورات؛ أجهزة إنذار ضد 
السرقة للمركبات، رقع مطاطية الصقة لتصليح 

  ".األطارات واألنابيب

  م25/11/2012: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

تعمل ( كايشا نيسان جيدوشا كابوشيكي: المالك
  )ًأيضا تحت إسم نيسان موتور كمبني ليمتد

 تاكاراتشو، كاناجاوا 2رقم ) شركة يابانية: (العنوان
   كين، اليابان– شي، كاناجاوا -كو، يوكوهاما

  م25/11/2012: تاريخ اإليداع
  ــــــــــــــــــــــــ

  
  47131: الطلب
 

   

  
  

  46669: الطلب
  35: القسم 

ــة وخاصــة : "الخــدمات ــة والجمل ــع بالتجزئ خــدمات البي
  ".خدمات البيع في الصيدليات

  شركة النهدي الطبية: المالك

   12: القسم
ائية ومن السيارات،المركبات الكهرب: البضاعة

ضمنها السيارات الكهربائية، الشاحنات، عربات 
النقل، مركبات الشحن المقفلة، مركبات رياضية 

، )RV(بصات، مركبات معدة لإلستجمام 
السيارات الرياضية، سيارات السباق، اللواري، 

و ) تراكتورات(رارت السحب ـمرفاعات شوكية وج
األجزاء األساسية والمكونات من ذلك؛ 

ورات؛ أجهزة إنذار ضد السرقة للمركبات، التراكت
  ".رقع مطاطية الصقة لتصليح األطارات واألنابيب

تعمل (نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا : المالك
  )ًأيضا تحت إسم نيسان موتور كمبني ليمتد

) شركة سعودية ذات مسئولية محدودة: (العنوان
ربية  المملكة الع21484 جده 17129. ب.ص

  السعودية

  م25/07/2012: تاريخ اإليداع
 ـــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 

  46750: الطلب
  4: القسم 

زيــت تزليــق للــسيارات بمــا فــي ذلــك زيــت : " البــضاعة
المحـــرك، شـــحوم الـــسيارات وزيـــوت التـــشحيم والوقـــود 

 ".والمواد المضافة 

  هيرو انفيستكورب ليميتد  : المالك

URVAN 
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ة مؤسسة تحت قانون شركة هندي: (العنوان
هيرو سي آر ) 1956الشركات الهندية لعام 

 141ديفيشن، سيوا رود، هيرو ناجار، لوديانا 
  ، الهند003

  م2012/ 08/ 23: تاريخ اإليداع
 ــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 

  46751: الطلب
  )9 (القسم 

ــسرعة : " البــضاعة ــسيارات؛ عــدادات ال خــوذات لل
هـــــــزة الكهربائيـــــــة، والكـــــــابالت مـــــــن ذلـــــــك؛ األج

ــــابالت والتوصــــيالت  ــــزات، واألســــالك والك والتجهي
الكهربائيــــــة، والمفــــــاتيح، وأجهــــــزة االستــــــشعار، 
والــــصمامات، والبطاريــــات، والملفوفــــات، وأبــــواق 

ـــــــشغيل  ـــــــات الت ـــــــسيارات، بادئ ـــــــستارترات(ال ، )ال
والموصـــــــالت والعـــــــدادات والمحركـــــــات واالدوات 

 ".وجميعها الستخدام في السيارات

  هيرو انفيستكورب ليميتد  : المالك
شركة هندية مؤسسة تحت قانون : (العنوان

هيرو سي آر ) 1956الشركات الهندية لعام 
 141 –ديفيشن، سيوا رود، هيرو ناجار، لوديانا 

  ، الهند003

  م2012/ 08/ 23: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

 

 
 
 

  46752: الطلب
  12: القسم 

ــا الم: )" البــضاعة ــع أجزاءهــا، وتجهيزاته ــات وجمي ركب
ــع أجزاءهــا،  ــرا وجــوا، وجمي ــل ب ولوازمهــا؛ أجهــزة للتنق

باســـتثناء الـــدراجات، والدراجـــة [وتجهيزاتهـــا ولوازمهـــا 
ـــا  ـــا، وتجهيزاته ـــع أجزاءه ـــثالث وجمي ذات العجـــالت ال

ـــا  ـــدراجات (ولوازمه ـــب ال ـــك إطـــارات وانابي ـــي ذل ـــا ف بم
ه ونقل جميـع ، والشاسي)والدراجة ذات العجالت الثالث

أنـــــواع المركبـــــات والـــــسيارات والمركبـــــات الكهربائيـــــة 
أي المركبـات األرضـية التـي ال تعمـل ) الصديقة للبيئـة

 ]".ومكوناتها) بالوقود

  هيرو انفيستكورب ليميتد  : المالك
شركة هندية مؤسسة تحت قانون الشركات : (العنوان

هيرو سي آر ديفيشن، سيوا ) 1956الهندية لعام 
  ، الهند003 141 –يرو ناجار، لوديانا رود، ه

  م2012/ 08/ 23: تاريخ اإليداع
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  46753: الطلب
  16: القسم 

المــــــــــواد المطبوعــــــــــة والقرطاســــــــــية : " البــــــــــضاعة
ــــب  ــــات والكت ــــة والكتيب ــــد االدل والمطبوعــــات، وبالتحدي
والمجـــــالت والبروشـــــورات، والنـــــشرات، والملـــــصقات، 

 ".ات، وجميعها في مجال السيارات والبوستر
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  هيرو انفيستكورب ليميتد  : المالك
شركة هندية مؤسسة تحت قانون : (العنوان

هيرو سي آر ) 1956الشركات الهندية لعام 
 141 –ديفيشن، سيوا رود، هيرو ناجار، لوديانا 

  ، الهند003

  م2012/ 08/ 23: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 

  46754: الطلب
  25: القسم 

المالبــــس، لبــــاس الــــرأس، األحذيــــة : " البــــضاعة
  ".والجزم والصنادل

  هيرو انفيستكورب ليميتد  : المالك
شركة هندية مؤسسة تحت قانون : (العنوان

هيرو سي آر ) 1956الشركات الهندية لعام 
 141ديفيشن، سيوا رود، هيرو ناجار، لوديانا 

  ، الهند003

  م2012/ 08/ 23: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 

  28: القسم 
اللعـــــب وادوات اللعـــــب؛ أدوات الرياضـــــة : "البـــــضاعة

واألدوات الرياضـية غيـر الـواردة فـي ) الجمباز(البدنية 
 ".فئات أخرى

  هيرو انفيستكورب ليميتد  : المالك
ت شركة هندية مؤسسة تحت قانون الشركا: (العنوان

هيرو سي آر ديفيشن، سيوا ) 1956الهندية لعام 
  ، الهند003 141 –رود، هيرو ناجار، لوديانا 

  46755: الطلب

  م2012/ 08/ 23: تاريخ اإليداع
  ــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 

  46756: الطلب
  35: القسم 
ٕإدارة األعمال، وادارة األعمـال واالستـشارات : "الخدمات

 وخـدمات محــل والبحـث والتحليـل فـي مجــال الـسيارات،
ـــــسيارات،  ـــــضم ال ـــــذي ي ـــــة ال ـــــة والتجزئ ـــــع بالجمل البي
وأجزائهـــا، وتجهيزاتهـــا وملحقاتهـــا؛ الدعايـــة واالعـــالن 
والتــــسويق والتــــرويج، كتالوجــــات النظــــام اإللكترونــــي 
ووسائل اإلعـالم االلكترونيـة مثـل المواقـع علـى شـبكة 
اإلنترنــت، وبــرامج التــسويق التلفزيــوني، وجميعهــا فــي 

  ".اتمجال السيار
  هيرو انفيستكورب ليميتد  : المالك
شركة هندية مؤسسة تحت قانون الشركات : (العنوان

هيرو سي آر ديفيشن، سيوا ) 1956الهندية لعام 
  ، الهند003 141 –رود، هيرو ناجار، لوديانا 
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  م2012/ 08/ 23: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
 
 
 
 

  46757: الطلب
  37: القسم 
 خــــدمات الـــصيانة اإلصــــالح وتــــشمل -دماتالخـــ

خــــــدمات المــــــساعدة الطارئــــــة علــــــى الطريــــــق 
  ".للسيارات
  هيرو انفيستكورب ليميتد  : المالك
شركة هندية مؤسسة تحت قانون : (العنوان

هيرو سي آر ) 1956الشركات الهندية لعام 
 141 –ديفيشن، سيوا رود، هيرو ناجار، لوديانا 

  ، الهند003

  م2012/ 08/ 23 :تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

PARLE  
  46048: الطلب 
   30: القسم 

بسكويت بما في ذلـك كعـك وبـسكويت : " البضاعة
كريم؛ حلويات بما في ذلك حلوى الفواكه، حلـوى، 
ســكاكر شــوكوالتة، حلويــات ســكر؛ وجبــات خفيفــة 

؛ خبــز، كعــك، معجنــات ومنتجــات 30ضــمن الفئــة 
ويفر، حلويات ومربى؛ أيـس الحلويات؛ بسكويت ال

كــريم ومــزيج أيــس كــريم؛ مركــزات للغــذاء؛ كعكــة 

َّالشعر، قطع حلوى من الحبوب؛ ملبسات وقطع حلوى 
ّ؛ حلــوى الخطمــي؛ علكــة؛ )حلويــات بــدون مــواد طبيــة( ِ ِْ

حلــــوى الهنــــدباء؛ دقيــــق قمــــح؛ وجبــــات خفيفــــة مــــن 
الحبــوب؛ رقــائق ومقرمــشات مــصنوعة مــن الحبــوب؛ 

ــوب؛ ــائق مــن الحب ــات رق ــذرة؛ قطــع وجب ــائق مــن ال  رق
خفيفة تحتوي خلـيط مـن المكـسرات والحبـوب والفواكـه 
المجففة؛ مستحضرات غذائية مـصنوعة مـن الحبـوب؛ 
ركائز بيتزا؛ بسكويت البقسماط؛ خبز الشاباتي؛ كاكـارا 

؛ التــبال؛ أطبــاق مجهــزة مــسبقا )خبــز رقيــق محمــص(
؛ معجــون الكــاري وخالئطــه؛ أطبــاق 30ضــمن الفئــة 

؛ 30معـــدة مـــسبقا؛ وجبـــات فوريـــة ضـــمن الفئـــة أرز 
ـــاد  ـــصات؛ صلـــصة طمـــاطم؛ )خبـــز هنـــدي(الباب ؛ صل

مكـــسرات مغلفـــة؛ مستحـــضرات مـــصنوعة مـــن حبـــوب 
وتوابــل للطعــام لالســتهالك البــشري؛ شــعيرية وســميد؛ 
مـــــسحوق القـــــستر؛ معكرونـــــة ســـــباكيتتي؛ شـــــعرية؛ 
منتجات معكرونة والباستا؛ توابل؛ توابـل جافـة؛ سـكر؛ 

  )".حب الذرة المشوي (الفوشار
  بارل برودكتس برايفت ليميتد: المالك

، )إيــست(نــورث ليفــل كروســنج، فايــل بــارل : العنــوان
  .، الهند057 400مومباي 

 م07/03/2012: تاريخ اإليداع

  41724ربطها بالعالمة رقم : الشرط 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  46611: الطلب
  6: القسم 
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الذية، مباني فوالذية سابقة مباني فو: "البضاعة
التجهيز، الفوالذ المستخدم في االنشاءات، ألواح 
معزولة باستخدام مادة البوليوريثين، طبقة حماية 
للحوائط واألسقف المصنوعة من الفوالذ 

نوع (واأللمنيوم، سقف شبكي معدني أو خشبي 
عوارض فوالذية ( ، عوارض مقوسة )من األسقف

  )".مقوسة
 كيربـــي الكويـــت للمبـــاني الحديثـــة شـــركة: المالـــك

  بمساهمة المقفلة
  ) شركة مساهمة مقفلة كويتية: (العنوان
  الكويت13100، الصفاة 23933. ب.ص

  م2012/ 07/ 09: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  

  46612: الطلب
  37: القسم 

ٕتركيـــب واصـــالح أجهـــزة تكييـــف : " البـــضاعة
ائرات، معالجـــة ٕالهـــواء، صـــيانة واصـــالح الطـــ

مضادة للصدأ للمركبـات، خـدمات عمـل الـثلج 
ٕالـــــــصناعى، الـــــــسفلتةـ، تنظيـــــــف واصـــــــالح 

ــــاآلجر  ــــاء ب ــــات، البن ــــد[الغالي ــــاء ]القرمي ، بن
أكــشاك العــرض والمحــالت، منــع التــسرب فــي 

األسـطح ) [تنظيـف المبـانى(المبانى، المبـانى 
مـــن ) [تنظيـــف المبـــانى(، المبـــانى ]الخارجيـــة
تـأجير جرافـات (شق الطـرق ، جرافات ]الداخل

ٕ، تركيب واصالح أجـراس اإلنـذار )شق الطرق

ٕضــــد الــــسطو، صــــيانة واصــــالح المواقــــد، صــــنع 
، غــــسيل الــــسيارات، تنظيــــف ]إصــــالح[الموبيليــــا 

، )تنظيــف بمناديــل أو مناشــف(المــداخن، تنظيــف 
تـأجير (، ماكينات التنظيف )تنظيف جاف(تنظيف 

ـــف ـــات التنظي ـــاني )ماكين ـــف المب ســـطح األ[، تنظي
، تنظيـف ]من الـداخل[، تنظيف المبانى ]الخارجية

، إصـــالح )تنظيـــف المركبـــات(المالبـــس، تنظيـــف 
تنظيــف (ســاعات الحــائط وســاعات اليــد، مالبــس 

، إصـــالح المالبـــس، مكونـــات الحاســـب )المالبـــس
ٕتركيـب وصـيانة واصـالح مكونـات الحاسـب (اآللي 
تــأجير معــدات (، التــشييد، معــدات التــشييد )اآللــي
، معلومات حول التـشييد، المعالجـة لمنـع )دالتشيي

، هـــــدم المبـــــانى، التنظيـــــف ]للمبـــــانى[الرطوبـــــة 
بمناديـــــل أو مناشـــــف، التطهيـــــر، حفـــــر اآلبـــــار، 
ٕالتنظيــــــف الجــــــاف، تركيــــــب واصــــــالح األجهــــــزة 
ٕالكهربائية، تركيب واصـالح الروافـع أو المـصاعد، 

ـــــــــة  ـــــــــارات الميكانيكي ـــــــــارات (الحف ـــــــــأجير الحف ت
) إبـــادة الحـــشرات الطفيليـــة(ة ، اإلبـــاد)الميكانيكيـــة

بخـــــالف تلـــــك الخاصـــــة بالزراعـــــة، االســـــتخراج 
، إصــــالح وصــــيانة آالت )االســــتخراج بالتعــــدين(

ٕعرض األفـالم الـسينمائية، تركيـب واصـالح أجهـزة 
ٕاإلنذار بالحريق، تركيب واصالح معدات التجميـد، 
تقــصير أو تغلــيط القمــاش بغليــه، العنايــة بــالفراء 

ـــا واصـــالحها،  ـــران، ٕوتنظيفه ـــب واصـــالح األف ٕتركي
صــيانة األثـــاث، تجديـــد األثـــاث، إنـــشاء المـــوانئ، 
ٕتركيــــب واصــــالح معــــدات التــــسخين، المعلومــــات 

، المعلومـــــــــات )المعلومـــــــــات حـــــــــول التـــــــــشييد(
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ــع التــداخل )المعلومــات حــول اإلصــالح( ،  من
كـــى المالبـــس (فــي األجهـــزة الكهربائيـــة، كــي 

ــــة ــــب واصــــالح وســــائل الــــرى، )الكتاني ٕ، تركي
معــــدات المطــــبخ، شــــحذ الــــسكاكين، تركيــــب 

غـــــسل المالبـــــس وكيهـــــا، العنايـــــة بـــــالجلود 
ــــــب واصــــــالح  ٕوتنظيفهــــــا  واصــــــالحها، تركي ٕ
المــصاعد أو الروافــع، كــى المالبــس الكتانيــة، 

، التــــشحيم )إصــــالح أقفــــال األمــــان(األقفــــال 
ٕ، تركيــب وصــيانة واصــالح )تــشحيم المركبــات(

، أعمـال )صيانة للمركبـات(الماكينات، صيانة 
بنــاء، رتــق المالبــس، اإلســتخراج بالتعــدين، ال

ٕصــيانة واصــالح الــسيارات، غــسيل الــسيارات، 
ٕتركيــب وصــيانة واصــالح الماكينــات والمعــدات 
المكتبية، الدهان الـداخلي و الخـارجي، لـصق 
ــــى الجــــدران، إصــــالح المظــــالت،  ــــورق عل ال

، إصــــالح أجهــــزة )رصــــف الطــــرق(الرصــــف 
تكـسير التصوير الفوتـوغرافى، بنـاء األرصـفة ل

ـــب،  ـــشاء وصـــيانة خطـــوط األنابي األمـــواج، إن
وضع طبقات الجص، أعمـال الـسباكة، تلميـع 

، كـــبس أو كـــى المالبـــس، )تلميـــع للمركبـــات(
الـــصقل بالزجـــاج البركـــانى الخفيـــف، إصـــالح 
المــضخات، خــدمات إســتخراج الحجــارة، إبــادة 
الفئــــران، تجديــــد المحركــــات التــــى تآكلــــت أو 

كينـــات التـــى تلفـــت بـــشكل جزئـــى، تجديـــد الما
ــــــد  ــــــى، تجدي ــــــشكل جزئ ــــــت ب ــــــت أو تلف تآكل
المالبــــــــــس، تــــــــــأجير جــــــــــرارات التــــــــــسوية 

، تــأجير معــدات اإلنــشاء، تــأجير ]البلــدوزرات[

ــــاش  ــــشاء[األون ــــدات اإلن ــــارات ]مع ــــأجير الحف ، ت
ـــــات كـــــنس الطـــــرق،  ـــــأجير ماكين ـــــة، ت الميكانيكي
معلومــات حــول اإلصــالح، تــصليح أقفــال األمــان، 

 التجديـد والتـصليح ،)إصـالح تحـت المـاء(إصالح 
، إعـادة الطلـي بالقـصدير )تجديد وتصليح األثاث(
، إعادة تلبـيس )لتجديد األواني خاصة النحاسية (

ـــــت ببرشـــــام، رصـــــف  اإلطـــــارات بالمطـــــاط، التثبي
الطــــرق، خــــدمات التــــسقيف، التجهيــــز لمقاومــــة 
ٕالصدأ ، صيانة واصـالح الخـزائن، الـسنفرة بالرمـل 

منــع التــسرب (ب ، التزويــد بــسقاالت، منــع التــسر
محطــات خدمــة (، محطــات الخدمــة )فــي المبــانى
، بنـــــاء )شـــــحذ الـــــسكاكين(، الـــــشحذ )المركبـــــات

دهــــان أو (الــــسفن، إصــــالح األحذيــــة، الالفتــــات 
ــات ــثلج )إصــالح الالفت خــدمات (، خــدمات عمــل ال

، تنظيــف الــشوارع، صــيانة )عمــل الــثلج الــصناعى
  ".ٕواصالح الحجرات المنيعة

لكويـــــت للمبـــــاني الحديثـــــة شـــــركة كيربـــــي ا: المالـــــك
  بمساهمة المقفلة

  ) شركة مساهمة مقفلة كويتية: (العنوان
  الكويت13100، الصفاة 23933. ب.ص

  م2012/ 07/ 09: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  42796: الطلب
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؛ ]غــــــــسيل[مستحــــــــضرات التبيــــــــيض : " البــــــــضاعة
مستحـــــضرات تنظييـــــف؛ كيماويـــــات ســـــطوع االلـــــوان 

؛ مستحــــضرات الغــــسيل ]غــــسيل[لألغــــراض المنزليــــة 
الجـــاف؛ مطهـــرات القمـــاش لإلســـتخدام فـــي الغـــسيل؛ 
شــــــــمع األرضــــــــيات؛ مــــــــزيالت شــــــــمع األرضــــــــيات 

ـــــر[ ـــــزالق ؛ ســـــوائل مـــــضادة ]مستحـــــضرات تطهي لإلن
ـــسيل؛  ـــسيل؛ مستحـــضرات الغ ـــيض الغ لألرضـــيات؛ مب
مستحـــضرات نقـــع الغـــسيل؛ ملمـــع لألثـــاث واالرضـــية؛ 
مستحـــضرات تلميـــع؛ شـــمع تلميـــع؛ محاليـــل تطهيـــر؛ 

  صابون مطهر؛ مزيالت البقع؛ مستحضرات الغسيل 

   16: القسم 
) الكرتـــون(الـــورق والـــورق المقـــوى : "البـــضاعة

الــواردة ضــمن واألصــناف المــصنوعة منهمــا غيــر 
  ".فئات أخرى

  الشركة السعودية لتحويل الورق: المالك
ـــــــــــوان ـــــــــــدمام 3801ص ب : العن  ، 31481، ال

  .المملكة العربية السعودية
  م06/06/2010: تاريخ اإليداع

  ــــــــــــــــــــــــ
KATAKIT  

جودميد تشميكلس كوربوريشن إس دي إن : المالك  42282: الطلب
   32: القسم   بي إتش دي

