ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة ال�شـــــــــ�ؤون الـــقــــانــــونيــــــة
العـ ـ ــدد 1005

ال�سنـ ــة الثانيـ ــة والأربع ــون

ال�سبت  4جمادى الأوىل 1434هـ

املـواف ـ ــق  16مـ ـ ــار�س 2013م

�أوامــــــــــــــــــر حمليـــــــــــــــــــــــة

املحتـــــــــويــات

رقم
ال�صفحة

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
�أم ـ ـ ـ ـ ــر حملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2013/1صادر فــي  2013/3/4ب�شـ ـ�أن تنظيـ ــم ممار�سـ ــة
ن�شـاط جمع وتداول اخلردة فـي حمافظة ظفار .
�إعــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميـــــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة
دائرة امللكيـــة الفكريــــة
الإعالنات اخلا�صة بالن�شر عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية .
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .
جملـــ�س املناق�صـــــات
�إعالن عن طرح املناق�صات �أرقام  16 , 15 , 14 ، 13و . 2013/17
�إعالنـــــــــــــات جتاريــــــــــــــــــــة
امل�صفوفة لال�ست�شارات املالية
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركــة �إنفــاذ للتج ــارة �ش.م.م .
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مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
�أمـــر حملـــي
رقـــم 2013/1
ب�شـ�أن تنظيـم ممار�سـة ن�شـاط
جمع وتداول اخلردة فـي حمافظة ظفار
ا�ستنادا �إىل الئحة بلدية ظفار ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 86/18
و�إىل الأمر املحلي رقم  2010/3ب�ش�أن وقاية ال�صحة العامة ومراقبة الأن�شطة التجارية
واملهنية وال�صناعية مبحافظة ظفار ،
و�إىل موافقة وزارة املالية مبوجب اخلطاب رقم مالية  -ت ( / )9616م  .ت  .د 2012/3/6/
بتاريخ 2012/11/18م ،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــى
يعمـ ــل فــي �ش ـ ـ�أن تنظي ــم ممار�س ــة ن�ش ــاط جمـ ــع وت ــداول اخل ــردة ف ــي حمافظ ــة ظف ــار
بالأحكام املرفقة .
املــادة الثانيـــة
ي�صدر رئي�س البلدية القرارات الالزمة لتنفيذ هذا الأمر .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا الأمر والأحكام املرفقة �أو يتعار�ض معهما .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا الأمر فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 21 :من ربيع الثاني 1434هـ
الموافــق  4 :من مــــــــــار�س 2013م