الميــاه المعدنيــة والغازيــة والمــشروبات : "البــضاعة
رى غيـــر الكحوليـــة؛ شـــراب الفواكـــه وعـــصير األخـــ

الفواكه ، مركزات العصائر والمستحـضرات األخـرى 
  ".لصنع المشروبات

ــوان ــوت : العن ــورونج بو27ل ــي، ل ــانجونج ب ، 3/1نجــا ت
 سـيريمبان، نيجيـري 70400سيناوانج إندسـتلایر بـارك، 

  .سيمبيالن، ماليزيا

 -شـــــركة تنميـــــة الـــــصناعات الغذائيـــــة : المالـــــك  م23/02/2011: تاريخ اإليداع
 كتاكيت

  ـــــــــــــــــــــــــــ

 مــزة فــيالت غربيــة بــرج تالــة -دمــشق: : العنــوان
  ، سوريا24طابق أول مكتب رقم 

  م4/3/2010: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  44134: الطلب
 

  

   3: القسم

  
  
  

  44872: الطلب
   41: القسم 

تـــوفير الـــدورات التعليميـــة والمحاضـــرات " -الخـــدمات
تــدريب والحلقــات الدراســية وبــرامج تــدريب الــشباب ؛ ال

ـــــــات  ـــــــديم االمتحان ـــــــة، وتق ـــــــى المهـــــــارات المهني عل
ٕواالختبـــــارات التربويـــــة، واجـــــراء وتنظـــــيم المـــــؤتمرات 
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والمعـــارض، ونـــشر الكتـــب والمطبوعـــات الدوريـــة 
والمجالت والصحف والنشرات اإلخبارية، وخـدمات 
ـــــة، وخـــــدمات  ـــــة ؛ المطبوعـــــات اإللكتروني المكتب
ـــــــــات  ـــــــــارض والفعالي ـــــــــيم والمع ـــــــــيم، وتنظ التعل

ــؤ تمرات، وخــدمات استــشارية تتعلــق بــالتعليم والم
 "والتدريب لإلدارة وشؤون الموظفين

شــارتريد انــستيتيوت اوف بيرســنوال آنــد : المالــك
  ديفلوبمينت

جـي 191 برودواي، لندن إس دبليـو151: العنوان
  كيو، المملكة المتحدة

  م26/06/2011: تاريخ اإليداع
   44871ربطها بالعالمة التجارية رقم : الشرط
 ـــــــــــــــــــــــــ

LEVACT  
  44206: الطلب
   5: القسم 

المنتجـــــــات الـــــــصيدلية والبيطريـــــــة : "البـــــــضاعة
والــصحية لألغــراض الطبيــة؛ المنتجــات الــصيدلية 
ــــد  ــــة  وبالتحدي ــــى وصــــفة طبي ــــط عل المتاحــــة فق

) نمــو الخاليــا ؛ تثبــيط الــسرطان(المثبطــة للخاليــا 
  ".منتجات لألغراض الطبية

  س دوتشالند جي إم بي إتشاتيال: المالك

 80992، 66-64جـورج بروتـشل ريـنج : العنوان
  ميونخ، المانيا

  م10/03/2011: تاريخ اإليداع
  ــــــــــــــــــــــــ

 

  
  
  

  45455: الطلب
  29: القسم 

اللحــــــوم واألســــــماك ولحــــــوم الــــــدواجن، : "البــــــضاعة
خالصــات اللحــم، فواكــه وخــضروات محفوظــة ومجففــة 

ـــي(ومطهـــوة، هـــالم  ـــه مطبوخـــة ) جيل ـــات وفواك ومربي
بالـــسكر، اللـــبن ومنتجـــات األلبـــان، الزيـــوت والـــدهون 

  ".المعدة لألكل، األغذية المحفوظة والمخالالت
شــــركة تــــسويق منتجــــات قــــودي الــــسعودية : المالــــك

  المحدودة  
، المملكــة العربيــة 21411 جــدة 427ب .ص: العنــوان
  السعودية

  م2011/ 10/ 20: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ
  
 

    
  

  45456: الطلب
  30: القسم 

ــــضاعة ــــسكر واألرز : "الب ــــشاي والكاكــــاو وال ــــبن وال ال
ـــــدقيق  ـــــبن اإلصـــــطناعي، ال ـــــساجو وال ـــــا وال والتابيوك
ـــــز  ـــــوب والخب ـــــن الحب ـــــصنوعة م والمستحـــــضرات الم
والبــسكويت والفطــائر والحلويــات والحلويــات المثلجــة، 
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ـــ ـــح عـــسل النحـــل والعـــسل األســـود، الخمي رة، المل
والخــــردل والخــــل، البهــــارات والتوابــــل والصلــــصلة 

  ".المكرونة، الثلج
شــركة تــسويق منتجــات قــودي الــسعودية : المالــك

  المحدودة  
ـــــوان ـــــة 21411 جـــــدة 427ب .ص: العن ، المملك

  العربية السعودية

  م2011/ 10/ 20: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  

  45457: الطلب
 

HAPPYCALL 
  44664: الطلب
  7: القسم 

غيـر تلـك التـي [مطاحن لألغراض المنزلية : "البضاعة
؛ خالطــات كهربائيــة لألغــراض المنزليــة؛ ]ًتــدار يــدويا

ـــــات  ـــــة؛ خفاق ـــــة لألغـــــراض المنزلي ّغـــــساالت كهربائي
َّصارات  فاكهـــــة ّكهربائيـــــة لألغـــــراض المنزليـــــة؛ عـــــ

ّعــــصارات / كهربائيــــة، لألغــــراض المنزليــــة؛ مطــــاحن
كهربائيــــــة لألغــــــراض المنزليــــــة؛ خالطــــــات الطعــــــام 
ـــــانس  ـــــراطيم مك ـــــة؛ خ ـــــة لألغـــــراض المنزلي الكهربائي
كهربائية؛ مكانس كهربائية؛ أكياس مكانس كهربائيـة؛ 
ُمكانس كهربائية؛ مطاحن القهوة غيـر تلـك التـي تـدار 

منزلي؛ مطاحن فلفل غير تلـك التـي ًيدويا لالستخدام ال
ِتـــدار يـــدويا؛ غـــساالت؛ غـــساالت األطبـــاق؛ مجففـــات  ُ ً ُ
ـــة؛ الغـــساالت  ـــاق االتوماتيكي ـــة؛ غـــساالت األطب َّدوامي
الكهربائيــة؛ معــدات تلميــع كهربائيــة لألحذيــة؛ فتاحــات 
ـــــسيل  ـــــة لغ ـــــب؛ آالت وأجهـــــزة كهربائي ـــــة للعل كهربائي

غـــراض الـــسجاد، آالت للـــصقل بالـــشمع كهربائيـــة لأل
المنزلية؛ خالطات كهربائية لألغراض المنزليـة؛ أجهـزة 

  ".تنظيف كهربائية ألغراض منزلية

  32 :القسم
المياه المعدنية والغازية وغيرها من : " البضاعة

المشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخلصة 
من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات 

  ".أخرى لعمل المشروبات
شــركة تــسويق منتجــات قــودي الــسعودية : المالــك

  المحدودة  
ـــــوان ـــــة 21411 جـــــدة 427ب .ص: العن ، المملك

  ةالعربية السعودي

  م2011/ 10/ 20: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

  هابيكول كمبني ليمتد: المالك

ــــــوان ــــــج، جمهــــــاي- ســــــامجي1-: العن ســــــي، -دون
  دو، جمهورية كوريا-جيونجسانجنام
  م23/05/2011: تاريخ اإليداع

  ـــــــــــــــــــــــــ
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  45373: الطلب
   29: القسم 

لبن البـدرة، منتجـات الحليـب، معجـون : "البضاعة
  ".الطماطم، عصير الطماطم للطبخ

ـــــك ـــــة : المال ـــــسير عـــــرار التجاري ذات (شـــــركة تي
  )مسئولية محدودة

 دبي، اإلمارات العربية 41021 ب –ص : العنوان
  المتحدة

  م06/10/2011: تاريخ اإليداع
ــشرط ــسلع : ال ــدرة مــن قائمــة ال ــبن الب حــذف ل

  27428العالمة لتشابها مع 
  ـــــــــــــــــــــــ

ARGENLAC 
 

  45512: الطلب
   29: القسم 

  ."الحليب المجفف والجبن: "البضاعة
 

  
  45797: الطلب 
   9: القسم 

  ".بطاريات السيارات : " البضاعة
  أعمال الخلفاء التجارية: المالك

 الــــسوق الـــشعبي جــــوار البنــــك –امــــدرمان : العنـــوان
  . السودان-اإلسالمي

 م19/01/2012: تاريخ اإليداع

  ـــــــــــــــــــــــــ

LEVACT  
  44673: الطلب
  16: القسم 

أقالم من جميع األنواع وبالتحديد أقالم : "البضاعة 
حبر خاص، أقالم ذات رؤوس كروية، أقالم رسم، 
أقالم تظهير، أقالم ذات رؤوس صغيرة، أقالم نيون، 
عبوات لهذه األقالم والقرطاسية األخرى المتتضمنة 

   ".6بالفئة 
  لينك بن آند بالستكس ليميتد: المالك

 – فيرست فلور، كالكوتا  اليبور رواد،3: العنوان  .إيه.إس. ماستلون هنوس: المالك
جنــــرال ) 1748(، 957آلــــت، بــــراون : : العنــــوان  .، والية غرب البنغال، الهند027 700

رودريجــويز، بروفينــسا دي ســانتا فــي، جمهوريــة 
  االرجنتين

  م24/05/2011: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  م02/11/2011: تاريخ اإليداع
 ــــــــــــــــــــــ

  
  

  45370: الطلب
   12: القسم 

NPR 
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قطـــع غيـــار واكســـسوارت للمحركـــات : "البـــضاعة
والمكـــــائن للمركبـــــات األرضـــــية وتـــــشمل حلقـــــات 

ِجلـب المكبس، حلقات السد، السلندرات، بطانات و
الــسلندر، المكــابس والــصمامات وعمــود الكامــات، 
االزرع المترجحة، مقاعد الصمام، موجه الصمام، 
غمــــازة الــــصمام، أجــــزاء ســــد للمحركــــات الــــدوارة 
ــراس، ســدادت الزيــت، ســدادت  وتــشمل ســدادت ال
جانبيـــة، ســـدادت الزوايـــا وحلقـــات ســـد العمـــود، 
قارنات العمود للمركبات البريـة، محركـات ومكـائن 

مركبات البرية ومن ضـمنها محركـات الجـازولين لل
  ".     محركات الديزل والكيروسين أو النفط والغاز

  نيبون بيستون رينج كمبني ليميتد: المالك

ـــــوان ـــــشي، هون10-12-5: العن هيجاتـــــشي، -مات
  كيو، سايتاما سيتي، سايتاما، اليابانتشيو

  م06/10/2011: تاريخ اإليداع

_______________________________  

CWT 
  44431: الطلب
  39: القسم 
 خدمات وكاالت السفر؛ خدمات  -الخدمات

وكاالت السفر المقدمة على إنها جزء من نظام 
الحوافز؛ القيام بعمل حجوزات وحجز للنقل؛ 
اإلعداد وعقد للجوالت السياحية وخطة عطلة 
شاملة اإلقامة واالنتقال؛ اإلعداد للنقل الجوي 

فراد والمجموعات؛ تنسيق والبري والبحري لأل
ترتيبات السفر لألفراد والجماعات؛ تنظيم رحالت 

شاملة وجوالت سياحية؛ خدمات حجز تأجير 
ٕالسيارات؛ توفير وادارة برامج مزايا للمسافر الدائم 
لآلخرين؛ إعداد تقارير إدارة السفر لآلخرين؛ القيام 
بعمل حجوزات آلية وبالخطوط الجوية وحجز للسفر 

يلة من وسائل شبكات االتصاالت بأية وس
االلكترونية؛ توفير خدمات وكاالت السفر عبر قاعدة 
بيانات تفاعلية عبر االنترنت التي تسمح للمسافر 
العامل بإكمال وتقدين نماذج طلب السفر وذلك 
للحصول على مصاريف السفر والموافقة على 
الفواتير من صاحب العمل، عمل الحجز التلقائي 

خطوط الجوية والتي يمكن استخدامها وحجوزات ال
أيضا إلرسال تأكيد حجز السفر للمسافرين وتقارير 
السفر إلى أصحاب العمل؛ المعلومات والخدمات 

    االستشارية المتعلقة بما ذكر أعاله
  في.سي دبليو ترافيل هولدنجز، إن: المالك

ــــوان ــــسيلويركينج : العن ــــو، ، 58وي ــــب أبول  1112 جي
  .نداإكس إس دايمين، هول

  م20/04/2011: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــــ

CWT  
  44432: الطلب
  43: القسم 
خدمات وكاالت السفر، أي القيام بعمل  "-الخدمات

حجز وحجوزات ألماكن إقامة مؤقتة؛ توفير خدمات 
وكاالت السفر عبر قاعدة بيانات تفاعلية عن طريق 

 حجوزات ألماكن االنترنت التي يمكن استخدامها لعمل
إقامة مؤقتة؛ إعداد مهام تقديم األطعمة والمشروبات؛ 
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المعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة بما 
 ."ذكر أعاله

األدوات اليدويــــة، وتحديــــدا مفــــاتيح شــــد : "البــــضاعة
ــة، مــسند؛ ملفــات، أدوات حــف،  مدرجــة، رفــش، زرادي
مناشير قوسية، براغي صفيحية مع مصوملة، مفاتيح 
شــــد، أدوات قــــص، أدوات قــــص األنابيــــب، قطاعــــات 
أنابيب، مناشير، أدوات توسيع، صنابير، جهاز تثبيت 

وات كـشط، مالعـق صـغيرة، مـالزم، أدوات البراشيم، أد
ــــاتيح صــــنابير،  ــــارف، مف ــــشير، مغ ــــع، أدوات تق تقطي
أدوات توسيع الحلقات الحديدية، أدوات الـدعك، أدوات 
الحدائق، ريـش ثقـب مربعـة ومركزيـة، قـضبان تطويـل 

  ".لألدوات اليدوية

  في.سي دبليو ترافيل هولدنجز، إن: المالك

 1112 جيـب أبولـو، ، 58ويـسيلويركينج : العنوان
  .إكس إس دايمين، هولندا

  م20/04/2011: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

  

  شيانج يون تولز كمبني ليمتد: المالك

ــوان ــن 23نمبــر : العن رود، شــيجانج ، هيمــو 742، الي
، تــايوان، جمهوريــة 429ديــستريكت، تايتــشونج ســيتي 

  44388: الطلب  .الصين الشعبية
  م26/06/2011: تاريخ اإليداع  34: القسم 

 ـــــــــــــــــــــــــــ  ".السجائر؛ التبغ؛ أدوات المدخنين: "البضاعة
ــــك ــــي : المال ــــاكو كمبن ــــروزرس توب ــــانغ ب ناني
  ليميتد

 تــسينج يــونج ســيركويت، تيــون مــون، 9: العنــوان
  .نيو تيريتوريز، هونج كونج

  م13/04/2011: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  44868: الطلب
 

 
 
 
 

  44378: الطلب
   43: القسم 
خدمات الفنادق؛ خدمات المطاعم  " -الخدمات

والتموين والمقاصف وصالة الكوكتيل؛ خدمات منتجع 
مرافق لألغراض العامة لإلجتماعات السكن؛ توفير 

والمؤتمرات والمعارض؛ توفير مرافق للوالئم والفعاليات 
اإلجتماعية للمناسبات الخاصة؛ خدمات الحجز 

  8: القسم    ".واإلقامة في الفنادق لآلخرين
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إتــش إل تــي إنترناشــيونال آي بــي إل إل : المالــك  ــــــــــــــــــــــــ
 سي 

جــونس بــرانش درايــف، ســوت  7930: : العنــوان
، الواليـــات  22102 إيـــه  مكلـــين، فـــي 1100

  .المتحدة األمريكية

  م12/04/2011: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

  44382: الطلب
 

NESINA  
  45070: الطلب
   5: القسم 

 من والوقاية للعالج صيدلية مستحضرات: البضاعة
  ".السكري أمراض
 ليميتد كمبني فارمسيتيكال تاكيدا: المالك

 كيو،-تشيو تشوم،-4 دوشوماشي ،1-1: العنوان
  اليابان اوساكا،

  م24/07/2011: داعتاريخ اإلي
 1135219ربطها بالعالمة الدولية رقم : الشرط

  ــــــــــــــــــــــــ
GALAXY NOTE  

  45540: الطلب   43: القسم
خدمات الفنادق؛ خدمات المطاعم  " -الخدمات

والتموين والمقاصف وصالة الكوكتيل؛ خدمات 
منتجع السكن؛ توفير مرافق لألغراض العامة 

لمؤتمرات والمعارض؛ توفير مرافق لإلجتماعات وا
للوالئم والفعاليات اإلجتماعية للمناسبات 
الخاصة؛ خدمات الحجز واإلقامة في الفنادق 

    ".لآلخرين

    9: القسم 
بطاريات تستخدم في الهواتف المحمولة : البضاعة

وأجهزة الحاسوب اللوحي وآالت تصوير وتسجيل 
ومحاور شبكات  تلفزيونية وبرمجيات ألعاب الحاسوب

وب ومفاتيح وموجهات وبرمجيات حاسوب  الحاس
ٕللتراسل الفوري وارسال واستالم رسائل البريد  ٕ
اإللكتروني ومعلومات االتصال وخدمة تبادل الجداول 
والمحتويات وبرمجيات حاسوب إلدارة وتنظيم 
محتويات القراءة الرقمية المتنوعة وبالتحديد، كتب 
إلكترونية وصحف إلكترونية وأطروحات ومجالت 

لكترونية وبرمجيات حاسوب إلدارة المعلومات إ
الشخصية وبرمجيات حاسوب للشراء أو التحميل أو 
اللعب أو سماع الموسيقى، برمجيات كمبيوتر للشراء 

إتــش إل تــي إنترناشــيونال آي بــي إل إل : المالــك
 سي 

جــونس بــرانش درايــف، ســوت  7930: : العنــوان
، الواليـــات  22102 مكلـــين، فـــي إيـــه  1100

  .ريكيةالمتحدة األم

  م12/04/2011: تاريخ اإليداع
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أو االشتراك أو التحميل أو اللعب أو سماع 
محتويات القراءة الرقمية، وبالتحديد، كتب 
إلكترونية وصحف إلكترونية وأطروحات ومجالت 

ترونية وبرمجيات حاسوب تستخدم للتسجيل إلك
ُوالتنظيم واإلرسال والمعالجة ومراجعة النصوص 
والبيانات والملفات الصوتية وملفات الفيديو 
واأللعاب اإللكترونية المتعلقة بالتلفاز والحاسوب 
ومشغالت الموسيقى ومشغالت الفيديو ومشغالت 
الوسائط والهواتف المحمولة وأجهزة إلكترونية 

قمية محمولة وبرمجيات حاسوب تستخدم عبر ر
 للمالحة والنقل  GPSاألقمار الصناعية وأنظمة

وتخطيط الرحالت والخرائط اإللكترونية وبرمجيات 
حاسوب لنظم معلومات السفر لتوفير أو تقديم 
االستشارات في السفر والمعلومات المتعلقة 
بالفنادق والمعالم والمتاحف ووسائل النقل العام 

مطاعم ومعلومات أخرى متعلقة بالسفر والنقل وال
وبرمجيات حاسوب تستخدم لعرض وتحميل 
الخرائط اإللكترونية وبرمجيات حاسوب مدمجة 
تستخدم كخاصية إلكترونية مثبتة في الخلوي أو 
الهواتف المحمولة تتيح للمستخدمين اللعب 
وتحميل األلعاب اإللكترونية وسماع وتحميل 

ومشاهدة وتحميل شاشات النغمات والموسيقى 
توقف وخلفيات سطح المكتب وبرمجيات 
الحاسوب للتمكن من التأليف والنشر والتحميل 
والتنزيل واإلرسال واالستقبال والتحرير 
واالستخراج والتشفير وفك التشفير واللعب 
والتخزين والتنظيم واألداء واالستعراض والعرض 

قة أخرى واالشتراك في والتدوين والمشاركة أو بطري
توفير الوسائل  أو المعلومات االلكترونية من خالل 
اإلنترنت أو شبكات االتصال األخرى وبرمجيات 
حاسوب لتمكين المستخدمين من برمجة وتوزيع 
الملفات الصوتية والبصرية والنصوص ومحتويات 
وسائط متعددة أخرى، وبالتحديد، موسيقى وحفالت 

وأخبار ورياضة موسيقية وفيديو وراديو وتليفزيون 
وألعاب وبرامج ثقافية وبرامج ذات عالقة بالترفيه 
وبرامج تعليمية عبر شبكة االتصال والحواسيب 
وكابالت بيانات االتصال تستخدم مع الهواتف 
المحمولة وأجهزة الحاسوب اللوحي والكاميرات الرقمية 
وأجهزة فك التشفير الرقمية وصور رقمية محملة، 

وغرافية وصور فيديو ونغمات وبالتحديد، صور فوت
محملة ومشغالت أقراص رقمية وسماعات أذن 
لألجهزة المحمولة وحواسيب لوحية وشواحن بطارية 
إلكترونية للهواتف المحمولة وشحنات بطارية 
إلكترونية للحواسيب اللوحية وآالت الفاكس واألقراص 

مقسم (PBX   (IP)الصلبة وبروتوكول االنترنت
وألواح مفاتيح ) روتوكول االنترنتالهاتف الفرعي لب

كهربائية وهواتف بروتوكول االنترنت ونهايات طرفية 
للهاتف الرئيسي ومفاتيح الشبكة المحلية وبرمجيات 
نظم تشغيل الهاتف المحمول والحاسوب اللوحي 
وهواتف محمولة وشاشات للحواسيب ومشغالت 

 وشبكة أجهزة خادم الوصول إلى MP3أقراص 
يات التشغيل والمساعد الرقمي الشبكة وبرمج

وأجهزة حاسوب محمولة )  (PDAالشخصي 
ومشغالت وسائط متعددة محمولة وطابعات للحواسيب 
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وأشباه موصالت وهواتف ذكية وبرمجيات لنظم   45824: الطلب
إدارة الشبكة وأجهزة توجيه المفاتيح وحواسيب 
لوحية وهواتف ومستقبالت التلفزيون وذاكرة 

كات واسعة  وأجهزة توجيه الشبUSBفالش 
 ).WAN(النطاق 

 سامسونج إليكترونيكس كمبني ليميتد  : المالك

دونــــــج، يونجتــــــونج، -، ماييتــــــان416: العنــــــوان
ــــونج دو، -ســــي، جيــــونجي-جــــو، ســــون-يونجت

  .جمهورية كوريا

 م15/11/2011: تاريخ اإليداع

  ـــــــــــــــــــــــــ
  
  
  

  45823: الطلب
   30: القسم 

 )".ت ألغراض طبيةليس(العلكة : ""البضاعة

  أوريون كوربوريشن   : المالك

-دونـــج، يونجـــسان-، مونبـــاي10-30: العنـــوان
  جيو، سيوؤل كوريا، جمهورية كوريا

  م19/02/2012: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  

   30: القسم 
 )".ليست ألغراض طبية(العلكة : ""البضاعة

  ريشن   أوريون كوربو: المالك

جيــو، -دونــج، يونجــسان-، مونبــاي10-30: العنــوان
  سيوؤل كوريا، جمهورية كوريا

  م26/01/2012: تاريخ اإليداع
  45823ربطها بالعالمة رقم : الشرط

  ــــــــــــــــــــــــ

  
  47283: الطلب
  39: القسم 
  ".النقل؛ تغليف وتخزين السلع "-الخدمات
  اريةشركة الزاجل السريع التج: المالك

) شــــركة ذات مــــسئولية محــــدودة ســــعودية: (العنــــوان
طريــق الملــك عبــد العزيــز، عنيــزة،  المملكــة العربيــة 

  السعودية
  م03/01/2013: تاريخ اإليداع

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  

  47273: الطلب
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) شــركة مؤســسة تحــت قــوانين إنجلتــرا وويلــز(: العنــوان
 هيـدلي رود إيـست، وودلـي، 9، هيدلي بـارك، 1يونيت 

  .إس كيو، المملكة المتحدة4 5ريدنج، بيركشير، آرجي

   3: القسم 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى : " البضاعة

س؛ مستحضرات تستعمل في غسل وكي المالب
تنظيف وجلي وكشط، صابون، عطور، زيوت 

للشعر، ) لوشن(عطرية، مستحضرات تجميل، غسول 
  ".منظفات أسنان

  م02/01/2013: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

 م.م.شركة نزيه التجارية ش: المالك

ـــوان ـــد : العن ـــة الن ـــورنيش المزرعـــة بناي ـــروت ك بي
  .مارك، لبنان
  م02/01/2013: تاريخ اإليداع

  ـــــــــــــــــــــــــ

SFC  
  47270: الطلب
 

SFC  
  47271: الطلب
    30: القسم 

المواد مرق التخليل؛ الصلصات، والتوابل، : "البضاعة
المنكهة؛ مستحضرات النشويات؛ األغذية النشوية 
والمنتجات الغذائية؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب ، فتات الخبز، خليط الخبز ومزيج 
المخيض لتغطية المنتجات الغذائية؛ الخميرة والباكنج 
باودر، والملح، والخردل، والخل؛ مزيج صلصة؛ 

  ".للوجباتالوجبات الجاهزة ومكونات 
    29: القسم

اللحوم واألسماك والدواجن والطيور : "البضاعة
الداجنة؛ المنتجات الغذائية التي تحتوي على 
اللحوم واألسماك والدواجن والطيور الداجنة ؛ 
الوجبات الجاهزة والمكونات للوجبات؛ بيري بيري 
الدجاج؛ الدجاج المقلي، الوجبات الجاهزة بما في 

المطبوخة والخضروات ذلك الدجاج، الفواكه 
ومنتجات الفاكهة، والمنتجات النباتية؛ األعشاب 
المجففة ؛ الزيوت والدهون الصالحة لألكل؛ 
الهالم والمربى وصلصات الفاكهة؛ معلبات 
الفواكه و معلبات الخضار؛ المخلالت والبيض 

  ".والحليب ومنتجات األلبان للغذاء

 فاست فود سيستمس ليميتد: المالك

) شــركة مؤســسة تحــت قــوانين إنجلتــرا وويلــز: (العنــوان
 هيـدلي رود إيـست، وودلـي، 9، هيدلي بـارك، 1يونيت 

  .إس كيو، المملكة المتحدة4 5ريدنج، بيركشير، آرجي

  م02/01/2013: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 فاست فود سيستمس ليميتد: المالك

  
  

  47272: الطلب
    )43(: سم الق

SFC
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 المملكة 113911 الرياض 250530. ب.ص: العنوان
  .العربية السعودية

خدمات المطاعم، وخدمات الكافتيريا  "الخدمات
وخدمات المقاهى، خدمات مطاعم الخدمة 
الذاتية، وخدمات مطاعم تقديم الوجبات السريعة، 
ٕواعداد الطعام، الخدمات المقدمة أوالمرتبطة 
بتشغيل أو منح أمتيازات المطاعم والمقاهي 
والكافيتريات ومحالت الوجبات الخفيفة 

روبات المنشأت أوالمرافق التي تعمل في والمش
مجال تقديم خدمات الطعام والشراب المعد 
ٕلالستهالك، واعداد األطعمة التي تحمل للتناول 
بالخارج؛ تصميم تلك المطاعم والمقاهي 
والكافيتريات ومحالت الوجبات الخفيفة و 
والمشروبات وغيرها من المنشآت والمرافق 

عام والشراب المعد العاملة في مجال توفير الط
  ".لالستهالك

  م17/12/2012: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

 فاست فود سيستمس ليميتد: المالك

شـــركة مؤســـسة تحـــت قـــوانين إنجلتـــرا : (العنـــوان
 هيــــدلي رود 9، هيــــدلي بــــارك، 1يونيــــت ) وويلــــز

إس 4 5إيــست، وودلــي، ريــدنج، بيركــشير، آرجــي
  .كيو، المملكة المتحدة

  م02/01/2013: تاريخ اإليداع
____________________________  

DEJA  

  

  47215: الطلب
  )38 (-القسم

  ".األتصاالت عن بعد: "-الخدمات

  شركة تجسيد المحدودة: المالك

  
  
  

  47505: الطلب
    )16 (–القسم 

؛ حفاضـــات ]قرطاســية[النيـــة بطاقــات إع: " البــضاعة
ــــسليلوز  ــــورق وال ــــال مــــن ال ــــرة [األطف لالســــتخدام لم

ســــراويل علــــى شــــكل [؛ حفاضــــات األطفــــال ]واحــــدة
لالســـتخدام لمـــرة [مـــن الـــورق والـــسليلوز ] حفاضـــات
؛ فــــــوط األطفــــــال مــــــن الــــــورق والــــــسليلوز ]واحــــــدة

حقائــــب جمــــع (؛  حقائــــب ]لالســــتخدام لمــــرة واحــــدة[
ســتيك؛ صــدرية األطفــال مــن الــورق أو البال) القمامــة

؛ الــــورق المقــــوى؛ )تقــــاويم(مــــن الــــورق؛ رزنامــــات 
البطاقـــات؛ كتالوجـــات؛ حفاضـــات علـــى شـــكل ســـراويل 

مـن الـورق و ) حفاضات على شـكل سـراويل لألطفـال(
حفاضـات (؛ حفاضـات ]يمكن التخلص منها[السليلوز 
يمكــــن الــــتخلص [مــــن الــــورق والــــسليلوز ) لألطفــــال

معطــرة أو غيــر [ الــورق ؛ بطانــات لــألدراج مــن]منهــا
مـن [؛ أكيـاس للقمامـة ]لـوازم مكتبيـة[؛ ملفـات ]معطرة

؛ مناديــل مــن الــورق؛ ورق ]الــورق أو مــن البالســتيك
ـــورق ) حفاضـــات األطفـــال(صـــحى؛ حفاضـــات  مـــن ال

فــوط مــن الــورق ] تــستخدم لمــرة واحــدة [ والــسليلوز 
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تـــستخدم لمـــرة ) [ حفاضـــات األطفـــال(والـــسليلوز 
ــل ور]واحــدة  ــاج؛ مناديــل ؛ منادي ــة المكي ــة إلزال قي
؛ لـــوازم مكتبيـــة، )مناديـــل ورقيـــة للمائـــدة(ورقيـــة 

ــــات مــــن  ــــاث؛ ورق؛ صــــور ؛ إعالن بخــــالف األث
ــــة ؛  ــــات بريدي ــــوى؛ بطاق ــــورق المق ــــورق أو ال ال

؛ ]حافظـــات ورق[ملـــصقات؛ مطبوعـــات؛ واقيـــات 
مفارش المناضد من الورق؛ بياضات المائدة مـن 

طبــاق علــى الــورق؛ القطــع التــى توضــع تحــت األ
ـــدة مـــن  ـــورق؛ فـــوط المائ ـــدة وتكـــون مـــن ال المائ
الــــــورق؛ مناديــــــل ورقيــــــة إلزالــــــة مستحــــــضرات 
التجميل؛ ورق المـراحيض؛ مناشـف ورقيـة؛ ورق 
تغليــــف؛ فــــوط نــــسائية؛ فــــوط تــــستخدم كأغطيــــة 

  ".لألسرة؛ فوط صحيه لكبار السن
الشركة االولى للصناعات المتخصصة : المالك

 م.م.ذ

) مـــسئولية محـــدودة أردنيـــةشـــركة ذات : (العنـــوان
  ، األردن11118 عمان 184541صندوق بريد 

  م06/02/2013: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  

  47506: الطلب
    )16 (–القسم 

؛ ]قرطاســـــــية[بطاقـــــــات إعالنيـــــــة : " البـــــــضاعة
حفاضــــــات األطفــــــال مــــــن الــــــورق والــــــسليلوز 

ســراويل [؛ حفاضــات األطفــال ]لالســتخدام لمــرة واحــدة[
مــــــن الــــــورق والــــــسليلوز ] علــــــى شــــــكل حفاضــــــات

؛ فـــوط األطفــال مـــن الـــورق ]لالســتخدام لمـــرة واحــدة[
حقائـب (؛  حقائـب ]لالسـتخدام لمـرة واحـدة[والسليلوز 

ـــة ـــع القمام ـــورق أو البالســـتيك؛ صـــدرية ) جم ـــن ال م
ــــات  ــــورق؛ رزنام ــــال مــــن ال ــــاويم(األطف ــــورق )تق ؛ ال

ــ ى شــكل المقــوى؛ البطاقــات؛ كتالوجــات؛ حفاضــات عل
مــن ) حفاضــات علــى شــكل ســراويل لألطفــال(ســراويل 

؛ حفاضـات ]يمكـن الـتخلص منهـا[الورق و الـسليلوز 
ـــسليلوز ) حفاضـــات لألطفـــال( ـــورق وال يمكـــن [مـــن ال

معطرة أو [؛ بطانات لألدراج من الورق ]التخلص منها
؛ أكيـاس للقمامـة ]لـوازم مكتبيـة[؛ ملفـات ]غير معطـرة

؛ مناديــل مــن الــورق؛ ]مــن الــورق أو مــن البالســتيك[
مــــن ) حفاضــــات األطفــــال(ورق صــــحى؛ حفاضــــات 

؛ فـوط مـن ] تـستخدم لمـرة واحـدة [ الورق والسليلوز 
تـستخدم لمـرة ) [ حفاضـات األطفـال(الورق والسليلوز 

؛ مناديل ورقية إلزالـة المكيـاج؛ مناديـل ورقيـة ]واحدة 
؛ لوازم مكتبية، بخالف األثاث؛ )مناديل ورقية للمائدة(

 صور ؛ إعالنات من الورق أو الورق المقوى؛ ورق؛
ـــــات  ـــــصقات؛ مطبوعـــــات؛ واقي ـــــة ؛ مل بطاقـــــات بريدي

؛ مفـــــارش المناضـــــد مـــــن الـــــورق؛ ]حافظـــــات ورق[
بياضات المائدة من الورق؛ القطـع التـى توضـع تحـت 
األطباق على المائدة وتكون من الورق؛ فـوط المائـدة 
ـــــة مستحـــــضرات  ـــــورق؛ مناديـــــل ورقيـــــة إلزال مـــــن ال

ــــة؛ ورق التجم ــــراحيض؛ مناشــــف ورقي ــــل؛ ورق الم ي
تغليــف؛ فــوط نــسائية؛ فــوط تــستخدم كأغطيــة لألســرة؛ 

  ".فوط صحيه لكبار السن
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الشركة االولى للصناعات المتخصصة : المالك
 م.م.ذ

) شـــركة ذات مـــسئولية محـــدودة أردنيـــة: (العنـــوان
  ، األردن11118 عمان 184541صندوق بريد 

  م06/02/2013: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــ

 
  46049: الطلب
  )30(: القسم 

بسكويت بما في ذلـك كعـك وبـسكويت : " البضاعة
كريم؛ حلويات بما في ذلك حلوى الفواكه، حلـوى، 
ســكاكر شــوكوالتة، حلويــات ســكر؛ وجبــات خفيفــة 

؛ خبــز، كعــك، معجنــات ومنتجــات 30ضــمن الفئــة 
يـس الحلويات؛ بسكويت الويفر، حلويات ومربى؛ أ

كــريم ومــزيج أيــس كــريم؛ مركــزات للغــذاء؛ كعكــة 
َّالشعر، قطـع حلـوى مـن الحبـوب؛ ملبـسات وقطـع 

؛ حلـــــوى )حلويـــــات بـــــدون مـــــواد طبيـــــة(حلـــــوى 
ّالخطمـــي؛ علكـــة؛ حلـــوى الهنـــدباء؛ دقيـــق قمـــح؛  ِ ِْ
وجبـــات خفيفـــة مـــن الحبـــوب؛ رقـــائق ومقرمـــشات 
مصنوعة من الحبوب؛ رقائق من الحبـوب؛ رقـائق 

وجبـات خفيفـة تحتـوي خلـيط مــن مـن الـذرة؛ قطـع 
ـــــــــة؛  ـــــــــوب والفواكـــــــــه المجفف المكـــــــــسرات والحب
مستحضرات غذائية مصنوعة من الحبـوب؛ ركـائز 
بيتــزا؛ بــسكويت البقــسماط؛ خبــز الــشاباتي؛ كاكــارا 

؛ التــــبال؛ أطبــــاق مجهــــزة )خبــــز رقيــــق محمــــص(

؛ معجــون الكــاري وخالئطــه؛ 30مــسبقا ضــمن الفئــة 
يــة ضــمن الفئــة أطبــاق أرز معــدة مــسبقا؛ وجبــات فور

؛ صلصات؛ صلـصة طمـاطم؛ )خبز هندي(؛ الباباد 30
مكـــسرات مغلفـــة؛ مستحـــضرات مـــصنوعة مـــن حبـــوب 
وتوابــل للطعــام لالســتهالك البــشري؛ شــعيرية وســميد؛ 
مـــــسحوق القـــــستر؛ معكرونـــــة ســـــباكيتتي؛ شـــــعرية؛ 
منتجات معكرونة والباستا؛ توابل؛ توابـل جافـة؛ سـكر؛ 

  )".حب الذرة المشوي(الفوشار 
  بارل برودكتس برايفت ليميتد: المالك

، )إيــست(نــورث ليفــل كروســنج، فايــل بــارل : العنــوان
  .، الهند057 400مومباي 

  م07/03/2012: تاريخ اإليداع

  41742ربطها بالعالمة رقم : الشرط
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  
  46163: الطلب
    )35(القسم 
 األعمـال،  خدمات الدعاية واإلعـالن، إدارة -الخدمات

  ".إدارة األنشطة المتعددة
   القطرية مبيةلاالاللجنة : المالك
  ، الدوحة، قطر 7494 ب –ص : العنوان

  م29/03/2012: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــ
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   القطرية االلمبيةاللجنة : المالك

  

  ، الدوحة، قطر 7494 ب –ص : العنوان
  م29/03/2012: تاريخ اإليداع

  46160: الطلب  ـــــــــــــــــــــــــ
  )16 (:القسم 

ـــــضاعة المطبوعـــــات، القرطاســـــية، المـــــواد : " الب
ر حــضور اإلرشــادية، البروشــرات، المجــالت، تــذاك

  ".المباريات
  اللجنة األلمبية القطرية : المالك
  ، الدوحة، قطر 7494 ب –ص : العنوان

  م29/03/2012: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــ

  
  46161 -الطلب
  )18 (-القسم

 الحقائب الجلدية الجزادين،االحزمة -البضاعة
  الجلدية
   اللجنة االلمبية القطرية-المالك
   الدوحة قطر7494 ب  ص-العنوان

  29/3/2013 -تاريخ االيداع
____________________________  

  
  46162: الطلب
 

KATAKIT  
  42279: الطلب
  ) 29(: القسم 

اللحوم، األسماك، الطيـور الداجنـة ولحـوم  : ""البضاعة
الــــصيد؛ مــــستخرجات اللحــــوم؛ الفواكــــه والخــــضروات 
المحفوظـــة والمجمـــدة والمجففـــة والمطهيـــة؛ الجلـــي، 
المربيـــــات وصلـــــصات الفواكـــــه؛ ،الحليـــــب ومنتجـــــات 

  ".األلبان األخرى؛ الزيوت والشحوم المعدة لألكل
 شركة تنمية الصناعات الغذائية  كتاكيت: المالك

 مزة فيالت غربيـة بـرج تالـة طـابق -دمشق: : العنوان
  ، سوريا24أول مكتب رقم 

  م4/3/2010: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  
  45768: الطلب
  )4(: القسم 

الـــسجائر؛ التبـــغ؛ التبـــغ المقطـــوع؛ علـــب  "-الخـــدمات
ة مــن معــدن غيــر ثمــين؛ صــناديق الــسجائر المــصنوع

ـــر ثمـــين؛ أعـــواد  ـــسعوط المـــصنوعة مـــن معـــدن غي ال
الثقاب؛ والعـات للمـدخنين؛ ورق الـسجائر؛ مرشـحات 

  )25(: القسم  ".السجائر؛ ربطة خيوط مرشحة للسجاير؛ السيقار
  ".المالبس، البسة القدم: " البضاعة
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تـــشاينا تبـــاكو هيـــوبي اندســـتلایر كمبنـــي : المالـــك  44857: الطلب
  ليميتد

، جينشان رود، دونجاكـسيهو 1355نمبر : العنوان
ت، وهـــــان ســـــيتي، هيـــــوبي بـــــروفينس، ديـــــستريك

  .جمهورية الصين الشعبية
  م12/01/2012: تاريخ اإليداع

  ـــــــــــــــــــــــ

  
  45770: الطلب
  )34 (–القسم 

السجائر؛ التبغ؛ التبغ المقطـوع؛ علـب : "البضاعة
ــــين؛  ــــر ثم ــــدن غي ــــسجائر المــــصنوعة مــــن مع ال
صـــناديق الـــسعوط المـــصنوعة مـــن معـــدن غيـــر 

د الثقـــاب؛ والعـــات للمـــدخنين؛ ورق ثمـــين؛ أعـــوا
ـــــوط  ـــــسجائر؛ ربطـــــة خي ـــــسجائر؛ مرشـــــحات ال ال

  ".مرشحة للسجاير؛ السيقار
  ليمتد: المالك

، جينشان رود، دونجاكـسيهو 1355نمبر : العنوان
ديـــــستريكت، وهـــــان ســـــيتي، هيـــــوبي بـــــروفينس، 

  .جمهورية الصين الشعبية
  م12/01/2012: تاريخ اإليداع

  ـــــــــــــــــــــــــ
  
  
  

  )3(: القسم 
الـــسجائر؛ التبـــغ؛ التبـــغ المقطـــوع؛ علـــب : "البـــضاعة

الــسجائر المــصنوعة مــن معــدن غيــر ثمــين؛ صــناديق 
ـــر ثمـــين؛ أعـــواد  ـــسعوط المـــصنوعة مـــن معـــدن غي ال
الثقاب؛ والعـات للمـدخنين؛ ورق الـسجائر؛ مرشـحات 