حممد بن �سلطان بن حمود البو�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وحمافـ ـ ـ ـ ـ ــظ ظفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
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الأحكـام املنظمـة ملمار�سـة ن�شـاط
جمع وتداول اخلردة فـي حمافظة ظفار
الف�صل الأول
التعاريف
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا الأمر يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املو�ضح قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
البــــلديــــــــــــــــــة  :بلدية ظفار .
اجلهات املخت�صـة  :بلدي ــة ظف ـ ــار  ،وزارة التج ــارة وال�صناع ــة  ،وزارة البيئــة وال�شـ ـ�ؤون
املناخية � ،شرطة عمان ال�سلطانية .
الــخــــــــــــــــــــردة � :أي قطع معدنية ي�ستخل�ص منها مادة احلديد �أو النحا�س �أو غريها .
الرتخيـــــــــــــــ�ص  :املوافقـة الكتابيــة التـي ت�صدرهـا اجلهـات املخت�صـة جلمع وتداول
اخلردة .
الف�صـل الثانـي
�أحكام عامــــة
املــادة ( ) 2
يحظ ــر ممار�سة ن�شــاط جمــع وتداول اخلـردة �إال بعد احل�صـ ــول علــى الرتخي�ص .
املــادة ( ) 3
ال يجــوز الرتخي�ص مبزاولــة الن�شــاط امل�شار �إليه فـي املادة ( )2من هذه الأحكام �أو �إقام ــة
خمازن للخردة �إال فـي املناطق ال�صناعية املعتمدة .
املــادة ( ) 4
ال يجوز نقل الرتخي�ص من �شخ�ص لآخر �أو من موقع لآخــر �إال بعد موافقـة البلدية .
املــادة ( ) 5
يح�صل ر�سم �سنوي عن الرتخي�ص قدره ( )50خم�سون رياال عمانيا .
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الف�صـــل الثالـــث
ا�شرتاطات ال�صحة وال�سالمة العامة
املــادة ( ) 6
يلتزم املرخ�ص له بالآتي :
أ�  -التخل�ص من املخلفات ال�صلبة وال�سائلة طبقا للوائح والقرارات املعمول بها .
ب  -اتخاذ التدابيــر الالزم ــة ل�ضمــان �ســالمة العمـ ــال مع مراع ــاة ا�شرتاطـات الأمــن
وال�سالمة التي ت�ضعها الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
ج  -مزاولــة الن�شــاط فـي حــدود نطاق املحل  ،ويحظ ــر علي ــه ا�ستغـ ــالل �أي جـ ــزء من
املوقع املخ�ص�ص لال�ستخدام ال�سكني .
د � -إقامـة املبنى من املــواد الثابتة و�أن تتوفر به و�ســائل التهويــة والإ�ض ــاءة الكافي ــة
ويجب تغطية الأر�ضية بالبالط �أو الإ�سمنت .
هـ  -و�ضــع حاجــز من مــادة غيـ ــر قاب ـلــة لال�شتعــال وبارتف ــاع منــا�ســب لف�ص ـ ــل مكــان
املراجعني عن مكان التخزين .
و  -عمل مظالت من مواد غري قابلة لال�شتعال مبواقع جتميع اخلردة ومكوناتها .
ز  -جتميــع املخلف ـ ــات الكيميائي ـ ــة اخلط ــرة كالأحم ــا�ض وغريه ــا � -إن وج ــدت فـ ــي
موقـع عمله  -فـي حاوية م�ستقلــة ونقلهــا للموقــع الذي حتــدده البلديــة وفقــا
للإجراءات املعمول بها لدى اجلهات املخت�صة .
ح � -صبــغ جميــع املركبــات التــي ت�ستخدم فـي جتميــع ونقـ ــل اخلـردة باللــون الف�ض ــي
مع كتابــة البيانــات اخلا�صــة بالن�شــاط على الأبواب وي�ستثنى من ذلك القاطــرات
وال�شاحنات التي تقوم بالت�صدير عرب احلدود .
ط  -التقي ــد بالأحك ــام ال ــواردة بلوائــح التحك ــم فـي التل ــوث وال�ضو�ضـ ـ ــاء ف ـ ــي البيئــة
املعمول بها .
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املــادة ( ) 7
يجب على املرخ�ص له التقيد بن�سب التعمني املقررة .
املــادة ( ) 8
يحظر جتوال �سيارات جمع وتـداول اخلــردة بعد ال�ســاعة التا�سعة ليــال وحتى اخلام�سـة
�صباحا .
الف�صل الرابع
ال�ضوابــط الأمنيــة
املــادة ( ) 9
يجـب �أن يكـون ال�شخـ�ص القائـم بعمليـة �ش ــراء اخل ــردة عمان ــي اجلن�س ـيــة وحا�صـ ــال على
الرباءة الأمنية من اجلهات املخت�صة .
املــادة ( ) 10
يلتـ ــزم املرخــ�ص له مبــزاول ــة ن�شـ ــاط جمع وتداول اخل ــردة بتدويــن البيانـ ــات اخلا�صــة
بالأ�ش ـخــا�ص الذيــن يبيع ـ ــون اخلـ ــردة وفق ـ ــا لال�ســتم ــارة املعتم ـ ــدة من �شــرطــة عمـ ـ ـ ــان
ال�سلطاني ــة وتقـدميهــا ب�شــكل �أ�س ــبوعي إ�لــى اجلهــة املخت�ص ــة ب�ش ــرطة عم ــان ال�سلطانية .
املــادة ( ) 11
يحظر بيع و�شراء وت�صدير الأ�صناف املبينة بامللحق املرفق �إال بعد احل�صول على خطاب
عدم ممانعة من اجلهة املالكة لها حتدد فيه �أو�صاف و�أ�صناف وكميات اخلردة واعتمادها
من �شرطة عمان ال�سلطانية .
املــادة ( ) 12
تلتزم ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة املرخ�ص لها عند رغبتها فـي ت�صدير اخلــردة باحل�صول على
ترخيــ�ص ملمار�سـ ــة ذلك الن�شـ ــاط �ضمــن ال�سـ ـج ــل التجـ ــاري ال�ص ـ ــادر من وزارة التجـ ــارة
وال�صناعــة علــى �أن تقــوم ب�إبالغ الإدارة العامــة للجمارك ب�شــرطة عمــان ال�سلطانيـ ــة قب ـ ــل
حتمي ـ ــل املـ ــواد الراغبـ ــة ف ــي ت�صديرهـ ــا بال�شاحنـ ــات �أو املقطـ ــورات (الرتيـ ــالت) للتـ أ�ك ـ ــد
من حمولتها قبل ال�شحن .
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املــادة ( ) 13
يحظر �شراء �أي خردة جمهولة امل�صدر وعلى كـل حمــل يتلقــى مثل هذه النوعيــة �إبالغ
�أقرب مركز لل�شرطة على الفور .
الف�صل اخلام�س
العقوبـــات
املــادة ( ) 14
مع عدم الإخــالل ب�أي عقوبــة �أ�شــد ين�ص عليها �أي قانــون �آخــر معمول به فـي هذا ال�شـ ـ�أن :
أ�  -يعاقب كــل من يخالف �أحكــام هذا الأمــر بغرامــة ال تزيد علــى ( )100مائــة ريــال
عماين عن املخالفتني الأولــى والثاني ــة وبغرامــة ال تزيــد علــى ( )300ثالثمائ ــة
ريــال عماين �أو بال�ســجن مدة ال تزيد على �ســتة �أ�شــهر �أو بالعقوبتني معــا عن كــل
خمالفة تالية .
ب  -كــل من ي�ســتمر فـي ارتكـ ــاب خمالفــة لأحكـ ــام هذا الأمــر �أو الق ــرارات والإجــراءات
املنفذة له  ،بعد ا�ستالمه �إخطارا من البلديــة باملخالفــة ومل يقم ب�إزالتها  ،يعاقب
بغرامــة ال تزيد على ( )50خم�سني رياال عمانيا عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة
على �أال تزيد الغرامــة فـي جمموعهــا على (� )1000ألف ريال عماين .
كما يلغى الرتخي�ص ويوقف املحل عن ممار�سة الن�شاط نهائيا فـي حالة قيام املرخ�ص
له عمدا �شراء �أو حيازة خردة تثبت �أنها م�سروقة �أو غري م�شروعة امل�صدر .
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ملحـــق
 �أنابيب النفط والغاز . املعدات اخلا�صة با�ستخراج النفط . الكابيالت الكهربائية الكبرية واملتنوعة . الكابيالت اخلا�صة بالأرت (الأملنيوم املتنوعة للأعمدة الكهربائية ) . كابيالت الهواتف . املحوالت الكهربائية . لوحات املركبات القدمية واجلديدة . ال�شواخ�ص واللوائح املرورية املختلفة . اللوائح الإر�شادية الدالة على الوزارات واملباين وغريها . الأظرف الفارغة للطلقات . �أغطية فتحات ال�صرف ال�صحي . الواقي احلديدي للنوافذ . امل�سامري احلديدية التي ت�ستخدم لتثبيت �أعمدة كهرباء ال�ضغط العايل . �أ�سطوانات الغاز . ال�سياج بكافة �أنواعه . املقتنيات الأثرية . املدافع الأثرية . التحف ب�أنواعها . حاويات القمامة . �أعمدة الإنارة . �أغطية ال�صرف .-10-
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وزارة التجــــارة وال�صناعـــة
دائرة امللكية الفكريــة
�إعـــــــالن
تعلــن دائــرة امللكيــة الفكــرية عــن طلبــات ت�سجيــل العالمات التجارية املقبولة وفقا
لأحكام قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2008 /67
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74949 :
فـي الفئة  01من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
املواد الكيماوية والبال�ستيكية غري املعاجلة ملزيد من الت�صنيع .
با�ســـــــــــــــم � :شركة �صدارة للكيماويات
اجلن�سيــــــة � :سعودي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :حديقة الرتكي التجارية � 7448 ,شارع امللك �سعود � ,شقة  , 1الظهران -4088
 34455ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/20 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74950 :
فـي الفئة  01من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
املواد الكيماوية والبال�ستيكية غري املعاجلة ملزيد من الت�صنيع .
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با�ســـــــــــــــم � :شركة �صدارة للكيماويات
اجلن�سيــــــة � :سعودي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :حديقة الرتكي التجارية � 7448 ,شارع امللك �سعود � ,شقة  , 1الظهران -4088
 34455ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/20 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
الألوان امل�ستخدمة  :االحمر  ،االزرق  ،االخ�ضر
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75038 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات �إدارة امل�شاريع  ،خدمات متثيل �أ�صحاب امل�شاريع  ،خدمات امل�شاريع التجارية وذات
التطوير املختلط � ،إدارة م�سرح الت�صميم خدمات التحليل ومراقبة النوعية والكلفة (�سعر
الكلفة)  ،ت�سويق املنتجات واملنتجات النهائية  ،اجراء درا�سات جدوى فـي املجال املعماري ،
ت�سويق العقارات .
با�ســـــــــــــــم � :شركة ا�ستيت�س �ش م ل
اجلن�سيــــــة  :لبناين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :يو�سف طعمه � ,سنرت �صوفـيل  ,بلوكا  , Aالطابق ال�ساد�س  ,جادة �شارل مالك,
اال�شرفـية  ,بريوت  -لبنان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/26 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
-14-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75039 :
فـي الفئة  36من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات التحليل املايل  ،الإدارة املالية  ،اجراء درا�سات مالية  ،التخطيط املايل  ،الإدارة
املالية للم�شروع وخدمات املحا�سبة  ،تطوير املنتجات  ،تطوير امللكيات � ،إدارة وتطوير
العقارات  ،خدمات تطوير امللكيات .
با�ســـــــــــــــم � :شركة ا�ستيت�س �ش م ل
اجلن�سيــــــة  :لبناين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :يو�سف طعمه � ,سنرت �صوفـيل  ,بلوكا  , Aالطابق ال�ساد�س  ,جادة �شارل مالك,
اال�شرفـية  ,بريوت  -لبنان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/26 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75041 :
فـي الفئة  42من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
اخلدمات الهند�سية  ،اال�ست�شارات فـي جمال الهند�سة املعمارية  ،احللول فـي جمال الهند�سة
املعمارية  ،ر�سم الت�صاميم واملخططات لالن�شاءات  ،اال�ست�شارات فـي جمال احلماية البيئية،
خدمات الت�صميم  ،التخطيط املدين  ،خدمات االبحاث/الدرا�سات املتعلقة بان�شاء االبنية ،
الهند�سة والهند�سة املعمارية .
با�ســـــــــــــــم � :شركة ا�ستيت�س �ش م ل
اجلن�سيــــــة  :لبناين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :يو�سف طعمه � ,سنرت �صوفـيل  ,بلوكا  , Aالطابق ال�ساد�س  ,جادة �شارل مالك,
اال�شرفـية  ,بريوت  -لبنان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/26 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75042 :
فـي الفئة  45من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات التخطيط القانوين  ,االبحاث القانونيه .
با�ســـــــــــــــم � :شركة ا�ستيت�س �ش م ل
اجلن�سيــــــة  :لبناين
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :يو�سف طعمه � ,سنرت �صوفـيل  ,بلوكا  , Aالطابق ال�ساد�س  ,جادة �شارل مالك,
اال�شرفـية  ,بريوت  -لبنان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/26 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75044 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
م�ستح�ضــرات لتــدميــر ومكــافحــة احل�شــرات  ,مبيــدات احل�شــرات والفطــريات والأع�شــاب
ال�ضارة  ,املبيدات احل�شرية .
با�ســـــــــــــــم  :با�سف اغرو بي فـي
اجلن�سيــــــة � :سوي�سري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ارنهيم (ان �أل) زويجنيدير ايرل�سنغ وادين�سويل مو�سا�شري �سرتا�شة � , 2أو -
�سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/26 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75045 :
فـي الفئة  01من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
املــواد الكيميــائية امل�ستخــدمة فـي زراعــة الب�ســاتيـن والـزراعة واحلــراجة  ،امل�ستح�ضــرات
اخلا�صة بتح�صني النباتات  ،امل�ستح�ضرات الكيميائية �أو احليوية (البيولوجية) لإدارة
االجهاد فـي النباتات  ،م�ستح�ضرات تنظيم منو النباتات  ،م�ستح�ضرات كيميائية ملعاجلة
البذور  ،امل�ؤثرات ال�سطحية  ،املواد الكيميائية الطبيعية �أو اال�صطناعية التي ت�ستخدم
كفرائ�س جن�سية �أو عوامل كيميائية خلداع احل�شرات .
با�ســـــــــــــــم  :با�سف اغرو بي فـي
اجلن�سيــــــة � :سوي�سري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ارنهيم (ان �أل) زويجنيدير ايرل�سنغ وادين�سويل مو�سا�شري �سرتا�شة � , 2أو -
�سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/26 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75046 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
م�ستح�ضرات لتدمري ومكافحة احل�شرات  ,مبيدات احل�شرات والفطريات واالع�شاب
ال�ضارة  ,املبيدات احل�شرية .
با�ســـــــــــــــم  :با�سف اغرو بي فـي
اجلن�سيــــــة � :سوي�سري
املهنــــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنـــــــــوان  :ارنهيم (ان �أل) زويجنيدير ايرل�سنغ وادين�سويل مو�سا�شري �سرتا�شة � , 2أو -
�سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/26 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75121 :
فـي الفئة  34من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
التبغ اخلام �أو امل�صنع  ,منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�صغري
والتبغ اخلا�ص بلف �سجائرك اخلا�صة وتبغ الغليون وتبغ امل�ضغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك
وبدائل التبغ (لي�س لأغرا�ض طبية)  ,املواد اخلا�صة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق و�أنابيب
ال�سجائر وفالتر ال�سجائر وعلب التبغ وعلب ال�سجائر واملناف�ض  ,الغاليني  ,الأدوات
اخلا�صة بلف ال�سجائر التي تو�ضع باجليب  ,الوالعات � ,أعواد الثقاب .
با�ســـــــــــــــم  :فـيليب موري�س براندز ا�س ايه ار ال
اجلن�سيــــــة � :سوي�سري
املهنــــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنـــــــــوان  :كواي جيرنيناود  , 3نيو �شاتل � 2000 ,سي �أت�ش � -سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/27 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75132 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات املطاعم .
با�ســـــــــــــــم  :ماكدونالدز كوربوري�شن
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنـــــــــوان  :ون ماكدونالدز بالزا  ،مدينة �أوك بروك  ،ايللينوى ، 60523الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/30 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75145 :
فـي الفئة  39من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات وكاالت النقل وخدمات وكاالت ال�شحن بال�سفن وخدمات حتميل وتنزيل الب�ضائع
من البوارج �إىل الزوارق وخدمات وكاالت التحميل والتنزيل وخدمات التحميل وخدمات
التنزيل وخدمات �إدارة وترتيب النقل لل�شاحنات واحلاويات من و�إىل امليناء بالنيابة عن
مالكي الزوارق وال�سفن ومالكي وم�ست�أجري مركبات ال�شحن وخدمات مناولة احلاويات
وخدمات توزيع الب�ضائع وخدمات تو�صيل الب�ضائع وخدمات تخزين وتغليف الب�ضائع
وخدمات تفتي�ش الب�ضائع قبل نقلها وخدمات حمل الب�ضائع ونقلها للآخرين برا  ،بحرا،
جوا  ،وخدمات مناولة ال�شاحنات وخدمات الدعم اللوج�ستي ملالكي الزوارق واملراكب
ومل�ست�أجري ومالكي ال�شاحنات وخدمات توفـري ال�سفن والدعم اللوج�ستي للم�سافرين
والأطقم وخدمات ترتيب الرحالت ال�شاطئية وخدمات الإ�شراف على املوانئ وحمطات
ال�سفر وخدمات املوانئ وخدمات التوزيع .
با�ســـــــــــــــم  :اي ا�س ا�س جروب هولينغز ليمتد
اجلن�سيــــــة  :فرن�سي
املهنــــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنـــــــــوان  :يونيت�س  6/7ليك �سايد فـيلج  ,فليمنغ رود  ,ت�شافورد هاندريد  ,اي�سيك�س ,
ار ام 166واي  -فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/06/30 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75171 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
ال�سندويت�شات ال�صاحلة للأكل � ،سندويت�شات اللحوم � ،سندوي�شات حلم اخلنزير � ،سندوي�شات
الأ�سماك � ،سندوي�شات الدجاج � ،سندويت�شات البي�ض  ،الب�سكويت  ،اخلبز  ،الكعك  ،الكعك
ال�صغري  ،ال�شوكوالتة  ،القهوة  ،بدائل القهوة  ،ال�شاي  ،اخلردل  ،دقيق ال�شوفان  ،املعجنات،
ال�صل�صات  ،التوابل  ،ال�سكر .
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با�ســـــــــــــــم  :ماكدونالدز كوربوري�شن
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنـــــــــوان  :ون ماكدونالدز بالزا  ،مدينة �أوك بروك  ،ايللينوى ، 60523الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/01 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75185 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدلية وحتديدا ملح ال�صوديوم حم�ض الهيالورونيك .
با�ســـــــــــــــم  :ايه ام �أو �أوب�ساال ايه فـي
اجلن�سيــــــة � :سويدي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :بوك�س � , 75136 ، 6406أوب�ساال  -ال�سويد
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/03 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75262 :
فـي الفئة  21من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
فر�شاة تنظيف الب�شرة اليدوية .
با�ســـــــــــــــم  :ذا بروكرت �آند غامبل كومبني
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :واحد بروكرت �آند غامبل بالزا � ،أوهايو  ، 45202الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/07 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75296 :
فـي الفئة  43من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات لتوفـري الطعام وال�شراب  ,املقاهي  ,الكافترييات  ,املقا�صف  ,املطاعم  ,مطاعم
اخلدمة الذاتية  ,حانات الوجبات اخلفـيفة  ,متعهدي الطعام وال�شراب  ,جميع هذه
اخلدمات �أي�ضا من خالل ماكينات بيع امل�شروبات واملطاعم ذات خدمات التوزيع للمنازل ,
توفـري ماكينات القهوة  ,اال�ست�شارات املتعلقة باملواد الغذائية وامل�شروبات  ,خدمات ا�ست�شارية
فـي جمال فنون الطهي .
با�ســـــــــــــــم � :سو�سيتيه دي برودوي ن�ستله ا�س � .آ
اجلن�سيــــــة � :سوي�سري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  1800 :مدينة فـيفاي � -سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/8 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75311 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
امل�ستح�ضرات واملواد ال�صيدلية امل�ستخدمة لعالج و�/أو تخفـيف اال�ضطرابات و�/أو الأمرا�ض
الناجمة عن اال�ضطرابات الأي�ضية .
با�ســـــــــــــــم  :جالك�سو �سميثكالين تريدجن �سريف�س ليمتيد
اجلن�سيــــــة  :ايرالندي
املهنــــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنـــــــــوان  6900 :كورك ايربورت بزن�س بارك كين�ساىل رود كورك  -ايرلندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/11 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75312 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية  ،امل�ستح�ضرات ال�صحية لأغرا�ض طبية � ،أغذية
احلمية ومكوناتها املعدة لال�ستعمال الطبي واملخربي  ،الأغذية والأغذية املكملة للأطفال
والر�ضع والعجزة  ،الأغذية والأغذية املكملة للأمهات املر�ضعات املعدة لال�ستعمال الطبي ،
املكمالت الغذائية وال�صحية  ،م�ستح�ضرات الفـيتامينات وم�ستح�ضرات الأغذية املعدنية ،
احللويات املعدة لال�ستعمال الطبي(فئة . )5
با�ســـــــــــــــم � :سو�سيتيه دي برودوي ن�ستله ا�س � .آ
اجلن�سيــــــة � :سوي�سري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  1800 :مدينة فـيفاي � -سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/11 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75313 :
فـي الفئة  09من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
املطبوعات الإلكرتونية القابلة للتحميل واملعلومات من قواعد البيانات �أو الإنرتنت ،
برامج الكمبيوتر لأغرا�ض التقومي لال�ستخدام الفردي �أو املجموعات  ،جدولة الأن�شطة ،
ا�صدار تقارير والبحث فـي قواعد البيانات عن طريق الهواتف الذكية والهواتف املحمولة
وجميع برامج الكمبيوتر املحمولة واملكتبية  ،برامج التطبيقات  ،برامج الكمبيوتر ،
برامج االت�صاالت  ،برامج الرتفـيه والألعاب  ،برامج �ألعاب الكمبيوتر القابلة للتحميل
من الإنرتنت  ،برامج اجلرافـيك�س  ،برامج الكمبيوتر (الربامج القابلة للتحميل)
من االنرتنت  ،برامج بيانات االت�صاالت  ،برامج معاجلة البيانات  ،املو�سيقى الرقمية
(القابلة للتحميل) من االنرتنــت  ،نغمــات الهــواتف املحمــولة القــابلــة للتحميــل  ،البــرامج
التعليمية  ،برامج هند�سيات الت�صميم � ،أجهزة لتحميل برامج الكمبيوتر من االنرتنت عن
بعد � ،أجهزة لرفع برامج الكمبيوتر �إىل االنرتنت عن بعد  ،برامج الكمبيوتر التفاعلية ،
برامج الفـيديو التفاعلية  ،املجموعات التي تت�ضمن املواد امل�سجلة مبا فـي ذلك ال�سجالت
والربامج والأ�شرطة وغريها من ال�سجالت والكتيبات  ،تطبيقات الكمبيوتر � ،أجهزة
الكمبيوتر ال�شخ�صية  ،برامج الكمبيوتر املكمل ــة � ،ألع ــاب الفـيــدي ــو املبــرجم ــة  ،البــرامــج
والتطبيقات امل�سجلة لال�ستخدام مع جميع الأجهزة االلكرتونية مبختلف �أنواعها .
با�ســـــــــــــــم � :سو�سيتيه دي برودوي ن�ستله ا�س � .آ
اجلن�سيــــــة � :سوي�سري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  1800 :مدينة فـيفاي � -سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/11 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75314 :
فـي الفئة  16من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
الكتيبات والكتالوجات  ,وبطاقات البيانات واملطبوعات وال�صحف والكتب واملجالت والكتيبات
والدوريات واملن�شورات  ,والنقد  ,مواد التعليم �أو التدريب (ماعدا الأجهزة) .
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با�ســـــــــــــــم � :سو�سيتيه دي برودوي ن�ستله ا�س  .آ�
اجلن�سيــــــة � :سوي�سري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  1800 :مدينة فـيفاي � -سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/11 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75315 :
فـي الفئة  29من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
اخل�ضار والبطاطا ( املحفوظة �أو املجمدة �أو املجففة �أو املطهية )  ،الفواكه ( املحفوظة
�أو املجمدة �أو املجففة �أو املطهية )  ،الفطر ( 	
  املحفوظ �أو املجفف �أو املطهي )  ،اللحوم
والدواجن وحيوان ال�صيد والأ�سماك وامل�أكوالت البحرية وجميع هذه املنتجات فـي �صورة
مركزات و�شوربات وهالم ومعجون وجمفف  ،الأطعمة اجلاهزة املجمدة �أو املجففة ،
املربى  ،البي�ض  ،احلليب والكرمي والزبدة واجلبنة وغريها من امل�ستح�ضرات الغذائية
التي �أ�سا�سها احلليب  ،بدائل احلليب  ،امل�شروبات التي �أ�سا�سها احلليب  ،حلوى العقبة
التي �أ�سا�سها احلليب و� /أو �أ�سا�سها الكرمية  ،اللنب  ،حليب ال�صويا ( بدائل احلليب )
وامل�ستح�ضرات التي �أ�سا�سها ال�صويا  ،زيوت ودهون االكل  ،امل�ستح�ضرات الربوتينية املكونة
لطعام االن�سان  ،الكرمية غري اللبنية  ،ال�سجق  ،امل�شهيات  ،زبدة الف�ستق  ،ال�شوربات
وال�شوربات املركزة  ،املرق  ،مكعبات املرق  ،املرق اخلفـيف ( غري املركز )  ،مرق اللحم .
با�ســـــــــــــــم � :سو�سيتيه دي برودوي ن�ستله ا�س  .آ�
اجلن�سيــــــة � :سوي�سري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  1800 :مدينة فـيفاي � -سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/11 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر .ب 112 :
-24-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1005

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75316 :
فـي الفئة  41من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
التعليم  ،التدريب  ،الرتفـيه  ،وتنظيم الدورات والندوات وامل�ؤمترات واملعار�ض لأغرا�ض
ثقافـية �أو تعليمية  ،حترير ون�شر الكتب والكتيبات وال�صحف والأفالم والت�سجيالت ،
ال�سجالت � ،إنتاج �أ�شرطة الفـيديو والت�سجيالت ال�صوتية لأغرا�ض ثقافـية �أو تربوية ،
ا�ستخدام املطبوعات االلكرتونية على االنرتنت  ،توفـري الألعاب عرب الإنرتنت عن طريق
�شبكة كمبيوتر �أو �شبكة الهاتف املحمول  ،الثقافة الغذائية  ،جميع اخلدمات املتعلقة
بالتدريب والتعليم فـي جمال الغذاء والتغذية  ،التدريب املتعلق �أ�سا�سا بالغذائيات  ،علم
الغذاء والتغذية .
با�ســـــــــــــــم � :سو�سيتيه دي برودوي ن�ستله ا�س  .آ�
اجلن�سيــــــة � :سوي�سري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  1800 :مدينة فـيفاي � -سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/11 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص  .ب  2027 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75317 :
فـي الفئة  44من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
اخلدمات اال�ست�شارية للغذاء وال�صحة والتغذية  ,وتقدمي امل�شورة الغذائية فـي جمال
التغذية العامة  ,الن�صائح الغذائية واحلمية على االنرتنت عن طريق كمبيوتر �شبكة ,
�شبكة للهاتف املحمول  ,من خالل تطبيق .
با�ســـــــــــــــم � :سو�سيتيه دي برودوي ن�ستله ا�س  .آ�
اجلن�سيــــــة � :سوي�سري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  1800 :مدينة فـيفاي � -سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/11 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75355 :
فـي الفئة  17من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
املنتجات امل�صنوعة من املطاط والكاوت�شوك (بقدر ما ورد فـي الفئة  ، )17التعبئة والتغليف،
مواد االن�سداد والعزل � ،شرائط احكام الغلق ومنع الت�سرب  ،رقائق و�ألواح م�صنوعة
من البال�ستيك لأغرا�ض العزل احلراري  ،اللدائن على �شكل مقذوف ال�ستخدامها فـي
الت�صنيع  ،مركبات مانعة الت�سرب للمفا�صل .
با�ســـــــــــــــم � :سلجني كوربوري�شن
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنـــــــــوان  86 :موري�س افـينيو � ،ساميت نيوجري�سي  ، 07901الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/15 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75356 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
تنظيم و�إجراء املزادات اخلريية جلمع التربعات للأغرا�ض اخلريية  ،تقدمي الدعاية
والت�سويق واخلدمات الرتويجية � ،أي تطوير احلمالت الإعالنية للتلفزيون  ،والطباعة ،
اال�سطوانات املدجمة  ،وت�صميم املواقع الإلكرتونية .
با�ســـــــــــــــم � :سلجني كوربوري�شن
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنـــــــــوان  86 :موري�س افـينيو � ،ساميت نيوجري�سي  ، 07901الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/15 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75357 :
فـي الفئة  36من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات جمع التربعات اخلريية �أي من خالل توفـري املعلومات والفر�ص لالفراد للتربع
النقدي جلمعياتهم اخلريية املف�ضلة  ،خدمات امل�ؤ�س�سات اخلريية �أي توفـري �أن�شطة جمع
التربعات لدعم الأبحاث والإجراءات الطبية للمحتاجني  ،خدمات جمع التربعات لإر�سال
الأطفال املحتاجني �إىل واحد من عدة خميمات فـي خمتلف �أنحاء الواليات املتحدة التي
تقبل ه�ؤالء الأطفال ب�أ�سعار خمف�ضة ملدة �أ�سبوع �أو �أكرث  ،خدمات جمع التربعات عن
طريق الو�سائل واملنا�سبات الرتفـيهية  ،خدمات جمع التربعات �أي اخلدمات اخلريية فـي
جمال جمع و�إدارة و�صرف الأموال فـيما يتعلق بربامج ومرافق لرعاية �أطفال الرعاية
االجتماعية  ،اخلدمات املالية �أي جمع التربعات للأعمال وتوفـريها عن طريق �شبكة مثل
االنرتنت .
با�ســـــــــــــــم � :سلجني كوربوري�شن
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنـــــــــوان  86 :موري�س افـينيو � ،ساميت نيوجري�سي  ، 07901الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/15 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75358 :
فـي الفئة  41من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات التعليم � ،أي تقدمي التوجيه والإر�شاد  ،احل�ص�ص  ،احللقات الدرا�سية وور�ش
عمل فـي جماالت ت�سليط ال�ضوء على التقدم املحرز فـي عالج ال�سرطان ومناق�شة �أهمية
موا�صلة البحث لتطوير عالجات جديدة ومبتكرة فـي جمال ال�سرطان .
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با�ســـــــــــــــم � :سلجني كوربوري�شن
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنـــــــــوان  86 :موري�س افـينيو � ،ساميت نيوجري�سي  ، 07901الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/15 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75359 :
فـي الفئة  44من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
توفـري روابط �إىل مواقع لأ�شخا�ص �آخرين ي�ضم معلومات حول ت�شخي�ص وعالج ال�سرطان،
توفـري معلومات على االنرتنت فـي جمال الت�شخي�ص والعالج من مر�ض ال�سرطان ،
توفـري قاعدة بيانات الكمبيوتر على االنرتنت ت�ضم معلومات متعلقة بت�شخي�ص وعالج
ال�سرطان .
با�ســـــــــــــــم � :سلجني كوربوري�شن
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنـــــــــوان  86 :موري�س افـينيو � ،ساميت نيوجري�سي  ، 07901الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/15 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75424 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
ال�سيارات  ،ال�شاحنات  ،البا�صات  ،البا�صات ال�صغرية � ،سيارات الدفع الرباعي  ،الفانات ،
الفانات ال�صغرية  ،املركبات الريا�ضية  ،موتورات املركبات الربية  ،حمركات املركبات
الربية � ،أيادي �أبواب ال�سيارات � ،أكيا�س احلماية الهوائية للمركبات  ،ما�سحات الزجاج
لل�سيارات � ،أغطية املحركات  ،امل�ضخات الهوائية لل�سيارات  ،ا�شارات التوجيه لل�سيارات ،
مقاومات اللمعان اخلا�صة بال�سيارات  ،املرايا اخللفـية اخلا�صة بال�سيارات  ،بامرب ال�سيارات
(�صدام)  ،هياكل ال�سيارات  ،الزجاج الأمامي  ،مقاعد احلماية اخلا�صة بالأطفال  ،مقود
التوجيه اخلا�صة بال�سيارات  ،لوحات القيا�س اخلا�صة بال�سيارات  ،اطارات املركبات � ،أغطية
مقاعد اخلا�صة بال�سيارات � ،أحزمة الأمان اخلا�صة بال�سيارات  ،املركبات الكهربائية  ،قطع
الرتكيب واللواحق اخلا�صة بال�سيارات .
با�ســـــــــــــــم  :كيا موتورز كوربوري�شن
اجلن�سيــــــة  :كوري جنوبي
املهنــــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنـــــــــوان  ,231 :يانغجاي  -دوجن � ,سيو�شو  -جو� ,سي�ؤول  ,كوريا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/17 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75425 :
فـي الفئة  14من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
املجوهرات وال�ساعات .
با�ســـــــــــــــم � :سينو جولريي ال .ال �.سي
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  259 :وي�ست � 30سرتيت  10 ,فلور  ,نيويورك � ,إن واي  - 10001الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/17 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75443 :
فـي الفئة  36من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات ال�ش�ؤون املالية  ،خدمات ال�ش�ؤون النقدية  ،الإدارة املالية واال�ستثمارية  ،خدمات
اال�ستثمار فـي �صناديق االحتياط � ،صناديق اال�ستثمار  ،وحدة الثقة  ،اال�سهم  ،ال�سندات ،
الأوراق املالية الدائنة وال�شركات اال�ستثمارية مفتوحة النهاية واملمنوحة للزبائن  ،توفـري
خدمات املعلومات املالية عن طريق الولوج �إىل قاعدة البيانات االلكرتونية  ،خدمات �إدارة
املحافظ املالية  ،خدمات اال�ستثمار املايل االجمالية  ،اال�ستثمار العقاري و�إدارة اال�صول
واال�ست�شارات � ،صنــاديــق التنمي ــة العقــاريــة و�إدارة ال�صنــاديــق العقاريــة � ،إدارة ال�صنــاديــق
ور�ؤو�س املال  ،خدمات ال�ش�ؤون العقارية  ،خدمات الن�صح واالر�شاد املتعلقة بكافة اخلدمات
ال�سالف ذكرها .
با�ســـــــــــــــم  :هندر�سون جلوبال انفـي�ستورز (براند منجمنت) ا�س ايه ار ال
اجلن�سيــــــة  :لوك�سمبورج
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  4 :ايه رو هرني �شنادت  ,جا�سربي�ش ال  - , 0352 -لوك�سمبورغ
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/21 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75451 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية اللقاحات .
با�ســـــــــــــــم � :شانثا بيوتكنك�س ليمتد
اجلن�سيــــــة  :هندي
املهنــــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنـــــــــوان  :ثريد �أند فورث فلور  ,فا�سانثا �شامربز  ,فاحت ميدان رود  ,ب�شري باغ  ,حيدر
�أباد � 500004 ,أندرا برادي�ش  ,الهند
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/22 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75538 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات البيع بالتجزئة واجلملة خا�صة خدمات البيع فـي ال�صيدليات .
با�ســـــــــــــــم � :شركة النهدي الطبية
اجلن�سيــــــة � :سعودي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص .ب  ,17129 :جدة  , 21484اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/28 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75542 :
فـي الفئة  07من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
قطع غيار ال�سيارات  ،قطع الهيكل  ،فالتر (للآالت واملحركات)  ،خراطي�ش للفالتر ،
�أجهزة و معدات الت�صفـية (للآالت واملحركات)  ،جميع �أنواع الفالتر وخراطي�ش الفالتر
مبــا فـي ذلــك الآليــات والأجهــزة للتنقــل عــن طــريــق اجلـ ــو والأر�ض �أو الـمي ــاه  ،فـالتر
النفط  ،فالتر الهواء  ،فالتر الوقود  ،فالتر التربيد  ،فالتر نقل احلركة  ،فالتر املحركات
الهيدروليكية � ،أجهزة تلوث الهواء للمحركات والآالت .
با�ســـــــــــــــم  :أ�فـينيا جروب �إنك
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  101 :تيكنولوجي درايف � ,سويت � , 101آن �أربور  ,ميت�شيجان  - 48108الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/29 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75544 :
فـي الفئة  03من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
ال�صابون  ،ال�صابون الطبي  ،م�ستح�ضرات التنظيف  ،العطور  ،الزيوت العطرية  ،مزيالت
العرق وم�ضادات التعرق  ،م�ستح�ضرات العناية بفروة الر�أ�س وال�شعر  ،ال�شامبوهات
وامللطفات واملنعمات  ،ملونات ال�شعر  ،منتجات ت�صفـيف ال�شعر  ،م�ستح�ضرات الزينة
(التواليت) غري الطبية  ،م�ستح�ضرات اال�ستحمام واالغت�سال  ،م�ستح�ضرات العناية
بالب�شرة  ،الزيوت والكرميات والغ�سوالت للب�شرة واجللد  ،م�ستح�ضرات احلالقة ،
م�ستح�ضرات ما قبل وما بعد احلالقة  ،الكالونيا  ،م�ستح�ضرات ازالة ال�شعر  ،م�ستح�ضرات
الت�شمي�س واحلماية من ال�شم�س  ،م�ستح�ضرات التجميل  ،م�ستح�ضرات التربج والزينة
وازالتها  ،اجلل الهالمي �أو البرتويل  ،م�ستح�ضرات العناية بال�شفاه  ،بودرة التالك ،
القطنيات  ،الع�صي القطنية لأغرا�ض جتميلية  ،اخلرق والرقع التجميلية  ،املناديل
الورقية املجففة �أو املرطبة باملنظفات ال�شخ�صي ــة والغ�سـ ــوالت للم�س ــح � ،أقن ـع ــة التجميــل
وعدد وحزم وجمموعات الوجه .
با�ســـــــــــــــم  :يونيلفر بي ال �سي
اجلن�سيــــــة  :اململكة املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :بورت �صناليت ويرال مري�سي�سايد اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/29 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75602 :
فـي الفئة  41من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
توفـري خدمات التدريب  ،توفـري خدمات التعليم  ،خدمات التعليم وتوفـري التعليمات ،
ترتيب وتنظيم امل�ؤمترات والندوات الأكادميية  ،تنظيم حلقات العمل التدريبية  ،تنظيم
املعار�ض لأغرا�ض ثقافـية �أو تربوية  ،الن�شاطات الرتفـيهية  ،تنظيم امل�سابقات الريا�ضية ،
وت�شغيل املن�ش�آت الريا�ضية .
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با�ســـــــــــــــم  :تعليم للإدارة (�ش ذ م م)
اجلن�سيــــــة � :إماراتي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص .ب  , 76691 :دبي  - ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/01 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75603 :
فـي الفئة  41من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
توفـري خدمات التدريب  ،توفـري خدمات التعليم  ،خدمات التعليم وتوفـري التعليمات ،
ترتيب وتنظيم امل�ؤمترات والندوات الأكادميية  ،تنظيم حلقات العمل التدريبية  ،تنظيم
املعار�ض لأغرا�ض ثقافـية �أو تربوية  ،الن�شاطات الرتفـيهية  ،تنظيم امل�سابقات الريا�ضية ،
وت�شغيل املن�ش�آت الريا�ضية .
با�ســـــــــــــــم  :تعليم للإدارة (�ش ذ م م)
اجلن�سيــــــة � :إماراتي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص .ب  , 76691 :دبي  - ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/01 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75604 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