  ".السجائر؛ ربطة خيوط مرشحة للسجاير؛ السيقار
   تشاينا تباكو هيوبي اندستلایر كمبني ليميتد:المالك

، جينــــشان رود، دونجاكــــسيهو 1355نمبــــر : العنــــوان
ديستريكت، وهان سـيتي، هيـوبي بـروفينس، جمهوريـة 

  .الصين الشعبية
  م22/06/2011: تاريخ اإليداع

  ـــــــــــــــــــــــــ

BENNY 
  45355: الطلب
  )29 (القسم 

شوربة ومستحـضرات الشوربة؛ مسحوق الـ: "البضاعة
لصنع الشوربة؛ مكعبـات المـرق؛ مستخلـصات اللحـم؛ 
  ".الخضروات والفواكه المحفوظة والمجففة والمطبوخة

  ليميتد) بي تي واي(دافيتا تريدنج : المالك

، 4 ســــتيالر درايــــف، كــــراون إكستنــــشن 15: العنــــوان
  .، جنوب أفريقيا2092كراون ماينز، جوهانيسبيرج، 

  م02/10/2011: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــــ

BENNY 
 4U  45356: الطلب
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ة والغازيـــة وغيرهـــا مــــن الميـــاه المعدنيــــ: " البـــضاعة
المشروبات غير الكحولية، مـشروبات مستخلـصة مـن 
الفواكــه وعــصائر الفواكــه، شــراب ومستحــضرات أخــرى 

  ".لعمل المشروبات

  )30 (:القسم 
الدقيق والمستحـضرات المـصنوعة مـن : "البضاعة

الحبــوب؛ الخبــز والفطــائر والحلويــات؛ الصلــصات 
  ".والتوابل) البهارات(

  ليميتد) بي تي واي(دافيتا تريدنج : المالك ليمتد) بروبريتاري(إيه .ـر إسڤكلو: المالك

، ڤ كونـــــستانيا درايــــــ200ــــــر بـــــارك، ڤكلـــــو: العنـــــوان
ــــة  ــــورت، جــــاوتنج، جمهوري ــــوف، روديب ــــستانيا كل كون

  . أفريقياجنوب

، 4 ســتيالر درايــف، كــراون إكستنــشن 15: العنــوان
، جنــــــوب 2092كـــــراون مــــــاينز، جوهانيـــــسبيرج، 

  .أفريقيا

  م02/10/2011: تاريخ اإليداع  م18/09/2008: تاريخ اإليداع
  ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

JOLLY JUS  
  45357: الطلب
  32: القسم 

ــاه المعدنيــة والغازيــة زغيرهــا مــن : "البــضاعة المي
ـــه  ـــة؛ مـــشروبات الفواك ـــر الكحولي المـــشروبات غي

لعمـل وعصائر الفواكه؛ شراب ومستحضرات أخرى 
  ".المشروبات

  ليميتد) بي تي واي(دافيتا تريدنج : المالك

، 4 ســتيالر درايــف، كــراون إكستنــشن 15: العنــوان
، جنــــــوب 2092كـــــراون مــــــاينز، جوهانيـــــسبيرج، 

  .أفريقيا

  م02/10/2011: تاريخ اإليداع
  CLOVERـــــــــــــــــــــــــ

  39697: الطلب
 

DAVITA  
  45354 -الطلب
  )32 (-القسم

 الدقيق والمستحضرات المصنوعة من -البضاعة
الحبوب ،الخبز والفطائر والحلويات، الصلصات، 

  البهارات والتوابل
  ليمتد) بى تى واى( دافيتا تريدنج -المالك
 كراون 4 درايف كراونإكستشن ستيالر15 -العنوان

   جنوب افريقيا2092ماينز ،جوهانيسبيرج 
  م2/10/2011 -تاريخ االيداع

  ـــــــــــــــــــــــــ
 ALSAEEDAالسعيدة 

  42608 -الرقم
  )3 (-القسم

 مستحضرات تبيض االقمشة، ومواد اخرى -البضائع
تستعمل فى غسيل المالبس،ومستحضرات تنظيف 

  ابونوصقل وجلى وكشط الص

    32: القسم
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   شركة هائل سعيد انعم وشركاه -المالك
 5302ص ب ) المركز الرئيسى(  تعز-العنوان

  الجمهورية اليمنية
  م11/5/2010 -تاريخ االيداع

  ـــــــــــــــــــــــــ
ROPAFIN 

  روبافين
  46097 -الطلب
  )5(-القسم

المستحضرات الصيدالنية،  -البضاعة
ية او يدالنــرات االنتهيستامين الصــمستحض

  المنتجات لعالج حساسية االنف والطفح الجلدى 
 جى يوياش واى كومبانيا اس -المالك

 بالو سوليتا اىبليقامانس 081845751اى
  برشلونة اسبانيا
  م21/3/2012 -تاريخ االيداع

  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  46899 -الطلب
  )5(-القسم

أقراص ، كبسوالت ، كريمات، مراهم،  -البضاعة
حقن، سائل بالفم، محلول وريدى، حقن كميات 

حقن كميات صغيرة مضادات حيوية امراض  كبيرة
 القلب واالوعية الدموية، مسكنات االلم عقارات

تخفيض الكولسترول، عقار مضاد الذهان مرض 
ضغط  لتنفسى االكتئاب، إرتفاعالسكرى ، الجهاز ا

الدم، الجهاز العصبى المركزى مضاد الحساسية 
  والبرد العجز الجنسى امراض الجلد وسعال

  شركة اجا للصناعات الدوائية المحدودة -المالك
 المملكة 11461 الرياض 2665 ص ب -العنوان

  العربية السعودية 
  م20/9/2012 -تاريخ االيداع

  ـــــــــــــــــــــــــ
مكتب عبد العظيم حسن 

 ومشارآوه
  الخرطوم– 10247. ب.ص

  
  46082  :الرقم 
    )16( -القسم

 المصنوعة والسلع المقوى والورق الورق: البضاعة 
 المطبوعات، األخرى األصناف فى الواردة وغير منهما

 أدوات ، الفوتوغرافية الصور الكتب تجليد مواد ،
 أو الكتابة دواتأل المستعملة اللصق مواد ، الكتابة
 الكاتبة اآلالت ، الفنانين  أدوات المنزلية للغراض
 التعليمية المواد ،) األثاث خالف (المكتبية واللواذم

 المصنوعة التغليف مواد ،) األجهزة خالف (والتدريبية
  ،) ألخرى ااألصناف فى الواردة وغير (البالستيك من

 للوثائق صفائح – كليشيهات  الطباعة حروف
 لخراطيش أشرطة  والمنزلي المكتبي إلستخدامل

  تحبير أشرطة ، الديباجات طباعة ولماكينات األحبار
 بأحبار مزودة اختام النسخ ورق ذلك في بما الورق
  .أعاله السلع وملحقات أجزاء
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  ليمتد اندستريس، بروزر:  المالك 
 كو،-ميزوهو شو،-ناشيرو 1-15: العنوان 
   ليابانا - 8561-467 شي،-ناجويا

  . م 18/03/2012:تاريخ االيداع  
______________________________  

  
  واللبن وغيره من منتجات االلبان

  46220  الرقم
  )  29(-:القسم 

 اللحوم واالسماك والدجاج والخضروات -البضاعة
والبطاطس المصنعة والمجمدة والمبردة 
والبطاطس المحفوظة وشرائح البطاطس والطيور 

وحيوانات وطيور الصيد مستحضرات الداجنة 
اللحوم والدجاج واالسماك  الفواكه والخضروات 
المجففة والمطهية  الفول وجميع أنواع البقوليات 

 الزيوت والشحوم – والمربيات بأنواعها البيض
  . المعدة للتغذية االغذية المحفوظة والمخالالت 

) االمريكانا(الشركة الكويتية لالغذية : المالك 
  .ك .م.ش

  عة أ ـقط الشويخ الصناعية الثالثة -انالعنو\
  13051: ب. رالصفاة 5087. ب.  ص71ش          1

  .الكويت
  . م 11/04/2012:تاريخ االيداع 

  
 

  )  29 (:القسم 
 اللحوم واالسماك والدجاج والخضروات -البضاعة

والبطاطس المصنعة والمجمدة والمبردة والبطاطس 
المحفوظة وشرائح البطاطس والطيور الداجنة 
وحيوانات وطيور الصيد ، مستحضرات اللحوم 
والدجاج واالسماك  الفواكه والخضروات المجففة 
والمطهية  الفول وجميع أنواع البقوليات والمربيات 
بأنواعها البيض واللبن وغيره من منتجات االلبان 

 المحفوظة  االغذية،الزيوت والشحوم المعدة للتغذية 
  . والمخالالت 

) االمريكانا(الشركة الكويتية لالغذية : المالك 
  .ك .م.ش

   ،الشويخ الصناعية الثالثة قطعة أ -العنوان
   الصفاة 5087. ب.  ص71ش  . 198قسيمة 

  . الكويت-  13051: ب.  ر
  . م 11/04/2012:تاريخ االيداع 

  

  
 46221  :الرقم 

    )43 (–القسم 
 توفير االطعمة والمشروبات خدمات : الخدمات
) االمريكانا(الشركة الكويتية لالغذية : المالك 

  .ك .م.ش
  ش –الثالثة  قطعة أ الصناعيةالشويخ : لعنوان  ا

  13051: ب.  ر– الصفاة 5087. ب.  ص71
  46222  :الرقم  .الكويت
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 . م 11/04/2012:تاريخ االيداع 

______________________________ 

  
 46223  :الرقم 

    )43(:القسم 
   خدمات توفير االطعمة والمشروبات-لخدماتا

ة الكويتية لالغذية الشرك: المالك 
  .ك .م.ش)االمريكانا(

   71ش  . 198الشويخ قسيمة : العنوان  
  13051: ب.  ر– الصفاة 5087. ب. ص

  .الكويت
بالعالمة التجارية  الربط   -الشرط   :الشرط 
  46221بالرقم 

 . م 11/04/2012:تاريخ االيداع 

________________________________  

  
  46938  :الرقم 

    )35 (–القسم 
 المعارض تنظيم ؛ ٕواعالن دعاية  -الخدمات
 المعارض تنظيم ؛ دعائية أو تجارية لغايات
  والتصدير االستيراد وكاالت ؛ تكنلوجية لغايات
 الشراء خدمات ؛] لآلخرين [المبيعات ترويج

] األخرى لألعمال اتوخدم السلع شراء [لآلخرين
 الصحف في االشتراك تنظيم ؛ األفراد توظيف

   .البيع آالت تأجير ؛ الحسابات تدقيق ؛ لآلخرين
 جيو زي) جروب (ديستيلري موتاي غيزهو: المالك 

   .ليمتد ،.كو
 غيزهو  كاونتي زيشو - تاون  زيجيو: العنوان  
  .الشعبية الصين جمهورية بروفاينس

  . م 01/10/2012:تاريخ االيداع 
_________________________________  

  
  46937  :الرقم 

    )32(:القسم 
 فواكه خالصات) الشعير شراب (البيرة: البضاعة 

] مشروبات [مياه - فواكه عصائر - كحولية يرغ
 للشهية فاتحة مشروبات، كحولية غير مشروبات
 تفاح عصير، كحولية غير كوكتيالت – غيركحولية

 الالزمة المكونات – الحبوب عصير – كحولي غير
  .مشروباتال النتاج

 جيو زي) جروب (ديستيلري موتاي غيزهو: المالك 
   .ليمتد ،.كو

 غيزهو كاونتي زيشو ، تاون  زيجيو: العنوان  
  .الشعبية الصين جمهورية – بروفاينس

  . م 01/10/2012:تاريخ االيداع 
______________________________  

  
  46936  :الرقم 

    )32(  –القسم 
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 خالصات -) الشعير شراب (البيرة: البضاعة 
 مياه - فواكه عصائر - كحولية غير فواكه

 مشروبات، كحولية غير مشروبات] مشروبات[
 كحولية غير كوكتيالت غيركحولية للشهية فاتحة

 الحبوب عصير – كحولي غير تفاح عصير –
  .المشروبات النتاج الالزمة المكونات
 زي) جروب (ديستيلري موتاي غيزهو : المالك
   .ليمتد ،.كو جيو

 غيزهو  كاونتي زيشو ، تاون  زيجيو: العنوان  
  .الشعبية الصين جمهورية – بروفاينس

  . م 01/10/2012:تاريخ االيداع 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  43926: الرقم 

  )3(: القسم 
غسول جسم لالطفال شامبو لالطفال  : البضاعة 

  .نظفات م
  جونسون آند جونسون : المالك 
 ون جونسن آند جونسن بالزا   -العنوان

   08933نيوبرونزويك ، نيوجيرسي ، 
  . الواليات المتحدة االمريكية 

  م12/01/2011: تاريخ االيداع 
______________________________  

 
  46691  :الرقم 

 

 تكييف أجهزةو شباك، نوع تكييف ِأجهزة:  البضاعة 
 مركزية تكييف أجهزة ،)منفصل (سبليت نوع

 وأجهزة الماء، على تعمل تكييف أجهزة بأنواعها،
 التكييف أجهزة وجميع النقال، النوع ِمن تكييف
 الخاصة و بأنواعها راوحـالم واء،ـــاله منقيات األخرى،
  .المياه مبردات التكييف، ِألجهزة التابعة أو بالتهوية

            
  .م .م.شركة الخليج لصناعة المكيفات ذ-المالك

االمارات العربية   أبوظبي28131ب .  ص-العنوان  
  .المتحدة

  . م 06/08/2012: تاريخ االيداع   
______________________________  

  
  46675:    الرقم 

   )35 ( -القسم  
 شركات عن مجموعة إدارة خدمات: -الخدمات 

 الدعاية خدمات مات،خد أو وصناعية تجارية
   والمكتبية واإلدارية المهنية واألعمال واإلعالن
 .   م.م.ذ القابضة ميجا بحرين شركة: المالك 

 3552 البناية رقم" / ب "– سحاب برج: العنوان 
 – السيف ضاحية 428 مجمع - 2849طريق
  .البحرين مملكة -14 الطابق

  م 29/07/2012: تاريخ االيداع  
  

  )11(:القسم
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  35716: الرقم 
  )22(: القسم 

الحبال والخيوط المصنوعة من الياف : البضاعة 
  نسيجية طبيعية او اصطناعية او من الورق 

  .او البالستيك 
 شركة ميداس العالمية للتجارة العامة -المالك 

  .م.م.والمقاوالت ذ
  7   الشرق ، قطعة الصوابر ، قسيمة -العنوان

  .  ، دولة الكويت عمارة الوزان ، الكويت
 . م 25/06/2006-تاريخ االيداع  

______________________________  

  
  46531: الرقم 

  )9 (:القسم 
 األجهزة، وملحقاتها النقالة الهواتف: البضاعة 
 ومسح والمالحة العلوم فى المستعملة واألدوات
 والتصوير الشمسي والتصوير والكهرباء األراضي

 والمقاييس واألوزان بصرياتال وعلم السينمائي
 واألنقاذ) المعاينة (والمراقبة واألشارات
 الصوت واستنساخ ونسخ تسجيل أجهزة،والتعليم

 للتسجيل الممغنطة أوالصورالدعامات
 للبيع اآللية األجهزة  الفوتوغرافية واألسطوانات

 – نقدية بقطعة تدور التى الميكانيكية واالآلت

 معالجة ومعدات سبةالحا واالآلت النقد مسجالت
  .  البيانات
   .كيه يونغلونغ/ السيد: المالك 

 العربية االمارات دبي 41325 ب ص: العنوان 
   المتحدة

  م19/06/2012: تاريخ االيداع 
______________________________  

PRIMEWELL 
  38780: الرقم 

  )12(: القسم 
  المركبات ، االطارات ، المركبات إطارات: البضاعة 

  .  البحري أو الجوي أو البري النقل أجهزة
  . جيتي تاير بتي ليمتد : المالك 
 ، أوكسلي ذا ، 01-02 #رايز أوكسلي 9: العنوان 
   .سنغافورة ، 238697 سنغافورة

  م16/03/2008: تاريخ االيداع 
_________________________________  

 

SCIELO 
  45435  :الرقم 

    )5( –القسم 
ضرات صيدالنية لغايات االستعمال مستح: البضاعة

 ]5[البشري؛ في الفئة الدولية 

  .تيبوتيك فارماسيوتيكالس ليمتد:  المالك 
ليتل ايسالند ،  ايستغيت فيليج ، ايستغيت: العنوان 

  .      ايرلندا ,كونتي كورك 
 . م 16/10/2011:تاريخ االيداع  

______________________________  
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  45530  :الرقم 

  )  29( –لقسم ا
 المجففة والخضروات الفواكه: البضاعة 
 اللحوم واألسماك والدجاج والطيور والمطهية

 مستحضرات –الداجنة وحيوانات وطيور الصيد 
 الفواكه المربيات –اللحوم والدجاج واألسماك 
يره من منتجات غبأنواعها  البيض واللبن و

ية األلبان  الزيوت والشحوم المعدة للتغذية األغذ
  .المحفوظة 

) االمريكانا(الشركة الكويتية لالغذية : المالك 
  .ك .م.ش

الشويخ الصناعية الثالثة ،قطعة أ : العنوان  
 الصفاة 5087. ب.  ص71ش  . 198قسيمة 

  .   الكويت13051: ب. ر–
  . م 13/11/2011:تاريخ االيداع 

   45527ربطها بالعالمة بالرقم -الشرط 
عبد العظيم حسن مكتب : عنوان التبليغ 
  . الخرطوم 10247. ب.ومشاركوه ص

  ـــــــــــــــــــــــــ

  
  45527  :الرقم 

 

  والمطهية المجففة والخضروات الفواكه: البضاعة 
اللحوم واألسماك والدجاج والطيور الداجنة وحيوانات 

مستحضرات اللحوم والدجاج واألسماك ،وطيور الصيد 
يره من غيات بأنواعها البيض واللبن والفواكه المرب،

 الزيوت والشحوم المعدة للتغذية  –منتجات األلبان 
  .األغذية المحفوظة 

) االمريكانا(الشركة الكويتية لالغذية : المالك 
  .ك .م.ش

   قطعة أ –الشويخ الصناعية الثالثة : العنوان  
  . رالصفاة508. ب.  ص71ش  . 198قسيمة 

  . الكويت-  13051: ب
 . م 13/11/2011:تاريخ االيداع 

_________________________________  

  
 45529  :الرقم 

    )31( –القسم 
المنتجات الزراعية ومنتجات البساتين : البضاعة 

والغابات والحبوب غير الواردة في فئات أخرى 
 الفواكه والخضروات الطازجة ،ية ــــالحيوانات الح،
 المواد الغذائية ، الطبيعية ذور والنباتات والزهورالب،

   .الخاصة بالحيوانات
) االمريكانا(الشركة الكويتية لالغذية : المالك 

  .ك .م.ش
 قطعة أ  –الشويخ الصناعية الثالثة : العنوان  

.  ر– الصفاة 5087. ب.  ص71ش  . 198قسيمة 
  . الكويت،  13051: ب

    )29( –القسم
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  . م 13/11/2011:تاريخ االيداع 
______________________________  

  
  45532  :الرقم 

    )31(القسم 
المنتجات الزراعية ومنتجات البساتين : البضاعة 

 –والغابات والحبوب غير الواردة في فئات أخرى 
 الفواكه والخضروات الطازجة –ية ــــالحيوانات الح

 المواد – البذور والنباتات والزهور الطبيعية ،
   .الغذائية الخاصة بالحيوانات

) االمريكانا(الشركة الكويتية لالغذية : ك المال
  .ك .م.ش

   قطعة أ –الشويخ الصناعية الثالثة : العنوان  
   الصفاة5087. ب.  ص71ش 198قسيمة 

  . الكويت-  13051: ب. ر
  . م 13/11/2011:تاريخ االيداع 

  .45529الربط بالعالمة : الشرط 

_____________________________  

  
  45531  :الرقم 

    )30(القسم 
البن والشاي والكاكاو والسكر واالرز : البضاعة 

والتبيوكة والساغة والبن الصناعي ، الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز 

والكعك والفطائر والحلويات المثلجة ، عسل النحل 
والعسل االسود ، الخميرة ومسحوق الخميرة ، الملح 

  . توابلوالخل والصلصة والبهارات وال
) االمريكانا(الشركة الكويتية لالغذية : المالك 

  .ك .م.ش
 – قطعة أ –الشويخ الصناعية الثالثة : العنوان  
   الصفاة 5087. ب.  ص71ش  . 198قسيمة 

  .   الكويت13051: ب.  ر
  . م 13/11/2011:تاريخ االيداع 

  .45528 ربطها بالعالمة بالرقم :   الشرط   

_________________________________ 

  
  45528  :الرقم 

    )30:(القسم 
البن والشاي والكاكاو والسكر واالرز : البضاعة 

 والبن الصناعي ، الدقيق ووالتبيوكة والساغ
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والكعك 
والفطائر والحلويات المثلجة ، عسل النحل والعسل 

، الملح والخل االسود ، الخميرة ومسحوق الخميرة 
    والصلصة والبهارات والتوابل

) االمريكانا(الشركة الكويتية لالغذية : المالك 
  .ك .م.ش

الشويخ الصناعية الثالثة قطعة أ قسيمة : العنوان  
: ب.  ر– الصفاة 5087. ب.  ص71ش  . 198

  .   الكويت13051
  . م 13/11/2011:تاريخ االيداع 
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ميندانو 548اتش بي سي كوربريت سنتر -العنوان
كويزون سيتي ، أفينو كورنر هايواي  نوفاليشس ، 

  ميترو مانيال ، الفلبين 

  

  
  

  37734: الرقم 
  )  29(: القسم 

ألبان صويا ، لبن الصويا المضاف :  البضاعة 
اليه النكهات ، مشروبات مكونة من لبن الصويا 

، السلع البديلة ) لبن صويا فيها هو الغالب(
لاللبان القائمة علي الصويا ، االلبان بما ف

ذلك االلبان المبسترة ، منتجات االلبان بما في 
) ا عدا تلك الخاصة باالطفالم(ذلك لبن البودرة 

أشربة (ّاللبن الطازج الحـليب المكثف الكوميس 
اللبن ، مشروبات االلبان ) مكونة من الحليب

الغالب فيها (الحامضة ومشروبات الحليب 
 ) .الحليب

ي 

  فيرياباتانا كومبني ليمتد:   المالك  
 10260 سوخومفيت رود ، بانعنا بانكوك 3534            

  .تايالند 
 . م 18/08/2007: تاريخ االيداع  

______________________________  

  
  41982  :الرقم 

      )3( :القسم 
 .مستحضرات التجميل :   البضاعة  

 

 . م 21/01/2010: تاريخ االيداع  

________________________________  

  
  37773:    قم الر

)9(  -القسم  
االجهزة واالدوات المستعملة في العلوم : البضاعة  

والمالحة ومسح االراضي والكهرباء واالشارات 
، أجهزة تبديل  تحويل ، نقل ، ) المعاينة(والمراقبة 

تركيم ، تنظيم والتحكم في الكهرباء ، طاقة الكهرباء 
ات االلكترونية ، أنظمة التعديل ، اطقم مجموع

المولدات الكهربائية واالمداد بالكهرباء غير المنقطع 
، االجهزة االلكترونية الدقيقة ، البطاريات الكهربائية  
بطاريات لالضاءة ، بطاريات مصابيح الجيب 
صناديق بطاريات ، أجهزة شحن البطاريات أوعية 
البطاريات ، بطاريات الكمبيوتر ، برامج الكمبيوتر 

لمتعلقة بالكمبيوتر والتكنولوجيا والمنتجات االخري ا
وخدماتها ، منتجات الفيديو وتواصل البيانات 
والتكنولوجيا وخدماتها والكمبيوترات ومنتجات 

  .االتصال عبر الشبكات ، التكنولوجيا وخدماتها 
سيستماتا صن اليت انونيمى فايموشانيكى : المالك 

ون كيا ايمبوريكى ايتيارا امانتكون اينارجيكون اليكتر
سيستمز صن اليت (متون كيا تيليبيكنونياكون سيستا

  )ايه. اس 

  .سبالش كوربوريشن -المالك
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 كى ال ام ناشونال روود ، اثينا 23:العنوان 
 اقويز استافينوس 65 145ب . الميا ، ص 

  ) .اليونان(اتكيز 
 م 30/8/2007: تاريخ االيداع  

______________________________  

  
  

  46046: الرقم 
  )  36( – القسم

 خدمات وكاالت تحصيل الدين  خدمات -الخدمات
الشئـــــــــون المالية  خدمات الشئون 

  .خدمات الشئون العقارية ،التمويلية
  .عبد العظيم حسن عبد الرحمن علي-المالك

   10247ب . السودان ص،  الخرطوم-العنوان 
  . م 07/03/2012-تاريخ االيداع 

______________________________  

  
  42600: الرقم 

  )11(–القسم 
شوايات ، بطانيات كهربائية ليست : البضاعة 

لغايات طبية ، محمصات خبز ، ماكنات لصنع 
القهوة ، أواني طهي كهربائية ، مقالي عميقة 
كهربائية ، أجهزة لتجفيف اليدين عند المغاسل  
أجهزة تسخين كهربائية ، غاليات كهربائية  أفران 

للمطبخ ، طناجر ضغط تعمل ) أفران(مواقد 
بالكهرباء ، أغطية شفط للمطابخ مجففات 

كهربائية للغسيل ، مراوح كهربائية لالستخدام 
الشخصي مبرد ماء ، رديتر كهرباء محضرة قهوة  
مدافئ كاز  شفاطات هواء ، سشوارات  طباخات غاز 
، طباخات كهربائية ، ثالجات مكاوي  مراوح ، أجهزة 

ء مبرد هواء  مدافئ كهربائية ، إنارة مكيف هوا
مدافئ غاز أفران ميكرويفات ، أفران ، جاليات ، 

  .  قاليات كهربائية  غاليات ، نشافات 
   .شركة نسيم الدادا وشركاه : المالك 
  . االردن 11196 عمان 961645ب .ص: العنوان 

  م09/5/2010: تاريخ االيداع 
______________________________  

  
  43837: الرقم 

  )3(القسم 
مستحضرات للعناية بالشعر ورعاية البشرة : البضاعة 

  ومراهم لتسمير البشرة 
  .جونسون آند جونسون : المالك 
ون جونسن آند جونسن بالزا نيوبرونزويك : العنوان 

  . الواليات المتحدة االمريكية 08933، نيوجيرسي ، 
  م23/12/2010: تاريخ االيداع 

  19824 52945ربطها بالعالمات باالرقام : الشرط 
8917.  

______________________________  

 
  42632: الرقم 

  )3(: القسم 
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مستحضرات العناية بالبشرة -البضاعة
مستحضرات العناية بالشعر ، مستحضرات 

  .الحماية من الشمس ، مستحضرات التجميل 
  جونسون آند جونسون : المالك 

 ون جونسن آند جونسن بالزا :العنوان 
 الواليات 08933نيوبرونزويك ، نيوجيرسي ، 

  .المتحدة االمريكية 
  10701الربط بالعالمة التجارية رقم : الشرط 

  م16/05/2010: تاريخ االيداع 
______________________________  

  

  
  46277: الرقم 

  )38( –القسم 
خدمات االتصاالت خاصة خدمات  -الخدمات

 خدمات االتصال ،هواتف النقالة والثابتهال
 البث –باالقمار الصناعية، الخلوي والراديو 

او النقل لبرامج /البث و،التلفزيوني وبالراديو 
او /او التلفزيون للمسموعات و/الراديو و

او األفالم، التلفزيون /المسموعات والمرئيات و
االرضي الرقمي، خط المشترك الرقمي، والبث 

او النقل للبرامج /اسعة من الترددات ولتشكيلة و
نقل البرامج المسموعة، ،او المرئية /المسموعة و

البث والنقل لبرامج التلفزيون الي الكمبيوترات 
 البث واالتصالت عن طريق –الشخصية 

 نقل البرامج –الكمبيوتر او معززة به 

 خدمات االتصاالت عن طريق االنترنت -المسموعة
 المقدمة باستعمال الصوت عن بما في ذلك الخدمات

طريق بروتوكول االنترنت  تقديم خدمات الوصول الي 
او الربط مع شبكات تقدم تشكيلة واسعة من /و

الترددات سواء بشكل ثابت او محمول او السلكي نقل 
 تقديم ،او الصورة / الرسائل الصوت و،النص 

( توصيل المعلومات ،المحتويات المسموعة والمرئية 
البيانات عن طريق )  ذلك صفحات الشبكةبما في

االقمار الصناعية، التلفون  الراديو، االتصاالت
والهواتف الجوالة، تجميع الرسائل ونقلها، النداء 
بالراديو، تحويل المكالمات، التلفون المجيب وخدمات 

 تأجير اجهزة وأدوات تبديل –االستفسار من الدليل
لة العطل، االتصاالت واالتصاالت عن بعد في حا

النقل بمساعدة الكمبيوتر للرسائل ،الفقدان او السرقة 
خدمات الرسائل خاصة ارسال، استقبال ،والصور 

وتحويل الرسائل في شكل نص، مسموع، صور 
تخطيطية او فيديو او مجموعة من هذه االشكال 

 ، الرسائل النصية القصيرة  –الرسائل الفورية ،
 خدمات الرسائل –خدمات الرسائل متعددة الوسائط 

خدمات المؤتمرات ، خدمات البريد الصوتي –الموحدة 
تشغيل ،خدمات تلفونات الفيديو ،عن طريق الفيديو 

تقديم طريقة الوصول للبنية التحيتة ،محركات البحث 
 تقديم وتشغيل المؤتمرات ،للمشغلين اآلخرين 

 –االلكترونية  مجموعات النقاش وغرف الدردشة 
 األدوات، التركيبات او المكونات تأجير المعدات،

 –المستعملة في تقديم الخدمات المشار اليها اعاله 
خدمات االتصال عن طريق االقمار الصناعية، 
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او الراديو خدمات وكاالت االخبار  /التلفزيون و
خدمات االتصاالت ،خدمات البريد االلكتروني 

معلومات االتصاالت عند بعد ،المتعلقة باالنترنت 
 تقديم الخدمات –)  في ذلك تصفح الشبكاتبما(

في الموقع ألجهزة وادوات االتصاالت واالتصاالت 
عن بعد  تقديم خدمات بروتوكول التطبيقات 
الالسلكية وتشمل تلك التي تستعمل قنوات 
االتصال اآلمنة  تقديم المعلومات المتعلقة 
بتعريف اجهزة وادوات االتصاالت واالتصاالت عن 

 روابط االتصاالت عن بعد مع قواعد  تقديم–بعد 
بيانات الكمبيوتر والشبكات في االنترنت خدمات 
االتصاالت عن بعد المكرسة لتأجير السلع 
والخدمات عبر االتصاالت التفاعلية مع الزبائن 

 خدمات التلفزيون التفاعلي الخدمات التفاعليه –
لمشاهدي التلفزيون وتشمل اولئك الذين 

اتف الجوالة والكمبيوترات يشاهدون عبر الهو
خدمات البث بالتلفزيون التي تشمل ،الشخصية 

الخدمات التفاعلية لمشاهدة األدلة والخيارات 
 الخدمات ،الزكية اآللية لتسجيل البرامج 

التفاعلية لمشاهدي التلفزيون التي تسهل تسجيل 
ًالبرامج آليا بناء علي عادات الزبون في  ً

 تقديم معلومات، –ون ما يفضله الزب/ المشاهدة 
بيانات، رسومات محتويات سمعية او 

 الدخول لمشاهدي التلفزيون -بصرية /سمعية
بما في ذلك اولئك الذين يشاهدون من (التفاعلي 

من ) هواتفهم الجوالة او كمبيوتراتهم الشخصية
قع شبكات االنترنت او مجموعة محددة من موا

 خدمات ،علي  البث والنقل للتلفزيون التفاالبوابات  
 تقديم الدخول ،االستشارات المهنية المتعلقة بالبث 

لقواعد البيانات المخزن فيها المعلومات المتعلقة 
 تمكين الدخول لالنترنت –بالسلع والخدمات المختلفة 

 خدمات بوابات ، تقديم ربط بين مواقع الشبكات ،
تقديم خدمات الحزم المتنوعة خدمات ،الشبكات 

زيون التفاعلي التي تمكن مشاهدي بوابات التلف
التلفزيون من الدخول لشبكات االنترنت عبر اجهزة 
استقبال تلفزيوناتهم بما في ذلك أجهزة االستقبال 

 تقديم خدمات الوصول –الرقمية للتلفزيونات الرقمية 
 خدمات –لالنترنت لمستخدمي الهواتف الجوالة 

علقة بكل االستشارات المهنية والمعلومات والنصح المت
 –الخدمات المذكورة اعاله معلومات االتصاالت 

 – خدمات بيانات االذاعة ،خدمات بيانات االتصال 
توصيل برامج الراديو، برامج ،توصيل الرسائل 

ًالتلفزيون، األفالم، اشرطة الفيديو المسجلة مسبقا، 
او المرئية او افالم الحركة، /المواد المسموعة و
  .الت  ارسال الرسائلتأجير معدادات االتصا

  .  شركة االتصاالت المتنقلة ش م ك-المالك  
. منطقة الشويخ السكنية شارع المطار  ص-العنوان 
  .الكويت- 13083 الصفاة 22244. ب
  م 26/04/2012:  تاريخ االيداع     
  

 
  46080: لرقم ا

  )2 (:القسم 
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والورنيش ) البويات(الدهانات : البضاعة 
الوقاية من الصدأ ومواد حفظ والالكيه ، مواد 

الخشب ، مواد التلوين ، مواد تثبيت االلوان ، 
رقائق معدنية الستخدام الدهانين وفنيي الديكور 

  حبر الطباعة ،الطباعة والفانين وعمال 
خرطوشة حبر الطباعة ، مساحيق حبر للطباعة  

  .خرطوشة مساحيق حبر للطباعة 
  بروزر أندستريس ، ليمتد: المالك 

 كو  - شو ، ميزوهو– ناشيرو 1-15: لعنوان ا
    اليابان – 8561- 467 شي ، –ناجويا 

  م18/03/2012: تاريخ االيداع 
______________________________ 

شرآة سماس للملكية 
 الفكرية

  715ص ب 
11111الخرطوم   

 

 
  .45923:    الــرقم
  )10(-القســم

وطب أجهزة وأدوات جراحية وطبية  : البضـاعـة
، أطراف وعيون وأسنان  أسنان وبيطرية

، أدوات تجبير، مواد خياطة أو درز إصطناعية
  . بإستثناء مالقط لألذنالجروح

  

  .            شركة يابانية
تشومي، -1، مارونوتشي 6- 6:  عنوان المالك 

  .كو، طوكيو، اليابان-وداشي
  .45322بشرط ربطها بالعالمة رقم : شــرط ال

   م14/02/2012 : تاريخ اإليداع
_________________________________  

  

كابوشيكي كايشا هيتاشي  :اسم المالك
  )ًوتعمل أيضا بإسم هيتاشي، ليمتد(سيساكوشو 

  
  

  44700:    الــرقم
  )43(-القسم

  .خدمات المطاعم ، خدمات تقديم المطاعم- الخدمات
شركة الحلول المبدعة للمطاعم  -اسم المالك 

  .             شركة سعوديةالمحدودة
 ، الرياض 50730ب .ص:  عنوان المالك 

  .المملكة العربية السعودية11533
  م30/05/2012 : تاريخ اإليداع

______________________________  
VIA POTAGE 

   .44717:    الــرقم
  )29(: القســم   
  ومأكوالت محفوظة شوربات-بضـاعـةال

شركة .م.م.شوب ششركة بوست  :اسم المالك  
  .            لبنانية 

ساحة الشهداء، بناية العازراية، بلوك : عنوان المالك 
  ، بيروت، لبنان2ايه، ط 

   حذف بقية العبارات : شــرط ال
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  م31/05/2011 : تاريخ اإليداع 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  
  .44881:    الــرقم

  )12(القســم  
ات، إطارات المركبات،  إطارات السيار- البضـاعـة

إطارات المركبات الزراعية، إطارات مضغوطة، 
 ، إطاراتإطارات غير مجوفة لعجالت المركبات

) رفرافات(، لبادات داخلية لإلطارات المضغوطة
  األنابيب/حماية تستخدم خلف تركيبة اإلطارات

  .بالكريشنا إندستريز ليمتد :اسم المالك  
  .            شركة هندية

، 15/بي كيه تي هاوس، سي: ن المالك عنوا
تريد ورلد، كاماال ميلز كومباوند، سيناباتي 

  .  الهند400 013َبابات، لور باريل، مومباي، 
  م26/06/2011 : تاريخ اإليداع

  
  
  .44882:    رقمال

  )12 (:القســم  
إطارات السيارات إطارات المركبات، - البضـاعـة

رات مضغوطة، إطارات المركبات الزراعية، إطا
 ، إطاراتإطارات غير مجوفة لعجالت المركبات

) رفرافات(لبادات ،داخلية لإلطارات المضغوطة
  "األنابيب/حماية تستخدم خلف تركيبة اإلطارات

  

، تريد 15/بي كيه تي هاوس، سي: عنوان المالك 
َ ميلز كومباوند، سيناباتي بابات، لور ورلد، كاماال

  .  الهند400 013باريل، مومباي، 
  م26/06/2011 : تاريخ اإليداع 

SHANCHOL 
  .46659:    الــرقم

  )5 (-القســم  
  منتجات صيدالنية، لقاحات -البضـاعـة

  شانثا بيوتكنيكس ليمتد :اسم المالك  
  .            شركة هندية

آند فورت فلور، فاسنتا شامبرز،   ثيرد : عنوان المالك 
 500 004فاتح ميدان رود، بشيرباغ، حيدر أباد 

  اندرا  براديش، الهند
   م22/07/2012 : تاريخ اإليداع

  
  45304:    الــرقم

  )9 (القســم  
  .هواتف محمولة- البضـاعـة

  ليمتد.) كيه. إتش(سينو وينر  :اسم المالك  
وفق قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة 

  هونغ كونغ          
 469إف، فيدرال بالزا، /1، 112حل : عنوان المالك 

كاسل بيك رود، شيونغ شا وان، كاولون، هونغ 
  .بالكريشنا إندستريز ليمتد :اسم المالك  .كونغ

  .            شركة هندية   م25/09/2011 : تاريخ اإليداع
______________________________  
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  م25/07/2011 : تاريخ اإليداع

  
  .45991:    الــرقم

  )37(: القســم  
  خدمات التركيب أوالتجميع - الخدمات

كابوشيكي كايشا هيتاشي  :اسم المالك  
  )ًوتعمل أيضا بإسم هيتاشي، ليمتد(سيساكوشو 
  .            شركة يابانية

تشومي، -1، مارونوتشي 6- 6:  عنوان المالك 
  .كو، طوكيو، اليابان-شيودا

بشرط ربطها بالعالمات التجارية : شــرط ال
  .45926، 45537، 45325باالرقام 

 م28/02/2012:  تاريخ اإليداع 

______________________________  
  
  
  
  .45087:    لــرقما

  )32 (-القســم  
المياه المعدنية والغازية وغيرها من -البضـاعـة

المشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخلصة 
 ومستحضرات بةشرأفواكه، ال ائرمن الفواكه وعص

    المشروباتتحضيرأخرى ل
عثمان لإلنتاج والتصنيع شركة ال :اسم المالك  

  .            ندىشركة سعودية"الزراعي 
 

_________________________________  

 
  41367:    الــرقم

  )5 (_القســم  
  ة مستحضرات ومواد صيدالني - البضـاعـة

ليمتد ) اوفرسيز(ريكيت اند كولمان -اسم المالك
  .            شركة بريطانية
 دي 7 8دانسوم لين ، هل اتش يو: عنوان المالك 

  .اس ، المملكة المتحدة
  م27/09/2009 : تاريخ اإليداع

  
  .45773:    الــرقم

  )31(: القســم  
الحاصالت الزراعية، البقوليات، أعالف، -البضـاعـة

ب، الفواكه والخضروات الطازجة جوز الهند، أعشا
  "ليمون طازج، زيتون طازج، قمح سمسم

  مفضل للصناعات الغذائية :اسم المالك  
ية 

، 31952، الخبر 402ب .ص:  عنوان المالك
  .المملكة العربية السعودية

  .            شركة مصر
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، 10، 5، 4، 3، 2قطع أرقام : عنوان المالك 
 المنطقة الصناعية، 12017 بلوك 13، 12، 11

  العبور، جمهورية مصر العربية 
  م15/01/2012 : داعتاريخ اإلي

  

  
  .46542:    الــرقم

  )25( –القســم 
المالبس الجاهزة وأغطية الرأس  - لبضـاعـةا

  .ولباس القدم واألحذية
 شركة عجالن بن عبد العزيز :سم المالك  ا

  .            شركة سعودية)عجالن إخوان(ٕالعجالن واخوانه 
، 42468ب .ص-المالك عنوان
  ربية السعوديةالعالمملكة11541الرياض

  م25/06/2012 : تاريخ اإليداع 

 
  .46541:    الــرقم

  )24(: لقســم  ا
األقمشة والمنسوجات والبطانيات  - البضـاعـة

  "وأغطية الموائد والشراشف واللحف والمناشف
 شركة عجالن بن عبد العزيز :اسم المالك  

  .            شركة سعودية)عجالن إخوان(ٕالعجالن واخوانه 
 

  
  .45446:    الــرقم

  )5  (–القســم 
مستحضرات صيدالنية وبيطرية،  : البضـاعـة

، مواد حمية معدة  مستحضرات صحية لغايات طبية
، لصقات  ستعمال الطبي وأغذية للرضع واألطفاللإل

ومواد ضماد، مواد حشو األسنان وشمع طب 
 مستحضرات إلبادة الحشرات ،األسنان، مطهرات
   "والحيوانات الضارة

 الشركة السعودية للصناعات الدوائية :اسم المالك  
 شركة )سيبماكو الدوائية(والمستلزمات الطبية 

  سعودية
، 11455، الرياض 20001. ب.ص: عنوان المالك 

  عوديةالمملكة العربية الس
  م19/10/2011 : تاريخ اإليداع

______________________________  

 
  .39826:    الــرقم

  34: القســم  
السجائر ، التبغ ، منتجات التبغ  :  البضـاعـة

، الرياض 42468ب .ص: عنوان المالك  ، أدوات المدخنين) الكبريت(الوالعات ، الثقاب 
  ، المملكة العربية السعودية11541

  25/06/2012 : تاريخ اإليداع
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. روثمانز اوف بال مال ليمتد :اسم المالك  
  شركة سويسرية

  .43615:    الــرقم
  )29(: لقســم  ا

 زايهلرويج ، زوج ، سي إتش 4: عنوان المالك 
  .، سويسرا6300 –

 اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد : البضـاعـة
، فواكه وخضروات محفوظة  مو، خالصات اللح

ومربيات وفواكه ) جيلي (ياتومجففة ومطهوة، هالم
 ، البيض والحليب ومنتجات الحليب مطبوخة بالسكر

  ، الزيوت والدهون الصالحة لألكل

  ربطها بالعالمات التجارية : شــرط ال
، 25652، 12254 ، 11376 ، 5291باالرقام 
25836.  