ال�سفن  /القوارب والقطع واللوازم والتجهيزات اخلا�صة بها  ،ال�سيارات  ،املركبات الكهربائية
مبا فـي ذلك ال�سيارات الكهربائية  ،ال�سيارات  ،العربات  ،ال�شاحنات  ،ال�شاحنات املقفلة ،
�سيارات اال�ستعمال الريا�ضي  ،احلافالت � ،سيارات الت�سلية  ،ال�سيارات الريا�ضية � ،سيارات
ال�سباق � ،سيارات ال�شحن  ،الرافعات ال�شوكية  ،قاطرات اجلر (القاطرات)  ،القطع الهيكلية
والرتكيبات والقطع واللوازم والتجهيزات اخلا�صة بها  ،املركبات ذات العجلتني  ،الدراجات
الهوائية والقطع واللوازم والتجهيزات اخلا�صة بها  ،العربات  ،املحركات واملوتورات اخلا�صة
باملركبات الأر�ضية  ،اجلنطات اخلا�صة باملركبات � ،أجهزة نقل احلركة والرتو�س اخلا�صة
باملركبات الأر�ضية  ،ما�صات ال�صدمات لت�أخري العربات  ،ما�صات ال�صدمات للمركبات ،
املكابح (الفرامل)  ،املحركات ذات التيار املرتدد (املتناوب) للمركبات الأر�ضية  /املحركات
ذات التيار املبا�شر للمركبات الأر�ضية � ،أجهزة االنذار �ضد ال�سرقات اخلا�صة بال�سيارات ،
الرقع املطاطية الالزقة ال�صالح االطارات واالطارات الداخلية .
با�ســـــــــــــــم . :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارارات�شو كاناجاوا  -كو يوكوهاما � -شي كاناجاوا  -كن  ,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/01 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75605 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات �إ�صالح �أو �صيانة ال�سيارات واملركبات الكهربائية مبا يت�ضمن ال�سيارات الكهربائية
والعــربات وال�شــاحنــات وال�شــاحن ــات املغلق ــة واملــركب ــات الـريــا�ضيــة واحلـافـالت واملـركبات
لال�ستخدامات الرتفـيهية (�آر فـي) وال�سيارات الريا�ضية و�سيارات ال�سباق وال�شاحنات
والرافعات ال�شوكية وجرارات ال�سحب (اجلرارات) والقطع الهيكلية وم�ستلزماتها ،
خدمات توفـري املعلومات حول �إ�صالح و�صيانة ال�سيارات واملركبات الكهربائية مبا
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يت�ضمن ال�سيارات الكهربائية والعربات وال�شاحنات وال�شاحنات املغلقة واملركبات الريا�ضية
واحلافالت واملركبات لال�ستخدامات الرتفـيهية (�آر فـي) وال�سيارات الريا�ضية و�سيارات
ال�سباق وال�شاحنات والرافعات ال�شوكية وجرارات ال�سحب (اجلرارات) والقطع الهيكلية
وم�ستلزماتها  ،خدمات �إ�صالح �أو �صيانة معدات و�آالت القيا�س والفح�ص  ،خدمات �إ�صالح
�أو �صيانة �أجهزة و�آالت توزيع والتحكم بالطاقة  ،خدمات �إ�صالح �أو �صيانة املحوالت الدوارة،
خدمات �إ�صالح �أو �صيانة معدالت الأطوار  ،خدمات �إ�صالح �أو �صيانة ال�شواحن  ،خدمات
�إ�صالح �أو �صيانة البطاريات واخلاليا  ،خدمات �إ�صالح �أو �صيانة حمركات االحرتاق
الداخلي  ،خدمات �إ�صالح �أو �صيانة قطع حمركات االحرتاق الداخلي  ،خدمات �إ�صالح
�أو �صيانة م�شغالت املوتورات واملحركات لغري املركبات الربية  ،خدمات �إ�صالح �أو �صيانة
قطع موتورات التيارات املتناوبه وموتورات التيارات املبا�شرة  ،خدمات �إ�صالح �أو �صيانة
مولدات التيارات املتناوبه ومولدات التيارات املبا�شرة  ،خدمات �إ�صالح �أو �صيانة املولدات
الكهربائية  ،خدمات �إ�صالح �أو �صيانة الأ�سالك والكوابل الكهربائية  ،خدمات �إ�صالح �أو
�صيانة الأجهزة واملعدات لالت�صاالت بعيدة املدى  ،خدمات �إ�صالح �أو �صيانة �أجهزة الهاتف،
خدمات �إ�صالح �أو �صيانة القطع والإك�س�سوارات لأجهزة و�آالت االت�صاالت بعيدة املدى ،
خدمات �إ�صالح و�صيانة �أجهزة االت�صال عن بعد للمركبات  ،خدمات �إ�صالح �أو �صيانة
�أجهزة التنبيه الأوتوماتيكية الكتمال ال�شحن  ،خدمات �إ�صالح �أو �صيانة �أنظمة املالحة
للمركبات  ،خدمات �إ�صالح �أو �صيانة الأجهزة والآالت الإلكرتونية وقطعها  ،خدمات
�إ�صالح �أو �صيانة �أنظمة التحكم عن بعد  ،خدمات �إ�صالح �أو �صيانة الأقطاب الكهربائية ،
خدمات �إ�صالح �أو �صيانة امللفات املغنطي�سية  ،خدمات �إ�صالح �أو �صيانة �أ�سالك املقاومة .
با�ســـــــــــــــم  :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنـــــــــوان  2 :تاكارارات�شو كاناجاوا  -كو يوكوهاما � -شي كاناجاوا  -كن  ,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/01 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75606 :
فـي الفئة  03من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
ال�صابون  ،ال�صابون الطبي  ،م�ستح�ضرات التنظيف  ،العطور  ،الزيوت العطرية  ،مزيالت
العرق وم�ضادات التعرق  ،م�ستح�ضرات العناية بفروة الر�أ�س وال�شعر  ،ال�شامبوهات
وامللطفات واملنعمات  ،ملونات ال�شعر  ،منتجات ت�صفـيف ال�شعر  ،م�ستح�ضرات الزينة
(التواليت) غري الطبية  ،م�ستح�ضرات اال�ستحمام واالغت�سال  ،م�ستح�ضرات العناية
بالب�شرة  ،الزيوت والكرميات والغ�سوالت للب�شرة واجللد  ،م�ستح�ضرات احلالقة ،
م�ستح�ضرات ما قبل وما بعد احلالقة  ،الكالونيا  ،م�ستح�ضرات ازالة ال�شعر  ،م�ستح�ضرات
الت�شمي�س واحلماية من ال�شم�س  ،م�ستح�ضرات التجميل  ،م�ستح�ضرات التربج والزينة
وازالتها  ،اجلل الهالمي �أو البرتويل  ،م�ستح�ضرات العناية بال�شفاه  ،بودرة التالك ،
القطنيات  ،الع�صي القطنية لأغرا�ض جتميلية  ،اخلرق والرقع التجميلية  ،املناديل
الــورقية املجفف ــة �أو املرطب ــة باملنظف ــات ال�شخ�صي ــة والغ�س ــوالت للم�سح � ،أقنعة التجميل
وعدد وحزم وجمموعات الوجه .
با�ســـــــــــــــم  :يونليفر بي ال �سي
اجلن�سيــــــة  :اململكة املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :بورت �صناليت  ,ويرال  ,مري�سي�سايد  -اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/01 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75622 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
امل�ستح�ضرات الآدمية ملنع �أو معاجلة الأمرا�ض الفـريو�سية  ،والأمرا�ض االلتهابية واملناعة
الذاتية و�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية و�أمرا�ض اجلهاز الع�صبي املركزي  ،االمل ،
والأمرا�ض اجللدية  ،و�أمرا�ض الأورام  ،والأمرا�ض الب�صرية والأمرا�ض التنفـ�سية ،
واال�ضطرابات الع�صبية التي ت�صيب الع�ضلة  ،وخلل التجاعيد والع�ضالت الناعمة واملواد
ال�صيدالنية التي ت�ستخدم فـي وقف النزيف .
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با�ســـــــــــــــم  :جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنـــــــــوان  :ون جون�سون اند جون�سون بالزا  ،نيوبرين�سويك  ،نيوجري�سي - 08933
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/04 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75624 :
فـي الفئة  44من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات �صالونات التجميل وت�صفـيف ال�شعر  ,اخلدمات التجميلية .
با�ســـــــــــــــم � :شركة �صالون عمرو لل�سيدات �ش م ل (�أوف �شور)
اجلن�سيــــــة  :لبناين
املهنــــــــــــــة  :خدمات
العنـــــــــوان � :شارع قريطم  ,بناية ميا�سي  ,الطابق اخلام�س  ,عقار رقم  , 2441ر�أ�س
بريوت  ,الق�سم رقم  , 14بريوت  ,لبنان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/04 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75685 :
فـي الفئة  03من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
م�ستح�ضرات التبيي�ض واملواد الأخرى لال�ستخــدام فـي دراي كلني والتنظيف وم�ستح�ضرات
تنظيف اجل�سم والغ�سل والتلميع والبودرة ومواد الك�شط  ،م�ستح�ضرات �صابون التواليت
واملياه العطرية والزيوت ( م�ستح�ضرات جتميلية )  ،وم�ستح�ضرات جتميلية للوجه
وا�ستحمام اجل�سم  ،م�ستح�ضرات العناية باجللد وترطيب فروة الر�أ�س واجلل املركز ،
م�ستح�ضرات الإ�ستحمام ورغوة الإ�ستحمام  ،م�ستح�ضرات لال�ستخــدام فـي الإ�ستحمام
وم�ستح�ضرات احلمام للمغاط�س اجل�سم وجميعها لال�ستخــدام الغري طبي وبعد احلالقة،
كرمي وزيوت احلليب وغ�سول اجلل والبودرة  ،رغوة احلالقة وكرمي احلالقة والعطور
لرغوة احلالقة قبل كرمي احلالقة  ،م�ستح�ضرات ال�شامبو  ،مواد م�ضادة للتعرق لل�شعر ،
مزيل العرق لال�ستخــدام ال�شخ�صي  ،مزيالت ال�شعر  ،ما�سكات التنظيف للمحافظة وتغذية
وجتديد الوجه  ،م�ستح�ضرات كرمي الربوندز للحماية من ال�شم�س  ،م�ستح�ضرات ت�سكني
الع�ضالت وامل�ساج  ،امل�ستح�ضرات التجميلية مل�ساحيق التجميل (ماكياج) بودرة اخلدود ،
ظالل العيون � ،أقالم العيون  ،امل�سكارا � ،أحمر ال�شفاه  ،م�ستح�ضرات ازالة مكياج العيون،
م�ستح�ضرات تعزيز وتقوية الأظافر وم�ستح�ضرات احياء االظافر  ،كرميات الب�شرة
اجلافة وتقليم الأظافر وتلميع الأظافر  ،طالء الأظافر ومزيل الأظافر وم�ستح�ضرات
الأ�سنان .
با�ســـــــــــــــم � :أي اف �أي بريفـيومز (�ش .م .ح)
اجلن�سيــــــة � :إماراتي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :مكتب كيو �/119 - 6 -1سي � ,ص .ب  , 121254 :ال�شارقة � -أ .ع .م .
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/06 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75689 :
فـي الفئة  09من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
تطبيقات برامج الكمبيوتر لأجهزة املحمول � ،أجهزة الكمبيوتر � ،أجهزة الكمبيوتر املحمولة،
�أجهزة الكمبيوتر الدفرتية  ،الأجهزة اللوحية  ،م�شغالت الو�سائط املحمولة � ،أي برامج
ال�ستخدامها فـي توزيع الفـيديو الرقمي  ،ملفات الفـيديو وحمتويات الو�سائط املتعددة ،
حتميل الأفالم والربامج التلفزيونية املقدمة عن طريق خدمة الفـيديو ح�سب الطلب .
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با�ســـــــــــــــم  :نا�شيونال جيو غرافـيك �سو�سيتي
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  1145 :ال�شارع  , 17ان دبليو  ,وا�شنطن  ,دي �سي  - 20036الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/06 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75690 :
فـي الفئة  38من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
بــث املــواد ال�سمعيــة والب�صــرية وال�سمعيــة  -الب�صــرية عبــر �شبكة الكمبيوتر العاملية  ,اذاعة
ال�صوت  /املواد ال�سمعية والفـيديو عرب االنرتنت  /خدمات البث التلفزيوين  ,خدمات بث
تلفزيون الكابل .
با�ســـــــــــــــم  :نا�شيونال جيو غرافـيك �سو�سيتي
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  1145 :ال�شارع  , 17ان دبليو  ,وا�شنطن  ,دي �سي  - 20036الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/06 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75691 :
فـي الفئة  41من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
توفـري الأفالم غري القابلة للتنزيل والربامج التلفزيونية عرب خدمة الفـيديو ح�سب
الطلب  ،اخلدمات التعليمية والرتفـيهية  ،الأن�شطة الثقافـية � ،إنتاج الربامج التلفزيونية ،
توفـري الربامج التلفزيونية امل�ستمرة  ،الأفالم � ،أ�شرطة الفـيديو  ،والبث ال�شبكي وال�صور
عن طريق �شبكة كمبيوتر عاملية  ،توفـري اخلرائط على الإنرتنت واجلداول الزمنية
للأحداث احلية واملعار�ض .
با�ســـــــــــــــم  :نا�شيونال جيو غرافـيك �سو�سيتي
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  1145 :ال�شارع  , 17ان دبليو  ,وا�شنطن  ,دي �سي  - 20036الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/06 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75725 :
فـي الفئة  06من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�صمامات من املعادن بخالف �أجزاء الآالت .
با�ســـــــــــــــم  :تايكو فالفز & كونرتولز ايطاليا ا�س  .ار  .ال
اجلن�سيــــــة  :ايطايل
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :فـيا بيات�شينزا  29018 ,لوغانيانو فال دردا  ,يالت�شينزا  - 29018ايطاليا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/08 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75726 :
فـي الفئة  07من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
ال�صمامات التي تعترب �أجزاء من الآالت .
با�ســـــــــــــــم  :تايكو فالفز & كونرتولز ايطاليا ا�س  .ار  .ال
اجلن�سيــــــة  :ايطايل
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :فـيا بيات�شينزا  29018 ,لوغانيانو فال دردا  ,يالت�شينزا  - 29018ايطاليا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/08 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75742 :
فـي الفئة  06من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
ال�صمامات املعدنية بخالف �أجزاء الآالت .
با�ســـــــــــــــم  :تايكو فالفز & كونرتولز ايطاليا ا�س  .ار  .ال
اجلن�سيــــــة  :ايطالية
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :فـيا بيات�شينزا  29018 ,لوغانيانو فال دردا  ,يالت�شينزا  - 29018ايطاليا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/11 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75743 :
فـي الفئة  07من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
ال�صمامات التي تكون جزءا من الآالت .
با�ســـــــــــــــم  :تايكو فالفز & كونرتولز ايطاليا ا�س  .ار  .ال
اجلن�سيــــــة  :ايطالية
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :فـيا بيات�شينزا  29018 ,لوغانيانو فال دردا  ,يالت�شينزا  - 29018ايطاليا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/11 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75744 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
مواد احلمية واملكمالت الغذائية لال�ستخدام الطبي .
با�ســـــــــــــــم � :سو�سيتيه دي برودوي ن�ستله ا�س  .آ�
اجلن�سيــــــة � :سوي�سري
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  1800 :مدينة فـيفاي � -سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/11 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75745 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية اخلا�صة بالوقاية من وعالج �أمرا�ض العظام .
با�ســـــــــــــــم  :مريك �شارب & دوهم كورب
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ون مريك دايف بي �أو بوك�س  100وايت هاو�س �ستي�شن ان جي  08889الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/11 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75746 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية اخلا�صة بالوقاية وعالج �أمرا�ض العظام .
با�ســـــــــــــــم  :مريك �شارب & دوهم كورب
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ون مريك دايف بي �أو بوك�س  100وايت هاو�س �ستي�شن ان جي  08889الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/11 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75747 :
فـي الفئة  05من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية اخلا�صة بالوقاية من وعالج �أمرا�ض العظام .
با�ســـــــــــــــم  :مريك �شارب & دوهم كورب
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :ون مريك دايف بي �أو بوك�س  100وايت هاو�س �ستي�شن ان جي  08889الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/11 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75826 :
فـي الفئة  12من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
املركبات الربية وقطع غياراها وجتهيزاتها .
با�ســـــــــــــــم  :ميت�سوبي�شي جيدو�شا كوجيو كابو�شيكي كاي�شا
اجلن�سيــــــة  :ياباين
املهنــــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنـــــــــوان � ، 8 - 33 :شيبا  - 5ت�شوم  ،ميناتو  -كو  ،طوكيو  -اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/14 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75830 :
فـي الفئة  29من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
منتجات الألبان  ,الألبان التي �أ�سا�سها امل�شروبات والبودرة  ,احلليب ومنتجات احلليب ,
حليب بودرة  ,بروتني احلليب  ,الق�شطة (منتجات الألبان) الزبدة  ,زيوت معدة للأكل ,
دهون معدة للأكل  ,اجلبنة  ,م�صل اللنب  ,اللنب  ,منتجات احللويات الواردة فـي هذه الفئة
(منتجات الألبان غالبها من احلليب) .
با�ســـــــــــــــم  :فونتريا براندز (�سنغافوره) بي تي اي ليمتد
اجلن�سيــــــة � :سينجابوري
املهنــــــــــــــة � :صناعة وجتارة
العنـــــــــوان  1 :بيكرينج �سرتيت  06 - 01 ,جريت اي�سترين �سنرت � , 0048659 ,سنغافوره
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/14 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75846 :
فـي الفئة  29من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
اللحوم املعلبة  ،زيت الزيتون للطعام  ،زيتون حمفوظ  ،ب�صل حمفوظ  ،زيت النخيل
للطعام  ،زبد الفول ال�سوداين  ،ال�سلمون  ،ال�سردين  ،النقانق  ،زيت ال�سم�سم  ،زيت عباد
ال�شم�س للطعام  ،الطحينة ( عجينة من بذور ال�سم�سم )  ،ع�صري البندورة للطبخ  ،معجون
الطماطم � ،سمك التونا  ،ع�صري اخل�ضروات للطبخ  ،كرمية خمفوقة  ،الزبدة  ،ق�شطة
الزبدة  ،الكافـيار  ،اجلبنة  ،ال�شب�س  ،زبدة الكاكاو  ،زبدة جوز الهند  ،جوز الهند املجفف ،
زيت جوز الهند  ،زيت بذر ال�شلجم للطعام  ،زيت الذرة  ،البي�ض  ،الأ�سماك املعلبة  ،جالتني
للطعام  ،مربات  ،تفل الفاكهة املع�صورة .
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با�ســـــــــــــــم  :غالريي للأغذية واملرطبات �ش ذ م م
اجلن�سيــــــة � :إماراتي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :مكتــب مــلك الــدائرة العق ــارات حك ــومة دب ــي  -بــر دب ــي  -ال�س ــوق الكبيــر
�ص .ب 284 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/15 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75847 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
ال�سلطة(توابل ال�سلطة) � ،صل�صة الطماطم  ،ال�صل�صة (مرقة التوابل)  ،التوابل � ،صل�صة
ال�صويا  ،التوابل احلارة  ،ن�ش�أ الطعام  ،ال�سكر  ،مربات (حلوى) � ،صل�صة الطماطم ،
اخلل  ،مياه البخار للطبخ  ،دقيق القمح  ،كرمية خمفوقة(م�ستح�ضرات لتجميد الكرمية
املخفـ ــوقة)  ،اخلميــرة  ،خميــرة فـي �صــورة حبــوب لي�ســت لال�ستخــدام الطبــي  ،دقيق
الطعام  ،منتجات من الدقيق املطحون  ،جلوكوز الطعام  ،جلوتني(مادة بروتينية) للطعام ،
الع�سل  ،الكات�شاب  ،املعكرونة  ،املايونيز  ،اخلردل  ،البا�ستا  ،البو�شار  ،بودرة الكيك  ،حفظ
الأطعمة(�أمالح حفظ الأطعمة)  ،الرز  ،الزعفران  ،بودرة اخلبز � ،صودا اخلبز(بيكربونات
ال�صودا للطبخ)  ،بيكربونات ال�صودا لال�ستخــدام فـي الطبخ  ،عجينة الكعك  ،الكعك ،
الكعك(زخارف قابلة للأكل الكعك)  ،الكعك (نكهات جنالف الزيوت العطرية للكعك) ،
الكاكاو  ،منتجات الكاكاو  ،ملح الطعام والطبخ  ،دقيق الذرة  ،توابل ال�سلطة .
با�ســـــــــــــــم  :غالريي للأغذية واملرطبات �ش ذ م م
اجلن�سيــــــة � :إماراتي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :مكتــب مــلك الــدائرة العق ــارات حك ــومة دب ــي  -بــر دب ــي  -ال�س ــوق الكبيــر
�ص .ب 284 :
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/15 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75848 :
فـي الفئة  09من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
ماكينات بيع عك�سية  ،الأجهزة والعدد العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير
الفوتوغرافـي وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أجهزة و�أدوات الوزن والقيا�س
والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم � ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل
�أوتكثيف �أو تنظيم �أو التحكم فـي الطاقة الكهربائية � ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ
ال�صوت �أو ال�صور  ،حامالت بيانات مغناطي�سية � ،أقرا�ص ت�سجيل  ،ماكينات بيع �آلية و�آليات
للأجهزة التي تعمل بقطع النقد � ،آالت حا�سبة  ،معدات و�أجهزة كمبيوتر ملعاجلة البيانات
البيانات � ،أجهزة اخماد النريان .
با�ســـــــــــــــم  :أ�فـريدا اي بي بي .فـي
اجلن�سيــــــة  :هولندي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :برين�س بريهردفلني  200 , 1097جيه بي ام�سرتدام  ,هولندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/15 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75849 :
فـي الفئة  40من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات اعادة التدوير للعبوات والقوارير ,معاجلة املواد .
با�ســـــــــــــــم  :أ�فـريدا اي بي بي .فـي
اجلن�سيــــــة  :هولندي
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :برين�س بريهردفلني  200 , 1097جيه بي ام�سرتدام  ,هولندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/15 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75887 :
فـي الفئة  06من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�ألواح الأ�سقف املعدنية  ,م�سامري ديراول املعدنية � ,شبكات �أو ق�ضبان الأ�سقف املعدنية .
با�ســـــــــــــــم  :يو ا�س جي كوربوري�شن
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  550 :وي�ست ادامز �سرتيت � ,شيكاغو  ,الينوي�س  - 60661 ,الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/25 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75888 :
فـي الفئة  17من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
املجمعات املت�صلة  ,الأ�شرطة املت�صلة .
با�ســـــــــــــــم  :يو ا�س جي كوربوري�شن
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  550 :وي�ست ادامز �سرتيت � ,شيكاغو  ,الينوي�س  - 60661 ,الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/25 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75889 :
فـي الفئة  36من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
خدمات �إدارة الرثوة .
با�ســـــــــــــــم � :شركة مكتب العائلة �ش .م .ب
اجلن�سيــــــة  :بحريني
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � :ص .ب  18024 :املنامة  -مملكة البحرين
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/25 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75976 :
فـي الفئة  19من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�ألواح املباين لي�ست من املعدن � ,ألواح اجلب�س � ,ألواح الإ�سمنت  ,الهاون  ,اجلب�س  ,ال�ضمادات,
�ألواح اال�سقف لي�ست من املعدن  ,قطع و�ألواح االر�ضيات � ,إك�س�سوارات لأنظمة الديراول ,
اجلب�ص .
با�ســـــــــــــــم  :يو ا�س جي كوربوري�شن
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  550 :وي�ست ادامز �سرتيت � ,شيكاغو  ,الينوي�س  - 60661 ,الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/25 :
ا�سم الوكيل � :أبو غزاله للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2366 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75983 :
فـي الفئة  29من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
اللحوم والأ�سماك والطيور الداجنة وحيوانات وطيور ال�صيد  ،م�ستخرجات اللحوم ،
الفواكه واخل�ضروات املحفوظة واملجففة واملجففة واملطهية  ،الهالميات  ،املربيات  ،زبدة
الف�ستق  ،الكومبوت (فاكهة مطبوخة بال�سكر)  ،البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب ،
الزيوت وال�شحوم ال�صاحلة للأكل .
با�ســـــــــــــــم  :كونوبكو  ,انك
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � 700 :سيلفان افـينيو  ,اجنلوود كليف�س  ,نيو جري�سي  - 07632الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/26 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75984 :
فـي الفئة  30من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
املايونيز � ،صل�صة ال�سلطة  ،وال�صل�صات والتوابل  ،مكونات ال�ساندويت�شات القابلةللدهن،
النب وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا  ،ال�ساغو والنب اال�صطناعي  ،الدقيق
على الغذاء املعجنات واخلبز واحللويات  ،املثلجات  ،والع�سل  ،والع�سل الأ�سود واخلمرية
وم�سحوق اخلبز  ،ملح الطبخ واخلردل واخلل والثلج واحلبوب اجلاهزة .
با�ســـــــــــــــم  :كونوبكو  ,انك
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان � 700 :سيلفان افـينيو  ,اجنلوود كليف�س  ,نيو جري�سي  - 07632الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/26 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75987 :
فـي الفئة  07من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
احلفارات ومن�صات احلفارات امل�ستخدمة فـي حقول النفط والغاز .
با�ســـــــــــــــم  :ام  .دي  .كوان  ,انك .
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2600 :دبليو � 87 ,سرتيت � ,أودي�سا  ,تك�سا�س  - , 79764الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/26 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75988 :
فـي الفئة  37من �أجل الب�ضائع  /اخلدمات :
�صناعة وبيع وجتديد املعدات امل�ستخدمة فـي �صناعة النفط والغاز .
با�ســـــــــــــــم  :ام  .دي  .كوان  ,انك .
اجلن�سيــــــة  :الواليات املتحدة
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  2600 :دبليو � 87 ,سرتيت � ,أودي�سا  ,تك�سا�س  - , 79764الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2012/08/26 :
مالحظة  :مينح الطلب حق الأولوية  :رقم الطلب ، 85/681843 :
تاريخ الطلب  ، 2012/7/19 :البلد الأجنبي  :الواليات املتحدة الأمريكية
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص .ب  2027 :ر .ب 112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75187 :
فـي الفئة  07من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�صمامات تعترب من �أجزاء الآالت .
با�ســـــــــــــــم  :تايكو فلو �سريفي�سيز ايه جي
اجلن�سيــــــة � :سوي�سرا
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :فراير بالتز� 8200 , 10شافهاو�سن �,سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/03 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75516 :
فـي الفئة  35من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
�صناعة وتوزيع املا�سحات الإلكرتونية والأجهزة الإلكرتونية فح�ص وتفقد املواد .
با�ســـــــــــــــم  :فوتي انك
اجلن�سيــــــة  :كندا
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  7800 :تران�س كندا هايواي بوينت كالير كوبيك  9ار � 1سي  6كندا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/28 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــوان � :ص.ب  2027 :رب 112 :
-52-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1005