  م16/10/2008 : تاريخ اإليداع

  
  .39832:    الــرقم

  )34(: القســم  
السجائر ، التبغ منتجات التبغ  -البضـاعـة

  "الوالعات ، أدوات المدخنين
شركة .روثمانز اوف بال مال ليمتد-اسم المالك
  سويسرية

 زايهلرويج ، زوج ، سي إتش 4: عنوان المالك 
  .، سويسرا6300

ربطها بالعالمات التجارية باالرقام : شــرط ال
5291 ، 11921 ،11376 ،26928 ،25652 ،

25836 ،917 ،12254.  
  م16/10/2008 : تاريخ اإليداع

  

 للتجارة مؤسسة عمر علي بلشرف -اسم المالك 
  شركة سعودية
، 11497، الرياض 31116ب .ص: عنوان المالك 

  .المملكة العربية السعودية
   م07/11/2010 : تاريخ اإليداع

  
  .44705:    الــرقم

  )5( -القســم  
 مستحضرات صيدالنية وبيطرية  : البضـاعـة

مستحضرات صحية لغايات طبية ، مواد حمية معدة 
ة للرضع واالطفال لصقات لالستعمال الطبي  واغذي

ومواد ضماد ، مواد حشو االسنان وشمع طب 
االسنان ، مطهرات ، مستحضرات البادة الحشرات 

  " والحيوانات الضارة ، مبيدات فطريات 
الشركة السعودية للصناعات الدوائية -سم المالكا

شركة  )سيبماكو الدوائية(والمستلزمات الطبية 
  سعودية

، 11455، الرياض 20001. ب.ص: عنوان المالك 
  المملكة العربية السعودية
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  م30/05/2011 : تاريخ اإليداع
______________________________ 

  
   .44710:    الــرقم

  )5 (:القســم  
مستحضرات صيدالنية وبيطرية  -البضـاعـة

مستحضرات صحية لغايات طبية ، مواد حمية 
فال معدة لالستعمال الطبي واغذية للرضع واالط

لصقات ومواد ضماد ، مواد حشو االسنان وشمع 
 مطهرات  مستحضرات البادة نطب االسنا

  " الحشرات والحيوانات الضارة ، مبيدات فطريات 
الشركة السعودية للصناعات الدوائية -اسم المالك

شركة )سيبماكو الدوائية(والمستلزمات الطبية 
  سعودية

، الرياض 20001. ب.ص: عنوان المالك 
  ، المملكة العربية السعودية11455

  م30/05/2011 : تاريخ اإليداع
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 
  45693:    الــرقم

  )30(: القســم  
البن، الشاي، الكاكاو، السكر،   ": البضـاعـة

األرز ومنتجات األرز، بدائل القهوة، التابيوكا، 
الساغو، الدقيق، معكرونة، عسل النحل، العسل 

ود، الملح، الخردل، الخل، الصلصات، التوابل، األس
البهارات، الحبوب ومستحضرات الحبوب، الخبز، 
البسكويت، الكعك، فطائر، معجنات، كعك محلى، 
سكاكر، ألواح السكاكر، ألواح الموسلي، الشوكوالتة 
ومنتجات الشوكوالتة، مشروب الشوكوالتة، حلويات 

، )كريمآيس (غير دوائية، مثلجات لألكل، بوظة 
حلوى مجمدة، حلويات ومشروبات مثلجة، الموسية 

، خليط الكعك، )حلوى من كريمة مخفوقة وهالم(
شربات، منكهات للمشروبات وأطعمة خفيفة ووجبات 
ومكونات تحضير الوجبات، جميع ما هو مصنوع من 

، المنتجات المعدة 30تلك السلع والوارد في الفئة 
ن المنتجات آنفة ًلإلستهالك والتي تتألف أساسا م

  الذكر
  مارس، انكوربوريتدشركة أمريكية-اسم المالك 

، الم ستريت، مكلين، فرجينيا 6885: عنوان المالك 
  . ، أمريكا22101-3883

   م25/12/2011 : تاريخ اإليداع
______________________________  

  
  .45229:    الــرقم

  )12(: القســم  
يرة، سيارات، سيارات عربات، سيارات صغ -البضـاعـة

 للمركبات، إطارات الصدمات بمحركات، مخمدات
البرية، مخمدات  للمركبات المركبات، محركات لعجالت

  " صدمات للسيارات، دراجات نارية، دراجات هوائية 
تشونجكوينج يوان إنوفيشن تيكنولوجي -اسم المالك

  ، ليمتد شركة صينية.كو

 220



ا ديستريكت، فينجهوانج، شابينجب: عنوان المالك 
  تشونجكوينج، الصين 

  م04/09/2011 : تاريخ اإليداع

  
  45230:    الــرقم

  )37(: القســم   
 حول خدمات توفير معلومات - الخدمات

المصانع، اإلنشاء، خدمات إنشاء
المعادن، خدما اإلنشاء، خدمات استخراج

السيارات،  ٕواصالح األثاث، خدمات صيانة تنجيد
 خدمة المركبات، خدمات محطات خدمات غسل

، ]والصيانة بالوقود التعبئة إعادة [المركبات
بالمطاط، خدمات  اإلطارات تلبيس خدمات إعادة

  " اآللية  المعدات ٕواصالح وصيانة تركيب

 خدمات 
ت 

تشونجكوينج يوان إنوفيشن -سم المالك ا
  ة، ليمتدشركة صيني.تيكنولوجي كو
يكت، شابينجبا ديسترفينجهوانج، -عنوان المالك

  تشونجكوينج، الصين
  م04/09/2011 : تاريخ اإليداع

  

كابوشيكي كايشا هيتاشي سيساكوشو  :اسم المالك  
   شركة يابانية)ًوتعمل أيضا بإسم هيتاشي، ليمتد(

تشومي، -1، مارونوتشي 6-6: عنوان المالك 
  .كو، طوكيو، اليابان-شيودا

ت  م14/02/2012 : اريخ اإليداع
______________________________  

  
.45924:    الــرقم  

)11(:القســم    
ة وتوليد البخار أجهزة لإلنارة والتدفئ -البضـاعـة

  توريد المياه والتجفيف والتهوية ووالطهي والتبريد
  " بإستثناء الفوانيس الصينيةألغراض الصحيةاو

كابوشيكي كايشا هيتاشي سيساكوشو  :اسم المالك  
شركة يابانية)ليمتدًوتعمل أيضا بإسم هيتاشي، (  

تشومي، -1، مارونوتشي 6-6: نوان المالك 
.كو، طوكيو، اليابان-شيودا  

رقام بشرط ربطها بالعالمات التجارية باال: شــرط لا
9684 ، 18844 ،45323 ،  

م14/02/2012 : تاريخ اإليداع  

GOLTENS  
  .46676:    الــرقم

  )37(:القســم    .45925:    الــرقم
خدمات إصالح وصيانة السفن، خدمات :  الخدمات  )12 (-لقســم  ا

االنشاءات البحرية ووحدات اإلنتاج الصناعي 
  ومحطات الطاقة

  ركبات وأجهزة النقل البري ــالم- البضـاعـة
 بإستنشاء أغطية عربات أو الجوي أو المائي

  األطفال 
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 جولتنز وورلدوايد مانجمنت كورب-اسم المالك 
  شركة أمريكية

، 18أتالنتيك كوربوريت سنتر : لمالك عنوان ا
 ساوث، ماناسكوان، 34 هاي وي 2317

  واليات المتحدة األمريكيةالنيوجيرسي 
  م31/07/2012 : تاريخ اإليداع 

______________________________  
WOODWADR’D 

  .22021:    الــرقم 
  )5(القســم  
مستحضرات ومواد صيدالنية - البضـاعـة

  "، مستحضرات صحية مستحضرات طبية 
. ال آر سي برودكتس ليمتد :اسم المالك  

  انجلترا
 باث رود، سلوه 105-103: عنوان المالك 

SL1 3UHانجلترا ، .  
  م06/12/1987 : تاريخ اإليداع

  
  .46587:    الــرقم

  )30 (-القســم  
البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز -البضـاعـة

والتابيوكا والساغو والبن اإلصطناعي والخبز 
عسل ، والفطائر والحلويات والحلويات المثلجة

، الخميرة ومسحوق الخبيز، النحل والعسل األسود
، التوابل والثلج، الملح والخردل والخل والصلصة

، معكرونة هانواعأكرونه بجميع عالم، البهارات
  "الشعرية

  الشركة المتحدة لصناعه المركزات: اسم المالك  
  شركة مصرية

، 163، 162، 161القطعه رقم : عنوان المالك 
مدينه بدر ، فدان شرق الروبيكى 250منطقه 

  .، جمهورية مصر العربيةالصناعيه  محافظة حلوان
حذف شكل الطماطم من العالمة وحذفها : ( شــرط ال

 باالنجليزية واستبدالها  ROSSO كلمة أيضا من
باالضافة لحذف الدقيق ومستحضرات ) O(بالحرف 

  )المصنوعة من الحبوب من قائمة البضاعة
  م04/07/2012 : تاريخ اإليداع

______________________________  

  
   .47492:    ــرقملا

  )25(: لقســم  ا 
 أغطية الرأس ولباس القدم واألحذية : البضـاعـة

 بجميع أنواعها والمالبس الجاهزة 

 شركة عجالن بن عبد العزيز العجالن :اسم المالك  
  .           شركة سعودية)عجالن إخوان(ٕواخوانه 

، 11541، الرياض 42468ب .ص: عنوان المالك 
  بية السعوديةالمملكة العر
   م03/02/2013 : تاريخ اإليداع

______________________________  
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duracool  
  45535:    لــرقما

  )11(: القســم  
أجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد  " ": البضـاعـة

البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية 
 وخاصة أجهزة تكييف الهواء، ألغراض الصحيةاو

ات، مواقد، أفران ميكرويف، أفران، مجمدات، براد
  " مجففات مالبس كهربائية، خزانات تجفيف

 سامسونج إلكترونيكس إس إيه :اسم المالك  
   شركة جنوب أفريقيةليمتد) بتي(

 10ميدشيم أوفيس بارك، : عنوان المالك 
موسويل رود ساوث، بريانستون، جاوتينج، 

  ، جنوب أفريقيا2021
  م13/11/2011 : تاريخ اإليداع

  
  .47482:    الــرقم

  )25(: القســم  
أغطية الرأس ولباس القدم واألحذية  - البضـاعـة

   بجميع أنواعها والمالبس الجاهزة
 شركة عجالن بن عبد العزيز :اسم المالك  

  .            شركة سعودية)الن إخوانعج(ٕالعجالن واخوانه 
 

 
   .47534:    الــرقم

  )30( -القســم   
الحلويات والعلكة والعلكة الفقاعية  - البضـاعـة 

  والسكاكر والنعناع والملبس وقطع الحلوى 
 ريغلي جونيور كومبني. دبليو ام :اسم المالك  

 أمريكا            

  وست بالكهوك ستريت1132: عنوان المالك 
  الواليات المتحدة األمريكية ،60642و إلينوي شيكاغ

                 
  -م10/02/2013 : تاريخ اإليداع

______________________________  

  
  47535:    الــرقم

  )3 (:القســم  
الفقاعية  لعلكة والعلكةالحلويات وا - البضـاعـة

 والسكاكر والنعناع والملبس وقطع الحلوى 

ريغلي جونيور كومبني . دبليو ام :اسم المالك  
  أمريكا            
 وست بالكهوك ستريت، 1132: عنوان المالك 
 الواليات المتحدة األمريكية ،60642شيكاغو، إلينوي 

                      

، الرياض 42468ب .ص: عنوان المالك
   ، المملكة العربية السعودية11541

  م31/01/2013 : تاريخ اإليداع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م10/02/2013 : تاريخ اإليداع  
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  .47537:    الــرقم
  30: القســم  
الحلويات والعلكة والعلكة الفقاعية  -البضـاعـة

  اع والملبس وقطع الحلوىوالسكاكر والنعن
  ريغلي جونيور كومبني. دبليو ام :اسم المالك  

  أمريكا            
 وست بالكهوك ستريت، 1132: عنوان المالك 

الواليات المتحدة  ،60642شيكاغو، إلينوي 
                    األمريكية

  م10/02/2013 : اريخ اإليداعت
______________________________

___  

  
  .47538:    الــرقم

  30: قســم  ال
الحلويات والعلكة والعل- البضـاعـة

 والسكاكر والنعناع والملبس وقطع الحلوى 

كة الفقاعية 

  

 وست بالكهوك ستريت، 1132: عنوان المالك 
  الواليات المتحدة األمريكية ،60642شيكاغو، إلينوي 

  .47535بشرط ربطها بالعالمة رقم -شــرط ال
  م10/02/2013 : تاريخ اإليداع

  
  .47540:    الــرقم
   30: ســم  الق

الحلويات والعلكة والعلكة الفقاعية  - البضـاعـة 
  والسكاكر والنعناع والملبس وقطع الحلوى 

ريغلي جونيور كومبني . دبليو ام :اسم المالك  
  أمريكا            
 وست بالكهوك ستريت، 1132: عنوان المالك 
  الواليات المتحدة األمريكية ،60642شيكاغو، إلينوي 

ــرط  بشرط ربطها بالعالمتين التجاريتين باالرقام شال
47535 ، 47538  

  م10/02/2013 : تاريخ اإليداع
 

 سهير سعد بيومي
 عنوان التبليغ

1640. ب. ص  
  السودان–الخرطوم 

 

ريغلي جونيور كومبني . دبليو ام :اسم المالك 
دناتا  : اسم المالك    أمريكا             

 امارتية شرآة: العنوان 
دناتا ترافل سنتر، ومقرها 
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، االمارات 1515. ب. ص
.ة العربية المتحد  
: تاريخ االيداع 

15/05/2011  

  : العالمات باالرقام 
  44621    -الرقم -1

  39: القسم     
خدمات المالحة الجوية؛ خدمات : البضاعة 

ّالسيطرة على حركة الطيران؛ خدمات النقل جوي؛ 
خدمات السفر الجوي؛ خدمات تأجير الطائرات؛ 
خدمات شركات الطيران؛ خدمات معالجة 

ات وكاالت الحجز؛ خدمات المطارات؛ خدم
تخليص ومعالجة الشحن؛ خدمات الليموزين 
والسائق؛ خدمات البريد السريع؛ خدمات 
ِالتخليص الجمركي؛ تسليم السلع بالطائرات؛ 
ُمرافقة المسافرين؛ خدمات وكاالت الشحن؛ 
خدمات عمولة الشحن وارسال الشحنات؛ خدمات 

سة؛ االستالم والتخزين والنقل والتسليم المحرو
خدمات الطلبات البريدية؛ خدمات استالم وتغليف 
وتخزين وتسليم السلع؛ خدمات التخزين؛ خدمات 
نقل المسافرين والبضائع؛ خدمات دليل السفر؛ 
خدمات وكالت السفر ومكاتب السياحة؛ خدمات 
تنظيم الجوالت السياحية المنظمة ومجموعات 
؛ العطالت؛ خدمات تنظيم النقل واإلسكان بالفنادق

َترتيب الجوالت البحرية؛ الخدمات المعلوماتية 
السياحية؛ خدمات حجز تذاكر السفر؛ خدمات 
وكاالت السفريات؛ خدمات المعلومات والخدمات 

اإلستشارية والتي تتعلق بكل الخدمات المذكورة 
   .  أعالهأ
   24559 الربط بالعالمة رقم:  الشرط

....................................................  
2- 44623  

  43: القسم    
خدمات األوتيالت والفنادق ومنازل المأوى : البضاعة 

المطاعم والحانات  واالسكان المؤقت؛ خدمات
 والمطاعم الصغيرة والمقاهي ومحالت القهوة وخدمات

تموين الطعام؛ خدمات توفير المرافق وتسهيالت 
الت والمعارض؛ خدمات وكا المؤتمرات واالتفاقيات

الحجز والحجز لكل الخدمات المذكورة آنفا؛ خدمات 
تحضير وطبخ الطعام؛ خدمات رعاية الطفولة؛ 

االسكان؛ خدمات وكاالت حجز  خدمات وكاالت حجز
تتعلق  الفنادق؛ الخدمات االستشارية والخبرة والتي

  .  بكل الخدمات آنفة الذكر
--------------------------- 

  
 دناتا: اسم المالك 
 شرآة: العنوان 

دناتا ومقرها امارتية 
. ب. ترافل سنتر، ص

، االمارات العربية 1515
 .المتحدة 

: تاريخ االيداع 
15/05/2011 
  : العالمات باالرقام 

 225



1- 44624  
  39: القسم   

 خدمات المالحة الجوية؛ خدمات :البضاعة 
ّالسيطرة على حركة الطيران؛ خدمات النقل جوي؛ 

؛ خدمات تأجير الطائرات؛ خدمات السفر الجوي
خدمات شركات الطيران؛ خدمات معالجة 
المطارات؛ خدمات وكاالت الحجز؛ خدمات 
تخليص ومعالجة الشحن؛ خدمات الليموزين 
والسائق؛ خدمات البريد السريع؛ خدمات 
ِالتخليص الجمركي؛ تسليم السلع بالطائرات؛ 
ُمرافقة المسافرين؛ خدمات وكاالت الشحن؛ 

لة الشحن وارسال الشحنات؛ خدمات خدمات عمو
االستالم والتخزين والنقل والتسليم المحروسة؛ 
خدمات الطلبات البريدية؛ خدمات استالم وتغليف 
وتخزين وتسليم السلع؛ خدمات التخزين؛ خدمات 
نقل المسافرين والبضائع؛ خدمات دليل السفر؛ 
خدمات وكالت السفر ومكاتب السياحة؛ خدمات 

 السياحية المنظمة ومجموعات تنظيم الجوالت
العطالت؛ خدمات تنظيم النقل واإلسكان بالفنادق؛ 
َترتيب الجوالت البحرية؛ الخدمات المعلوماتية 
السياحية؛ خدمات حجز تذاكر السفر؛ خدمات 
وكاالت السفريات؛ خدمات المعلومات والخدمات 
اإلستشارية والتي تتعلق بكل الخدمات المذكورة 

  .أعالهأ
 و 24559  الربط بالعالمتين باالرقام :الشرط

44621  
---------------------------

--  

2- 44625  
  42: القسم     
خدمات البحث واالستشارات الهندسية : البضاعة 

فيما يتعلق بشركات الطيران والطائرات؛ خدمات 
 التصميم الداخلي للطائرات والمطارات؛  الخدمات

م الداخلي للطائرات االستشارية التي تتعلق بالتصمي
  .  والمطارات

   24560ربطها بالعالمتين باالرقام :  الشرط
   44622و 

--------------------------- 

3- 44626  
  43: القسم         

خدمات األوتيالت والفنادق ومنازل المأوى : البضاعة 
المطاعم والحانات  واالسكان المؤقت؛ خدمات

 الت القهوة وخدماتوالمطاعم الصغيرة والمقاهي ومح
تموين الطعام؛ خدمات توفير المرافق وتسهيالت 

والمعارض؛ خدمات وكاالت  المؤتمرات واالتفاقيات
الحجز والحجز لكل الخدمات المذكورة آنفا؛ خدمات 
تحضير وطبخ الطعام؛ خدمات رعاية الطفولة؛ 

االسكان؛ خدمات وكاالت حجز  خدمات وكاالت حجز
تتعلق  تشارية والخبرة والتيالفنادق؛ الخدمات االس
  .  بكل الخدمات آنفة الذكر

  44623ربطها بالعالمة رقم :  الشرط
---------------------------  

  
  46090: رقم العالمة 

  3: القسم   
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مستحضرات تبييض األقمشة ومواد : البضاعة 
أخرى تستعمل في غسل وكي المالبس، 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، 

 عطور، زيوت عطرية، مستحضرات صابون،
للشعر، معاجين ) لوشن(تجميل، غسول 

ومستحضرات العناية باألسنان، باستثناء زهرة 
  .الغسيل

شركة إيفا لمستحضرات التجميل : اسم المالك 
   . م.م.ش

 34القطع أرقام  ومقرها مصرية شركة: العنوان 
 -   بالمنطقة الصناعية السادسة 40 و 36و 