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 75545 :
فـي الفئة  11من �أجل الب�ضائع/اخلدمات :
مكيفات الهواء .
با�ســـــــــــــــم  :الكرتولك�س ايطاليا ا �س بي ايه
اجلن�سيــــــة  :ايطاليا
املهنــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــوان  :كور�سو لينو زانو�سي  33080 ، 30بور�شيا (بي ان)  ،ايطاليا
تاريخ تقدمي الطلب 2012/07/29 :
ا�سم الوكيل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب 112 :
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال
ملكيتها وفقا لأحكام املادة ( )7/94من قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم .2008/67
رقـــم العالمــــة 893 :
الفئــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريخ الت�سجيل 1992/05/02 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  474 :فـي 1992/03/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :ووترمان ا�س .ايه .ا�س
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :يوروب براندز ا�س.ايه ار.ال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :لوك�سمبورغ  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  412 :اف  ،روت دي ا�ش  ،ال  ، 2086 -لوك�سمبورغ  ،لوك�سمبورغ
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :لوك�سمبورغ
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/12/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
رقـــم العالمــــة 1122 :
الفئــــــــــــــــــــــة 32 :
تاريخ الت�سجيل 1991/09/01 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  457 :فـي  1991/06/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة العوجان ال�صناعية
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم � 1306أل بي  ، 19جبل علي  ،دولة الإمارات العربية
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
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رقـــم العالمــــة 1123 :
الفئــــــــــــــــــــــة 32 :
تاريخ الت�سجيل 1992/06/07 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  475 :فـي 1992/03/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة العوجان ال�صناعية
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم � 1306أل بي  ، 19جبل علي  ،دولة الإمارات العربية
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
رقـــم العالمــــة 2397 :
الفئــــــــــــــــــــــة 05 :
تاريخ الت�سجيل 1994/06/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  525 :فـي 1994/04/16م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :باير اكتنجزل�شافت
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :امفاك كيميكال كوربوري�شون
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  4695 :ماك ارثر كورت � ،سويت  ، 1250نيويورك بيت�ش ،
كاليفورنيا  ، 92660الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2011/11/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
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رقـــم العالمــــة 3886 :
الفئــــــــــــــــــــــة 32 :
تاريخ الت�سجيل 2005/09/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  791 :فـي 2005/05/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة العوجان ال�صناعية
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم � 1306أل بي  ، 19جبل علي  ،دولة الإمارات العربية
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
رقـــم العالمــــة 5330 :
الفئــــــــــــــــــــــة 03 :
تاريخ الت�سجيل 1999/07/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  644 :فـي 1999/04/03م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جيوفرى بني � ،إنك
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :جيوفرى بني براندز ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة �:أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 550 :سيفـينث آ�فـينيو  ،نيويورك � ،أن واي ، 10001،الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/04/13 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/03 :م
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رقـــم العالمــــة 12331 :
الفئــــــــــــــــــــــة 03 :
تاريخ الت�سجيل 2002/02/05 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  707 :فـي 2001/11/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه (فرع جيه ال تي )
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة �:إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة رقم  2ات�ش ، 168-05-طابق رقم  5مبنى رقم � ، 2أر�ض
رقم  554-550م.د.م�.س  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
رقـــم العالمــــة 12332 :
الفئــــــــــــــــــــــة 18 :
تاريخ الت�سجيل 2002/02/05 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  707 :فـي 2001/11/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه (فرع جيه ال تي )
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة �:إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة رقم  2ات�ش ، 168-05-طابق رقم  5مبنى رقم � ، 2أر�ض
رقم  554-550م.د.م�.س  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
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رقـــم العالمــــة 12333 :
الفئــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريخ الت�سجيل 2002/02/05 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  707 :فـي 2001/11/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه (فرع جيه ال تي )
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة رقم  2ات�ش ، 168-05-طابق رقم  5مبنى رقم � ، 2أر�ض
رقم  554-550م.د.م�.س  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
رقـــم العالمــــة 12336 :
الفئــــــــــــــــــــــة 03 :
تاريخ الت�سجيل 2002/02/05 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  707 :فـي 2001/11/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه (فرع جيه ال تي )
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة رقم  2ات�ش ، 168-05-طابق رقم  5مبنى رقم � ، 2أر�ض
رقم  554-550م.د.م�.س  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
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رقـــم العالمــــة 12337 :
الفئــــــــــــــــــــــة 03 :
تاريخ الت�سجيل 2002/02/05 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  707 :فـي 2001/11/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه (فرع جيه ال تي )
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة رقم  2ات�ش ، 168-05-طابق رقم  5مبنى رقم � ، 2أر�ض
رقم  554-550م.د.م�.س  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
رقـــم العالمــــة 14266 :
الفئــــــــــــــــــــــة 09 :
تاريخ الت�سجيل 2004/01/20 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  754 :فـي 2003/11/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه (فرع جيه ال تي )
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة رقم  2ات�ش ، 168-05-طابق رقم  5مبنى رقم � ، 2أر�ض
رقم  554-550م.د.م�.س  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
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رقـــم العالمــــة 14521 :
الفئــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريخ الت�سجيل 2002/11/27 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  724 :فـي 2002/08/03م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابـــــق  :باركر بن برودكت�س
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :يوروب براندز ا�س.ايه ار.ال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :لوك�سمبورغ  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  412 :اف  ،روت دي ا�ش  ،ال  ، 2086 -لوك�سمبورغ  ،لوك�سمبورغ
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :لوك�سمبورغ
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م