 جمهورية - محافظة الجيزة -ر  أكتوب6مدينة 
   مصر العربية

  19/03/2012: تاريخ االيداع 
---------------------------

--  

  
  46091: رقم العالمة 

  3: القسم         
 

شركة إيفا لمستحضرات التجميل : اسم المالك 
   . م.م.ش

 و 34القطع أرقام  ومقرها مصرية شركة: العنوان 
 6 مدينة -   بالمنطقة الصناعية السادسة 40 و 36

    جمهورية مصر العربية- الجيزة  محافظة-أكتوبر 
  19/03/2012: تاريخ االيداع 

-----------------------------  

  
  46084: رقم العالمة 

  3: القسم 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى : البضاعة 

تستعمل في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور، زيوت عطرية، 

للشعر، معاجين ) لوشن(تجميل، غسول مستحضرات 
ومستحضرات العناية باألسنان، باستثناء زهرة 

  .الغسيل
شركة إيفا لمستحضرات التجميل : اسم المالك 

   . م.م.ش
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد : البضاعة

أخرى تستعمل في غسل وكي المالبس، 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، 

ت عطرية، مستحضرات صابون، عطور، زيو
للشعر، معاجين ) لوشن(تجميل، غسول 

ومستحضرات العناية باألسنان، باستثناء زهرة 
  .الغسيل

 و 34القطع أرقام  ومقرها مصرية شركة: العنوان 
 6  بالمنطقة الصناعية السادسة  مدينة 40 و 36

   .صر العربية جمهورية م- محافظة الجيزة -أكتوبر 
  19/03/2012: تاريخ االيداع 

---------------------------  
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  46085: رقم العالمة 
  3: القسم 

مستحضرات تبييض األقمشة ومواد : البضاعة 
أخرى تستعمل في غسل وكي المالبس، 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، 
صابون، عطور، زيوت عطرية، مستحضرات 

لشعر، معاجين ل) لوشن(تجميل، غسول 
ومستحضرات العناية باألسنان، باستثناء زهرة 

  .الغسيل
شركة إيفا لمستحضرات التجميل : اسم المالك 

   . م.م.ش
 34القطع أرقام  ومقرها مصرية شركة: العنوان 

 -   بالمنطقة الصناعية السادسة 40 و 36و 
 جمهورية - محافظة الجيزة - أكتوبر 6مدينة 

   مصر العربية
  19/03/2012: اليداع تاريخ ا

---------------------------
--  

  
  46087: رقم العالمة 

  3: القسم         
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد : البضاعة 

أخرى تستعمل في غسل وكي المالبس، 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، 
صابون، عطور، زيوت عطرية، مستحضرات 

ين للشعر، معاج) لوشن(تجميل، غسول 

ومستحضرات العناية باألسنان، باستثناء زهرة 
  .الغسيل

شركة إيفا لمستحضرات التجميل : اسم المالك 
   . م.م.ش

 و 34القطع أرقام  ومقرها مصرية شركة: العنوان 
 6 مدينة -   بالمنطقة الصناعية السادسة 40 و 36

    جمهورية مصر العربية- محافظة الجيزة -أكتوبر 
  19/03/2012: تاريخ االيداع 

-----------------------------  

  
  46092: رقم العالمة 

  3: القسم 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى : البضاعة 

تستعمل في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور، زيوت عطرية، 

للشعر، معاجين ) لوشن(مستحضرات تجميل، غسول 
ية باألسنان، باستثناء زهرة ومستحضرات العنا

  .الغسيل
شركة إيفا لمستحضرات التجميل : اسم المالك 

   . م.م.ش
 و 34القطع أرقام  ومقرها مصرية شركة: العنوان 

 6  بالمنطقة الصناعية السادسة  مدينة 40 و 36
   . جمهورية مصر العربية- محافظة الجيزة -أكتوبر 

  19/03/2012: تاريخ االيداع 
---------------------------  
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  46094: رقم العالمة 
  3: القسم

صابون، عطور، زيوت عطرية، : البضاعة 
للشعر، ) لوشن(مستحضرات تجميل، غسول 

   .معاجين ومستحضرات العناية باألسنان
شركة إيفا لمستحضرات التجميل : اسم المالك 

   . م.م.ش
 34القطع أرقام  اومقره مصرية شركة: العنوان 

 -   بالمنطقة الصناعية السادسة 40 و 36و 
 جمهورية - محافظة الجيزة - أكتوبر 6مدينة 

   .مصر العربية
  19/03/2012: تاريخ االيداع 

---------------------------  

  
ديماس جيدا سانايى في تيجاريت : اسم المالك 

       أنونيم شيركيتى
ا جيدا سانايى ومقره تركية شركة: العنوان 

   .تركيا/ ، توكات 1:سيتيسى، نمبر
  07/08/2012: تاريخ االيداع 

  : العالمات باالرقام 
1-    46694      

  29: القسم     
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن : البضاعة 

والصيد، خالصات اللحم، فواكه وخضروات 
) جيلي(محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم 

 بالسكر، البيض واللبن وفواكه مطبوخة ومربيات
والدهون المعدة لألكل ما  الزيوت ومنتجات األلبان،

   .  عدا الكافيار
   24559 الربط بالعالمة رقم:  الشرط

....................................................  
 

2- 46695  
  30: القسم

البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز : البضاعة 
االصطناعي، الدقيق  و والبنوالتابيوكا والساج

والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز 
والبسكويت والفطائر والحلويات ، المثلجات،العسل، 
الدبس والعسل االسود، الخميرة، مسحوق الخبيز 

الصلصة  ، الملح والخردل والخل،)البيكنج باودر(
؛ البهارات، الثلج، باستثناء علكة المضغ )التوابل(

   .  راض الطبية الخالية من اليانسوناألغ لغير
---------------------------  

3- 46696  
  32: القسم

؛ المياه )شراب شعير(البيرة غير الكحولية : البضاعة 
المشروبات غير  المعدنية والغازية وغيرها من

 الكحولية، مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر
روبات الفواكه، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المش

   .  باستثناء شراب اللوز
   .40402ربطها بالعالمة رقم :  الشرط

---------------------------  

  
  44455: رقم العالمة 
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  1: القسم  
 االسمنت، اإلسمنت والمواد الحافظة :البضاعة 

الخرسانية، مستحضرات االسمنت المضادة 
للماء، مواد كيمياوية مشبع باالكسوجين 

واد الكيمياوية المستعملة في علم للخرسانية؛ الم
الصناعة والتصوير الفوتوغرافي، وكذلك في 

مادة (الزراعة والبساتين والغابات؛ الراتنجات 
الصطناعية غير معالجة، بالستيك غير ) صمغية

معالج، األسمدة؛ تركيبات اطفاء الحريق؛ 
والمزج؛ المواد الكيميائية  مستحضرات لحام

ائية؛ مواد الدباغة للحفاظ على المواد الغذ
   .والالصقة المستخدمة في الصناعة؛ الكربونات

بي تي ) (ساوث افريقيا(افريسام : اسم المالك 
   ال تي دي ) واي

جنوب افريقية ومقرها سينر  شركة: العنوان 
 آند هندريك بوتجيتر رود، فورتينث افينيو

   .ويلتيفريدن بارك، جنوب أفريقيا
   21/04/2011: تاريخ االيداع 

---------------------------
--  

DAMASCENE 

  داماسين
  40727: رقم العالمة 

                                           30:القسم
البن والشاي والكاكاو والسكر واالرز : البضاعة 

والتابيوكا والساجو وما يقوم مقام البن، الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ، الخبز 

بسكويت والكعك والفطائر والحلويات المثلجة ، وال
عسل النحل والعسل االسود، الخميرة ومسحوق 
الخميرة ، الملح والخردل والفلفل والخل والصلصة 

  .والتوابل ، الثلج 
   بالل محمد الحموي/السيد:   اسم المالك 

، 5668عقار رقم  ومقرها سورية شركة: العنوان 
ن، معضمية الشام، ريف الحي الشمالي، شارع االربعي

   .دمشق، سوريا
  07/05/2009: تاريخ االيداع 

-----------------------------

  
  45834: رقم العالمة 

  41: القسم
خدمات أكاديميات التعليم و توفير : البضاعة 

التدريب على  التدريب، التعليم المهني، خدمات
 خدمات التدريس، االدارة، توفير المرافق التدريبية،

خدمات الدروس والمحاضرات، خدمات فحوصات 
التعليم، خدمات تقديم دورات المراسالت، ترتيب 
وتنفيذ المؤتمرات والمعارض التعليمية، تقديم 
الخدمات االستشارية المرتبطة بالتعليم، نشر 

 41والكتب والمجالت، جميعها ضمن الفئة  النصوص
.  

   . كيشن انكورلدوايد ايديو: اسم المالك 
، 1 -1شركة ماليزية ومقرها انوفاسي : العنوان 
 سيبرجايا، سيالنغور 63000، 1/1تكنوكرات  جاالن

  .دار االحسان، ماليزيا 
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 وست مينيرال 1501ومقرها  امريكية شركة: العنوان
، الواليات المتحدة 80120افنيو، ليتلتون، كولورادو 

  .االمريكية 

     30/01/2012: تاريخ االيداع 
---------------------------  

  
  

  38412: رقم العالمة 
                                                    3:القسم

مستحضرات تبيض االقمشة وغيرها : البضاعة 
من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس، 
مستحضرات التنظيف والصقل والكشط وازالة 

االوساخ، الصابون، العطور، الزيوت العطرية، 
الشعر ) نلوش(مستحضرات التجميل، غسول، 

 مزيالت الروائح معاجين ومنظفات االسنان
الشخصي                                          لالستعمال
انديكس كيميا سانايي في تيكاريت : اسم المالك

   انونيم سيركتي 

      

              

أدنان كاهفيجى  ومقرها ية تركشركة: العنوان 
بيليكدوزو  ،13: رقم. ، دافوتباشا كاد.ماه

  .تركيا /  إسطنبول–بويوشكميجى 
     02/01/2008: تاريخ االيداع 

---------------------------
--  

  

  13/08/2008: تاريخ االيداع 
  : مات باالرقام العال

1-    39528      
  41: القسم    
الخدمات الخيرية، أى التزويد بالكتب : البضاعة

لمحتاجين، خدمات  اوالمستلزمات المدرسية لالطفال
 التعليم، أى التزويد بالدروس الخصوصية، االشراف

الدراسي، والفصول والحلقات الدراسية  في مجال علم 
صحية، والتغذية، الصحة االساسي، والرعاية ال

 علم واالكاديمية، والمهنة؛ التوجيه والتدريب في
الصحة، والرعاية الصحية، والتغذية، واألكاديمية، 

األنشطة الرياضية؛ تنظيم  تنظيم ومجاالت المهنة؛
الترفيهية  مسرحيات وترفيه االطفال؛ توفير المناطق

   .  في شكل مساحات للعب االطفال
   24559  رقمالربط بالعالمة:  الشرط

................................................  
2- 39529  

  43: القسم     
 الخدمات الخيرية، أى توفير الغذاء الي :البضاعة

االشخاص المحتاجين، توفير المساكن السكنية 
  .  المؤقتة، و توفير المواد المنزلية 

كونسيرفاتيف بابتيست فورين : اسم المالك
       ميشون سوسيتي دي بي أيه وورلدفينتشر

---------------------------  

 231



  
  44631: رقم العالمة 

                                                  35-القسم
خدمات الدعاية واإلعالن وخدمات : البضاعة

النشاط المكتبي،  إدارة وتوجيه األعمال وتفعيل
تجميع لمصالح اآلخرين مجموعة متنوعة من 

باستثناء (المالبس والبسة القدم وأغطية الرأس 
مشاهدة وشراء تلك  نمما يمكن العمالء م) نقلها

السلع بشكل مريح، هذه الخدمات يمكن تقديم 
خالل محالت البيع بالتجزئة ومحالت البيع  من

   .بالجملة

     

تكبير جيم ساناي في تيكاريت : اسم المالك
   انونيم شيركيتي   

ية ومقرها ماهموتبي تركشركة : العنوان 
 - باجسيالر18ماهالسي أتالس كاديسي رقم 

  . كيا تر/ إسطنبول 
    15/05/2011: تاريخ االيداع 

---------------------------
--  

  
  47013: رقم العالمة
  14: القسم     
المعادن النفيسة وكل خليط منها : البضاعة

 والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو

المطلية بها غير الواردة في فئات أخرى ، المجوهرات 
أدوات قياس الوقت وأدوات قياس  ار الكريمة،واألحج

، )مجوهرات( الوقت الدقيقية، ذهب، ألماس، أساور
، قالئد سلسلية )مجوهرات(دبابيس للزينة 

، أقراط، )مجوهرات(متدلية صغيرة  ، حلي)مجوهرات(
، )مجوهرات(ات ، قالد]صناديق[ المجوهرات علب

، حلي صغيرة )مجوهرات(، خواتم )مجوهرات(حلي 
، مجوهرات البانجا )مجوهرات(، خلخال )جوهراتم(
، أحزمة )سوار وخواتم وسالسل متصلين ببعض(
 ، حلي متدلية)مجوهرات(سوار ، )مجوهرات(
   .)مجوهرات(

   ) م.م.ذ.ش(مجوهرات داماس : اسم المالك 
سوق  ية ومقرها الطابق مبنىاتراماشركة : العنوان 

 ،1522: ب.الذهب الجديد، الثالث، الرأس، ديرة، ص
  . االمارات العربية المتحده  دبي،

    23/10/2012: تاريخ االيداع 
---------------------------  

  
  47096: رقم العالمة
  11: القسم     
مصابيح؛ مصابيح جيب كهربائية : البضاعة

وتركيبات  ؛ أضواء جيب كاشفة؛ أجهزة)مشاعل(
لإلضاءة؛ بصيالت مصابيح؛ أنابيب مضيءة 

؛ أضواء  سحرية للتزين في الحفالت؛ لإلضاءة
أضواء كهربائية لشجرة عيد الميالد، أضواء كاشفة؛ 
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مصابيح مناجم؛ أضواء للغوص؛ أضواء سيارات 
؛ مصابيح قياسية؛ مواقد )لوازم لمبات( 

 أضواء السقف؛ مصابيح السالمة؛  متوهجة؛
   . أضواء للمركبات إضاءة؛ أجهزة

ستري أند تريد جوانجزهو اليت اند: اسم المالك
            جروب ال تي دي 

 يانجيانج ،147ومقرها  يةصينشركة : العنوان 
 اكسي رود، جوانجزهو، جمهورية الصين الشعبية

.  
     18/11/2012: تاريخ االيداع 

---------------------------

  
                  . كاي او انترناشيونل انك-اي اس: اسم المالك 

 منظمة و قائمة بموجب قوانين ةشرك: العنوان
 53فلور،   بيلدينغ، ثوردسالدوباومقرها  بنما

ايست ستريت، اوربانيزاشن ماربيال، باناما 
 .                                                          سيتي، جمهورية بنما

  11/04/2012: تاريخ االيداع 
                         باالرقام                       العالمات

1- 46224                                                  
                                             37: القسم        

خدمات البناء وخاصة تركيب المباني : البضاعة 
  نية الجاهزة؛ بناء المرافق والمباني واألحياء السك

     
        

           

 

....................................................   
2- 46225  

  42: القسم    
أنظمة تخطيط المباني والبنية التحتية : البضاعة

لتخطيط  اني واالستشارات الهندسية المدنيةللمب
   .  المباني والبنية التحتية

-----------------------------
3- 46226   

  43: القسم    
وخدمات المطاعم الصغيرة  خدمات المطاعم: البضاعة

الخفيفة؛ خدمات  التي تقدم المشروبات والوجبات
عم توفير األطعمة والمشروبات بالجملة؛ خدمات المطا

الطعام والشراب؛ إعداد وجبات الطعام؛ توفير  لتوفير
سكن مؤقت؛ توفير  مرافق المطبخ المؤقتة؛ ترتيب

   .مرافق المخيمات
---------------------------  

  
               .اي اس كاي او انترناشيونل انك: اسم المالك 

  بنمامنظمة و قائمة بموجب قوانين شركة: العنوان
 ايست 53فلور،  الدوبا بيلدينغ، ثوردسومقرها 

ستريت، اوربانيزاشن ماربيال، باناما سيتي، جمهورية 
 .                                    بنما

ٕو مباني المؤسسات العامة؛ صيانة واصالح  11/04/2012: تاريخ االيداع 
المباني؛ خدمات استشارية لبناء وتركيب المباني 

   .  الجاهزة؛ خدمات الحراسة؛ التنظيف الجاف
:                                               العالمات باالرقام 

1- 46227                                                     
                                                    37: القسم  
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خدمات البناء وخاصة تركيب المباني : البضاعة 
الجاهزة؛ بناء المرافق والمباني واألحياء السكنية 

ٕومباني المؤسسات العامة؛ صيانة واصالح 
المباني؛ خدمات استشارية لبناء وتركيب المباني 

   .  الجاهزة؛ خدمات الحراسة؛ التنظيف الجاف
---------------------------

2- 46228  
  42: القسم    
أنظمة تخطيط المباني والبنية التحتية : البضاعة

لتخطيط  للمباني واالستشارات الهندسية المدنية
   .  المباني والبنية التحتية

---------------------------
--  

3- 46229   
  43: القسم    
وخدمات المطاعم  خدمات المطاعم: البضاعة

الخفيفة؛  الصغيرة التي تقدم المشروبات والوجبات
خدمات توفير األطعمة والمشروبات بالجملة؛ 

الطعام والشراب؛ إعداد  خدمات المطاعم لتوفير
قتة؛ وجبات الطعام؛ توفير مرافق المطبخ المؤ

   .سكن مؤقت؛ توفير مرافق المخيمات ترتيب
---------------------------

--  

  
  

 

  9: القسم         
 شاشات الكريستال السائل؛ حواسيب :البضاعة 

تدوين المالحظات؛ اجهزة الحاسوب؛ أجهزة الهاتف؛ 
الصناعية؛  ؛ أجهزة المالحة باالقمار)-نقالة (هواتف 
؛ )-دي في دي (ة التلفزيون؛ اجهزة تشغيل أجهز

؛ االت المالحة ]تصوير فوتوغرافي[التصوير  كاميرات
؛ آالت )تاكوجراف( البياني لتسجيل البيانات بالرسم

   .القراءة اإللكترونية
هونغتونغ اكزاكتيتكود االلكترونك : اسم المالك 

                                        ، ال تي دي.كو) شنزهن(
ومقرها فيرست أند سكند  صينية شركة: العنوان 

اندستلایر زون،  2، فيكياو نمبر 8فلور، بلدينج 
               فيويونج، باوان، شنزهن، جمهورية الصين الشعبية

   11/07/2012: تاريخ االيداع 
---------------------------  

  
  45185: رقم العالمة 
   3: القسم     
العطور والماء معطر ومستحضرات : البضاعة

 زيالت الرائحة لالستخدام الشخصي التجميل وم
 .             البخور والصابون والرذاذات؛أصباغو

     .)م.م.ذ.ش( شوق للتجارة :اسم المالك 
 اراتية ذات مسؤولية محدودةشركة إم: العنوان 
 –عدنان للعقارات   ملك أحمد702مكتب رقم  ومقرها
  اإلمارات العربية- دبي61963. ب. الرقة ص-ديرة

    . المتحدة 
  46620: رقم العالمة
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     15/08/2011: تاريخ االيداع 
---------------------------

  
  39607: رقم العالمة 

  41: القسم         
يد بتسجيل مقدما  خدمات الترفيه؛ التزو:البضاعة

سمعي، سمعي بصرى، موسيقي، الوسائط 
ألعاب إلكترونية المتعددة ومحتوى الفيديو، 

 اتِوبرامج حاسوب عن طريق الحاسوب وشبك
                                                اإلتصاالت األخرى

أرفاتو ميدل ايست سيلس منطقة : اسم المالك 
                                         .م.م.حرة  ذ

شركة إماراتية منطقة حرة ذات : العنوان 
، 502003. ب.ص مسؤولية محدودة ومقرها

، الطابق األول، 01، مبنى رقم 101مكتب رقم 
 اإلمارات العربية -لإلعالم، دبي  مدينة دبي
 .                                                   المتحدة

    26/08/2008: خ االيداع تاري
         

---------------------------
--  

  
  46365: رقم العالمة 

 

المركبات والشاحنات للنقل البرى، قطع : البضاعة 
  .غيار ومحركات السيارات واجزاؤها، ومعدات الورش 

المالك (النعمان مصطفي احمد محمد : اسم المالك 
عالم المحركات السبيرات الشاحنات :لعملالسم ا

           )  7569االلمانية المسجلة تحت الرقم 
المنطقة الصناعية القديمة، شارع  مقرها: العنوان 
   . الخرطوم، السودانالخور،

     20/05/2012: تاريخ االيداع 
-----------------------------

  
                                           45082: رقم العالمة 

                                                       5: القسم 
المستنشقات العالجية، مراهم مسكنة، : البضاعة 

ومستحضرات صيدالنية؛ مواد  بلسم، مراهم، مواد
 .              ومستحضرات بيطرية ومستحضرات  صحية؛  مواد

           ليمتد      ) انترناشيونال(بي زد كسنس : اسم المالك 
مانشستر  ومقرهابريطانية محدودة شركة : العنوان 

ويه، مانشستر، أم   افياتور3500بيزينيس بارك، 
: تاريخ االيداع .        ا  تي جي، انجلتر5  22
24/07/2011     

---------------------------

  
   12: القسم    46493: رقم العالمة 

   9: القسم 
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أجهزة ملحقة بالحاسوب؛ شاشات : البضاعة 
 ؛]المكونات المادية في أجهزة الحاسب[عرض 

تصوير [مسجالت الفيديو؛ أجهزة قياس السرعة 
؛ أجهزة مودم؛ عدسات بصرية؛ أجهزة ]فوتوغرافي

معالجة البيانات؛ وسائط بصرية للبيانات؛ أجهزة 
؛ ماسحات ضوئية ]أجهزة معالجة البيانات[راءة ق
؛ أجهزة اتصال بيني؛ ]معدات معالجة البيانات[

ألواح مفاتيح الحاسوب؛ أجهزة مراقبة كهربية؛ 
كاميرات فيديو؛ بطاقات الدوائر المتكاملة 

؛ برامج تشغيل الحاسوب، مسجلة؛ ]بطاقات ذكية[
تركيبات كهربية للحماية ضد السرقة؛ هواتف 

؛ ]مسجلة[صال المرئي؛ برمجيات الحاسوب لالت
أجهزة إرسال لإلشارات اإللكترونية؛ أجهزة 

دوائر [استقبال سمعية و بصرية؛ شرائح 
؛ مفكرات الكترونية؛ آالت الفاكس ]متكاملة

الكاميرات السينمائية؛ أجهزة تحليل الهواء؛ 
َّمجمعات كهربية؛ دوائر متكاملة؛ أجهزة انذار ّ.   

، .هيجيانغ داهوا تيكنولوجي كوز: اسم المالك 
  ليمتد

ذات مسؤولية محدودة صينية شركة : العنوان 
الصين  تحت قوانين جمهورية منظمة وقائمة

 بينان رود، بينجيانغ 1187نمبر ومقرها الشعبية 
ديستريكت، هانغزهو، زهيجيانغ بروفينس، 

  . ، جمهورية الصين الشعبية310053
   10/06/2012: تاريخ االيداع 

---------------------------
--  

  
   38426: رقم العالمة 

   35: القسم 
  الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : البضاعة 

شركة باث فايندرس للخدمات : اسم المالك 
              االستشارية المحدودة

  . السودان  - الخرطوم 631. ب. ص: العنوان 
   24560بطها بالعالمتين باالرقام ر: الشرط

  44622و 
    03/01/2008: تاريخ االيداع 

-----------------------------  

  
  

   46063: رقم العالمة 
   9: القسم 

   . تالبطاريا: البضاعة 
، ليمتد               .ثاي بيتروليوم اند تريدين كو :اسم المالك 

شركة محدودة منظمة و قائمة بموجب : لعنوان  ا
فلور تي بي اند بي  ث 10-9ومقرها قوانين تايالند 

  شاتوشاك،19 رانغسيت - سوي فيبهافادي1تاور، 
   .، تايالند10900بانكوك  شاتوشاك،

  46062ربطها بالعالمة رقم :  الشرط
    12/03/2012: تاريخ االيداع 
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---------------------------  

  
  

  مؤسسة اسباير زون: اسم المالك 
. صومقرها مؤسسة قطرية : العنوان 
  .الدوحة، قطر ، 23833. ب

  25/01/2011: تاريخ االيداع 
  

  : العالمات باالرقام 
1- 43983   

   16: القسم 
لكتب والمجالت وقوائم المأكوالت ا: البضاعة

والكتيبات  والمشروبات والمطبوعات والمطويات
 المطبوعات المرتبطة بخدمات وغيرها من أصناف

  . والمقاهي وعمليات الضيافة  المطاعم
---------------------------

--  
2- 43985  

 

-----------------------------

 

  مؤسسة اسباير زون: اسم المالك 
. صومقرها سة قطرية مؤس: العنوان 
  .الدوحة، قطر ، 23833. ب

  06/12/2010: تاريخ االيداع 
  : العالمات باالرقام 

1- 43759   
   16: القسم 

الورق و الكرتون واألصناف المصنوعه : البضاعة
والدوريات والكتب  منه، المطبوعات والجرائد

والمنشورات الدعائية والتسويقيه، الصور 
 الكتابيه، القرطاسيه ولوازم األدوات الفوتوغرافيه،

تستخدم في  ، األدوات التي)عدا األثاث(المكاتب 
  . التهذيب والتعليم 

---------------------------  
2- 43760  

   25: القسم 
المالبس بما في ذلك األحذية و أغطية : البضاعة

الرأس بأنواعها، المالبس و أغطية الرأس واألحذية 
   34: القسم   .الرياضية

التبغ، ادوات المدخنين، النارجيله او : البضاعة
   .الشيشة، اعواد الثقاب

---------------------------3- 
43761   
   41: القسم 
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محفوظة، مجمدة، (الخضراوات والبطاطس  :البضاعة
محفوظة، مجمدة، (، الفواكه )فة او مطهيةمجف

محفوظ، مجفف او (، الفطر )مجففة او مطهية
، اللحوم، لحم الدواجن، لحم الصيد واالسماك )مطهي

ومأكوالت البحر، وكل هذه المنتجات فى شكل 
خالصات، شوربات، الجلى، المعاجين، معلبات، 
أطباق جاهزة، مجمدة أو مجففة، مربيات، البيض، 

ومنتجات غذائيىة  الكريمات ، زبدة الجبن،اللبن، 
الجبن،  أخرى اساسها اللبن، الكريمات، زبدة

ومنتجات غذائية أخرى اساسها اللبن، منتجات اللبن، 
اساسها اللبن  مشروبات أساسها اللبن، حلويات

بدائل اللبن  ( والكريمات، لبن رائب، لبن سويا 
اساسها الصويا، زيوت ودهون معدة  مستحضرات

ألكل، مستحضرات  بروتينية لالستهالك البشرى، ل
كريمات مصنوعة من غير اللبن، السجق، لحوم 
مطبوخة، زبدة فول سودانى، شربات، مركزات 
 الشوربات، مرق، مكعبات مرق، مرق، هريسة

  .الصلصة 

خدمات التربية والتعليم والترفيه، تنظيم  :البضاعة
الرياضية  األحداث والمعارض والفعاليات

   والثقافية، تنظيم المنافسات والبطوالت الرياضية
---------------------  

 

سوسيتي ديس : اسم المالك 
   آيهبرودكتس نستله أس

ومقرها شركة سويسرية :  العنوان 
  ، سويسرا فيفيي1800

  05/07/2012: تاريخ االيداع 
  : العالمات باالرقام 

1- 46601   
   5: القسم 

 مستحضرات صيدالنية وبيطرية؛ :البضاعة
مستحضرات صحية لغايات طبية؛ مواد واغذية 
حمية معدة لالستعمال الطبي والمعملي؛ مواد 

رضع واألطفال والمرضي؛ أغذية غذائية وأغذية لل
ومواد غذائية لالمهات المرضعات معدة   
لالغراض الطبية؛ مكمالت غذائية؛ مستحضرات 

غذائية معدنية، الحلوى  الفيتامين؛ مستحضرات
   .َالمعالجة

---------------------------
--2- 46602  

 

---------------------------  
3- 46603   

   30: القسم 
 راتالمستحض و مستخرجات البن البن :البضاعة

بدائل  والمشروبات التى أساسها البن، البن المثلج،
البن، مستخرجات من بدائل البن، مستحضرات 
ومشروبات أساسها بدائل البن، الشاى ومستخرجات 
الشاى، مسخرجات ومشروبات أساسها الشاى، 
الشاى المثلج الكاكاو والمشروبات التى أساسها 

   29: القسم
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ها الشعير، المستحضرات والمشروبات التى أساس
الكاكاو، الشيكوالته ومنتجات الشيكوالتة، 
 المستحضرات والمشروبات التى أساسها

الشيكوالتة، الحلويات والحلوى وحلوى الكاندى، 
 والمصنفاتالحلويات السكرية، السكر

السكرية والمحليات الطبيعية، منتجات 
 بسكويتالمخبوزات، الخبز، الخميرة والعجائن وال

والكعك والفطائر وأصابع البسكويت، الطوفى 
والبودنج، أيس كريم، الماء المثلج، الشربات، 
الحلوى المجمدة، الكعك المجمد، الثلج الخفيف، 

ربط  الحلويات المجمدة، الزبادى المجمد، عوامل
أو /أو الماء المثلج و/لصناعة االيس كريم و

 كأو الكع/أو الحلوى المجمدة و/الشربات و
أو الحلويات /أو الثلج الخفيف و/المجمد و
 أو الزبادى المجمدة العسل وبدائل/المجمدة و

العسل، الحبوب الخاصة باالفطار، حلوى 
 الموسلى، حبوب الذرة، قضبان من الحبوب،

الحبوب المعدة لألكل، مستحضرات الحبوب، 
أساسها  األرز، العجائن، النودلز، األطعمة التى

أو الحبوب، وكذلك تلك التى األرز أو الدقيق 
البيتزا،  على هيئة أطباق سابقة التجهيز،

الساندويتشات، خليط من عجائن غذائية 
والعجائن المجهزة الدخالها الفرن، الصوص، 
الصوص المصنوع من الصويا، كاتشب المنتجات 

لألغذية، التوابل  التى تكسب رائحة أو متبالت
السلطه، المعده لألكل البهارات مواد تتبيل 

   .المايونيز، الخردل والخل

                             

-----------------------------

  
    فودافون غروب بي ال سي: اسم المالك 

فودافون هاوس، شركة بريطانية ومقرها  :العنوان 
 اف 2 14 ذي كونكشن، نيوبوري، بيركشاير، آر جي

   .ان، المملكة المتحدة
  24/06/2012: تاريخ االيداع 
  : م العالمات باالرقا

1- 46537          
   9: القسم 

أجهزة وأدوات االتصاالت السلكية : البضاعة
والالسلكية واالتصاالت الكهربائية وااللكترونية؛ أجهزة 
وأدوات اتصاالت البيانات؛ أجهزة وأدوات لمعالجة 
ٕوارسال وتخزين وتسجيل دخول واستقبال واسترجاع 

نصوص أو  في شكل بيانات مشفرة أو البيانات
صوتيات أو رسوم تخطيطية أو فيديو أو تركيبة من 
هذه األشكال؛ أجهزة وأدوات معالجة الصور؛ أجهزة 
التصوير الفوتوغرافي؛ برمجيات الحاسوب وتحديدا 
برمجيات نظام التشغيل وبرمجيات تزامن وتبادل 
البيانات وبرمجيات إدارة البيانات ألجهزة وأدوات 

 االتصاالت؛ النشراتاالتصاالت السلكية والالسلكية و
التي يتم توفيرها بطريقة ) القابلة للتنزيل(اإللكترونية 

عن طريق قواعد بيانات الحاسوب ) أن الين(مباشرة 
أخرى؛ البيانات أو  أو االنترنت أو شبكات الكترونية

 النصوص أو الصوتيات أو الصور التخطيطة أو
ات المتوفرة من قواعد بيان) القابلة للتنزيل(الفيديو 

أو شبكات الكترونية أخرى؛   الحاسوب أو االنترنت
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الصوتيات  أجهزة لتنزيل البيانات أو النصوص أو
أو الصور التخطيطة أو الفيديو من قواعد بيانات 

االنترنت  أو شبكات الكترونية  الحاسوب أو
أخرى؛ أجهزة وأدوات التلفاز؛ أجهزة بث واستقبال 

أجهزة للدخول برامج عن طريق الراديو والتلفاز؛ 
  مذاعة أو مبثوثة  لبرامج

---------------------------  
2- 46538  

   38: القسم 
خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية  :البضاعة

أو  ٕواالتصاالت؛ بث وارسال واستقبال  البيانات
النصوص أو الصوتيات أو الصور التخطيطة أو 
الفيديو؛ خدمات توفير الدخول الى االنترنت؛ 
خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية 
واإلتصاالت لتحديد مواقع ومتابعة مسار تنقل 
األشخاص و األشياء؛ خدمات البث؛ خدمات 

ارسال واستقبال واعادة ارسال  الرسائل بالتحديد
 الرسائل في شكل بيانات أو نصوص أو صوتيات

أو صور تخطيطية أو الفيديو أو تركيبة من هذه 
 البريد االلكتروني؛ توفير األشكال؛ خدمات

الصوت عبر خدمات بروتوكول اإلنترنت؛ توفير 
لقواعد بيانات  وصالت االتصال عن بعد

الحاسوب أو شبكة االنترنت أو شبكات الكترونية 
أخرى؛ خدمات مزودي خدمات االنترنت؛ خدمات 
بوابات المواقع اإللكترونية؛ توفير إمكانية 

ية من قواعد بيانات إلى المواقع اإللكترون الدخول
 الحاسوب أو اإلنترنت أو شبكات الكترونية

أخرى؛ توفير إمكانية الدخول إلى المواقع اإللكترونية 
التي توفر كتب  و إلى قواعد بيانات الحاسوب

العناوين والتقويم وخدمات المذكرات اليومية؛ خدمات 
قواعد بيانات االتصاالت السلكية والالسلكية 

ًيدا تمكين المستهلك من تنزيل واالتصاالت وتحد
إلى ) السيرفر(المحتوى الرقمي من الشبكة و الخادم 

قاعدة بيانات فردية؛ توفير وتأجير فترات زمنية 
للدخول لقواعد بيانات حاسوبية ولوحات النشرات 

وشبكات الحاسوب وشبكات الحاسوب  الحاسوبية
لالتصاالت التفاعلية؛ توفير خدمات مجموعات 

وخدمات المدونات وخدمات غرف الدردشة المناقشة 
وغيرها من خدمات لتبادل ومشاركة المعلومات 
االلكترونية  من قواعد بيانات الحاسوب أو االنترنت 

   .شبكات االلكترونية أخرى أو من
---------------------------  

  
   45647: رقم العالمة 

   30: القسم 
، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، البن :البضاعة 

والمستحضرات المصنوعة  البن االصطناعي، الدقيق
من الحبوب، الخبز، البسكويت والكعك والفطائر 
والحلويات والشوكوال والحلويات المثلجة، عسل النحل 

، الملح، )مسحوق الخبيز(األسود، الخميرة،  والعسل
   .الثلجالخردل، الخل، البهارات والتوابل والصلصة، 

ناربا نارين ديس تيكاريت أنونيم  :اسم المالك 
  شيركيتي                            
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ومقرها سيهيت اوسمان  شركة تركية :العنوان 
 :رقم اسهاني، دورماز كاديسي، حاميد سيفيليك

   . تركيا- هاتاي- أنطاكيا 6
  14/12/2011 :تاريخ االيداع 

---------------------------

  
   47088: م العالمة رق

   30: القسم 
الشوكوالته؛ منتجات الشوكوالته؛ : البضاعة 

الكاكاو؛  السكاكر وألواح السكاكر والحلويات؛
منتجات الكاكاو؛ الكعك المحلى، البسكويت، 
ِالشوكوالته المستخدمة في الخبز، كسرات ورقائق  َ

خليط الشوكوالته  َوكتل الحلويات المعدة للخبز؛
؛ )للمشروبات الباردة والحارة(وبان الفوري الذ

اإلضافات من الحلويات المعدة لتزيين البوظة 
والحلوى؛ أنواع الكيك والفطائر والبوظة والحلوى 

   .المثلجة
                             ذا هيرشي كومبني :اسم المالك 

ذات مسئولية محدودة  شركة امريكية :العنوان 
ديالوير ومقرها  يةاسست وقائمة تحت قوانين وال

 كريستال ايه درايف، هيرشي، بنسلفانيا 100
  . الواليات المتحدة االمريكية ،17033
  47087عالمة لالربط با: الشرط

 

-----------------------------  
GARIXEDE 

   45663: رقم العالمة 
   5: القسم 
   المستحضرات الخاصة باللقاحات البشرية: عة البضا

     .ميرك شارب اند دوم كورب: اسم المالك 
 امريكية اسست وقائمة تحت قوانين شركة :العنوان 

وان ميرك درايف، وايتهاوس  ومقرهانيو جيرسي 
، الواليات 08889 -100ستايشن، نيو جرسي  

   . األمريكية المتحدة
    18/12/2011: تاريخ االيداع 

---------------------------  
REVGASIL  

   45664: رقم العالمة 
   5: القسم 

 المستحضرات الخاصة باللقاحات البشرية: البضاعة 
 .  

                        .ميرك شارب اند دوم كورب :اسم المالك 
وانين  امريكية اسست وقائمة تحت قشركة :العنوان 

وان ميرك درايف، وايتهاوس  ومقرهانيو جيرسي 
، الواليات 08889 -100ستايشن، نيو جرسي  

   . األمريكية المتحدة
    18/12/2011: تاريخ االيداع 

---------------------------  
SANWA  

   46037: رقم العالمة   14/11/2012 :تاريخ االيداع
   11: القسم 
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صنابير، شبكات توصيل المياه، : البضاعة 
   .صمامات
  ، ليمتد. تاي ألوي كو–أساهي : لمالك اسم ا

ا ومقره تايلندية محدودة باألسهم شركة :العنوان 
 سوكساوات رود، بانكوك، 7 موو 9/23

  10130برابادينغ، ساموتبراكارن 
    04/03/2012: تاريخ االيداع 

---------------------------  
  
  

 
 
 
 

 الشطب
 

شورة المن) 3( الفئة 44418التجارية رقم العالمة 
 1 صفحة 1/1/2012 بتاريخ 49بالغازيتة رقم 

قد شطبت من السجل وذلك على رغبة اصحابها 
 من قانون العالمات 23ًاستنادا لنص المادة 

  م1969التجارية لسنة 
GOLDEN COMET  

) 29( الفئة 17996العالمة التجارية رقم 
 بتاريخ 4المنشورة بالغازيتة رقم 

ت بموجب  والتى اعلن48مصفحة 30/4/1991

من قواعد العالمات التجارية قد ) 2((33المادة 
  شطبت من السجل من تاريخ انتهاء امر تسجيل

  
GOLDENSUN  

المنشورة ) 29( الفئة 25561العالمة التجارية رقم 
 88م صفحة 1/4/1999 بتاريخ 19بالغازيتة رقم 

من قواعد قانون ) 2(33والتى اعلنت بموجب المادة 
قد شطبت من السجل من تاريخ العالمات التجارية 
  انتهاء اخر تسجيل

  
GOLDEN CUP  

 )30( القسم 16704لعالمة التجارية رقم ا

GOLDEN CUP والتى انتهت مدة تجديدها فى 
) 2(33 ووالتى اعلنت بموجب المادة 23/8/1997

من قواعد العالمات التجارية قد شطبت من السجل 
  من تاريخ انتهاء امر التسجيل
  ـــــــــــــــــــ

FRIENDS&FAMILY  
) 38( القسم 24716العالمة التجارية بالرقم 

م صفحة 31/3/1996 بتاريخ 15المنشورة بالغازيتة 
من قواعد العالمة ) 2(33 وطبقا لنص المادة 66

م سوف تشطب من السجل 1969التجارية لسنة 
  وذلك بامر المسجل

  ـــــــــــــــــــــــــ
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 المنشورة بالغازيتة 9541العالمة التجارية رقم 
 685 صفحة 15/10/1965 بتاريخ 1014رقم 

 المنشورة 14864العالمة التجارية رقم 
 15/10/1974 بتاريخ 1165بالغازيتة رقم 

ًقد شطبت من السجل استنادا لنص  1153صفحة 
   من تاريخ انتھاء اخر تسجيل34دة القاع

  
PARAMONT  

 المنشورة فى 12223العالمة التجارية رقم 
 فحةم على ص15/8/1971 بتاريخ 1120الغازيتة 

   شطبت من السجل بامر المسجل740

___________________
__  

  قرار محكمة
RISING 

بقرار تم الغاء تسجيلھا  37606العالمة رقم 
  م31/8/2010المحكمة الصادر يوم 

___________________________
___   

 

ROYALTY 
 – 37684يلغى تسجيل العالمات باالرقام 

37685   
LASER والعالمة37737  بالرقم  PURE 

HEAVEN  والعالمة37712 بالرقم  
GOLDENCOUNTRY  37738  بالرقم 

والمسجلة باسم اعمال بشنونة التجارية 
  وفائيلالمملوكة للمدعى علية نادر عمانويل ر

___________________________
___  

Tropika  
تاييد فرار مسجل  39538 -العالمة بالرقم

العالمات التجارية القاضى برفض االعتراض 
   المسانفة ويشطب االستئناف منالمقدم

  

  لونا
) 32(فى القسم 29568العالمة التجارية رقم 
م 2011 بتاريخ ديسمبر 49المنشورة بالغازيتة رقم 

 تم قبول االعتراض المقدم من مالك 13صفحة 
عمر قاسم العيسائى وشركاه  29125العالمة 
  )يرفض تسجيل العالمة اعاله(للتسوق 

 

GENERAL GAS 
 

 الفئة 46543يتم تسجيل العالمة التجارية بالرقم 
وفقا لقرار محكمة حقوق مكيفات وبوتجازات ) 11(

  م29/5/2013الملكية الفكرية الصادر يوم 

  
  Sultan سلطان
وفقا ) 34( القسم 10777يلغى تسجيل العالمة رقم 

  م20/6/2013لقرار المحكمة التجارية الصادر يوم 
______________________________

___ 