رقـــم العالمــــة 14522 :
الفئــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريخ الت�سجيل 2002/11/27 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  724 :فـي 2002/08/03م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابـــــق  :باركر بن برودكت�س
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :يوروب براندز ا�س.ايه ار.ال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :لوك�سمبورغ  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  412 :اف  ،روت دي ا�ش  ،ال  ، 2086 -لوك�سمبورغ  ،لوك�سمبورغ
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :لوك�سمبورغ
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
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رقـــم العالمــــة 14523 :
الفئــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريخ الت�سجيل 2002/11/27 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  724 :فـي 2002/08/03م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :باركر بن برودكت�س
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :يوروب براندز ا�س.ايه ار.ال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :لوك�سمبورغ  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  412 :اف  ،روت دي ا�ش  ،ال  ، 2086 -لوك�سمبورغ  ،لوك�سمبورغ
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :لوك�سمبورغ
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م

رقـــم العالمــــة 14526 :
الفئــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريخ الت�سجيل 2003/01/07 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  720 :فـي 2002/06/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :باركر بن برودكت�س
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :يوروب براندز ا�س.ايه ار.ال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :لوك�سمبورغ  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  412 :اف  ،روت دي ا�ش  ،ال  ، 2086 -لوك�سمبورغ  ،لوك�سمبورغ
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :لوك�سمبورغ
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
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رقـــم العالمــــة 18519 :
الفئــــــــــــــــــــــة 30 :
تاريخ الت�سجيل 2004/06/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  764 :فـي 2004/04/03م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق �:سارا يل  /دي ايه ان.فـي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :كونينكليجي دويه ايجربت�س بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان �:أو�سرتدوك�شرتات  1011 ، 80دي كيه �أم�سرتدام  ،هولندا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/05/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م

رقـــم العالمــــة 18520 :
الفئــــــــــــــــــــــة 30 :
تاريخ الت�سجيل 2004/06/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  764 :فـي 2004/04/03م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سارا يل  /دي ايه ان.فـي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :كونينكليجي دويه ايجربت�س بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان �:أو�سرتدوك�شرتات  1011 ، 80دي كيه �أم�سرتدام  ،هولندا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/05/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
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رقـــم العالمــــة 19812 :
الفئــــــــــــــــــــــة 09 :
تاريخ الت�سجيل 2005/07/05 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  785 :فـي 2005/02/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سارا يل  /دي ايه ان.فـي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :كونينكليجي دويه ايجربت�س بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان �:أو�سرتدوك�شرتات  1011 ، 80دي كيه �أم�سرتدام  ،هولندا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/05/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م

رقـــم العالمــــة 19813 :
الفئــــــــــــــــــــــة 30 :
تاريخ الت�سجيل 2004/03/15 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  751 :فـي 2003/09/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سارا يل  /دي ايه ان.فـي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :كونينكليجي دويه ايجربت�س بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان �:أو�سرتدوك�شرتات  1011 ، 80دي كيه �أم�سرتدام  ،هولندا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/05/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
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رقـــم العالمــــة 24746 :
الفئــــــــــــــــــــــة 32 :
تاريخ الت�سجيل 2005/01/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  776 :فـي 2004/10/02م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة العوجان ال�صناعية
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم � 1306أل بي  ، 19جبل علي  ،دولة الإمارات العربية
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
رقـــم العالمــــة 26943 :
الفئــــــــــــــــــــــة 10 :
تاريخ الت�سجيل 2005/01/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  777 :فـي 2004/10/16م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :فارما�سيا اند ابجون كومباين
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ادفان�سد ميديكال اوبتك�س  ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  1700 :اي �سانت اندرو بلي�س � ،سانتا انا  ،كاليفورنيا - 92799
 ، 5162الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2004/06/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
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رقـــم العالمــــة 27161 :
الفئــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريخ الت�سجيل 2005/01/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  776 :فـي 2004/10/02م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة العوجان ال�صناعية
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم � 1306أل بي  ، 19جبل علي  ،دولة الإمارات العربية
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
رقـــم العالمــــة 27162 :
الفئــــــــــــــــــــــة 32 :
تاريخ الت�سجيل 2005/01/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  776 :فـي 2004/10/02م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة العوجان ال�صناعية
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم � 1306أل بي  ، 19جبل علي  ،دولة الإمارات العربية
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
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رقـــم العالمــــة 27163 :
الفئــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريخ الت�سجيل 2005/01/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  776 :فـي 2004/10/02م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة العوجان ال�صناعية
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم � 1306أل بي  ، 19جبل علي  ،دولة الإمارات العربية
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
رقـــم العالمــــة 27165 :
الفئــــــــــــــــــــــة 32 :
تاريخ الت�سجيل 2011/03/05 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  776 :فـي 2004/10/02م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة العوجان ال�صناعية
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم � 1306أل بي  ، 19جبل علي  ،دولة الإمارات العربية
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
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رقـــم العالمــــة 27166 :
الفئــــــــــــــــــــــة 32 :
تاريخ الت�سجيل 2005/09/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  791 :فـي 2005/05/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة العوجان ال�صناعية
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم � 1306أل بي  ، 19جبل علي  ،دولة الإمارات العربية
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م

رقـــم العالمــــة 28010 :
الفئــــــــــــــــــــــة 01 :
تاريخ الت�سجيل 2004/12/20 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  777 :فـي 2004/10/16م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :نوفولني تكنلوجي هولدينغز � ،سي  .فـي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سي بي اند �آي اويل اند غاز يوروب بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :او�ستدوينالن  2596 ، 75جاي جاي ذي هاج  ،هولندية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :هولندية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/27 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
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رقـــم العالمــــة 28010 :
الفئــــــــــــــــــــــة 01 :
تاريخ الت�سجيل 2004/12/20 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  777 :فـي 2004/10/16م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سي بي اند �آي اويل اند غاز يوروب بي.فـي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :لومو�س نوفولن تكنولوجي جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة �:أملانية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :غوتلييب  -داميلر � -سرتا�شه  ، 68165 ، 8مانهامي � ،أملانيا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/04/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م

رقـــم العالمــــة 28011 :
الفئــــــــــــــــــــــة 42 :
تاريخ الت�سجيل 2005/10/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  792 :فـي 2005/06/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :نوفولني تكنلوجي هولدينغز � ،سي  .فـي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سي بي اند �آي اويل اند غاز يوروب بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :او�ستدوينالن  2596 ، 75جاي جاي ذي هاج  ،هولندية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :هولندية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/27 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
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رقـــم العالمــــة 28011 :
الفئــــــــــــــــــــــة 42 :
تاريخ الت�سجيل 2005/10/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  792 :فـي 2005/06/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سي بي اند �آي اويل اند غاز يوروب بي.فـي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :لومو�س نوفولن تكنولوجي جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة �:أملانية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :غوتلييب  -داميلر � -سرتا�شه  ، 68165 ، 8مانهامي � ،أملانيا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/04/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م

رقـــم العالمــــة 29394 :
الفئــــــــــــــــــــــة 32 :
تاريخ الت�سجيل 2005/06/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  787 :فـي  2005/03/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة العوجان ال�صناعية
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم � 1306أل بي  ، 19جبل علي  ،دولة الإمارات العربية
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
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رقـــم العالمــــة 31711 :
الفئــــــــــــــــــــــة 03 :
تاريخ الت�سجيل 2007/01/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  825 :فـي 2006/10/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكيـة  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه (فرع جيه ال تي )
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة رقم  2ات�ش ، 168-05-طابق رقم  5مبنى رقم � ، 2أر�ض
رقم  554-550م.د.م�.س  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
رقـــم العالمــــة 31712 :
الفئــــــــــــــــــــــة 09 :
تاريخ الت�سجيل 2007/01/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  825 :فـي 2006/10/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكيـة  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه (فرع جيه ال تي )
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة �:إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة رقم  2ات�ش ، 168-05-طابق رقم  5مبنى رقم � ، 2أر�ض
رقم  554-550م.د.م�.س  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
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رقـــم العالمــــة 31713 :
الفئــــــــــــــــــــــة 14 :
تاريخ الت�سجيل 2007/01/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  825 :فـي 2006/10/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه (فرع جيه ال تي )
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة �:إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة رقم  2ات�ش ، 168-05-طابق رقم  5مبنى رقم � ، 2أر�ض
رقم  554-550م.د.م�.س  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
رقـــم العالمــــة 31714 :
الفئــــــــــــــــــــــة 18 :
تاريخ الت�سجيل 2007/01/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  825 :فـي 2006/10/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكيـة  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه (فرع جيه ال تي )
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة �:إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة رقم  2ات�ش ، 168-05-طابق رقم  5مبنى رقم � ، 2أر�ض
رقم  554-550م.د.م�.س  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
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رقـــم العالمــــة 31715 :
الفئــــــــــــــــــــــة 24 :
تاريخ الت�سجيل 2007/01/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  825 :فـي 2006/10/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكيـة  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه (فرع جيه ال تي )
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة �:إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة رقم  2ات�ش ، 168-05-طابق رقم  5مبنى رقم � ، 2أر�ض
رقم  554-550م.د.م�.س  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
رقـــم العالمــــة 31716 :
الفئــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريخ الت�سجيل 2007/01/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  825 :فـي 2006/10/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه (فرع جيه ال تي )
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة �:إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة رقم  2ات�ش ، 168-05-طابق رقم  5مبنى رقم � ، 2أر�ض
رقم  554-550م.د.م�.س  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
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رقـــم العالمــــة 31980 :
الفئــــــــــــــــــــــة 36 :
تاريخ الت�سجيل 2007/02/04 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  832 :فـي  2007/02/03م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة املجل�س �ش.م.م
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة العقارية املتحدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص  .ب  ،255 :الرمزالربيدي 100 :
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/02/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م

رقـــم العالمــــة 32382 :
الفئــــــــــــــــــــــة 32 :
تاريخ الت�سجيل 2011/08/07 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  932 :فـي 2011/04/02م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة العوجان ال�صناعية
ا�سم من انتقلت �إليه امللكيـة  :راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم � 1306أل بي  ، 19جبل علي  ،دولة الإمارات العربية
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
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رقـــم العالمــــة 32383 :
الفئــــــــــــــــــــــة 32 :
تاريخ الت�سجيل 2011/08/07 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  932 :فـي 2011/04/02م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة العوجان ال�صناعية
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم � 1306أل بي  ، 19جبل علي  ،دولة الإمارات العربية
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
رقـــم العالمــــة 32385 :
الفئــــــــــــــــــــــة 32 :
تاريخ الت�سجيل 2011/08/07 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  932 :فـي 2011/04/02م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة العوجان ال�صناعية
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم � 1306أل بي  ، 19جبل علي  ،دولة الإمارات العربية
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
-74-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1005

رقـــم العالمــــة 32386 :
الفئــــــــــــــــــــــة 32 :
تاريخ الت�سجيل 2011/08/07 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  932 :فـي 2011/04/02م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة العوجان ال�صناعية
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم � 1306أل بي  ، 19جبل علي  ،دولة الإمارات العربية
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
رقـــم العالمــــة 32994 :
الفئــــــــــــــــــــــة 12 :
تاريخ الت�سجيل 2006/03/05 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  790 :فـي 2005/05/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :زهينجز هو يوتوجن جروب كمبوين  ,ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :زهينجز هو يوتوجن با�س كومباين  ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة �:صينية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :يوتوجن روود  ،جوان�شوجن دي�سرتيك  ،زهينجز هو  ،ال�صني
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/10/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م

-75-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1005

رقـــم العالمــــة 32995 :
الفئــــــــــــــــــــــة 12 :
تاريخ الت�سجيل 2006/03/05 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  790 :فـي 2005/05/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :زهينجز هو يوتوجن جروب كمبوين  ,ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :زهينجز هو يوتوجن با�س كومباين  ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة �:صينية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :يوتوجن روود  ،جوان�شوجن دي�سرتيك  ،زهينجز هو  ،ال�صني
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/10/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م

رقـــم العالمــــة 35563 :
الفئــــــــــــــــــــــة 09 :
تاريخ الت�سجيل 2006/03/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  802 :فـي 2005/11/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سارا يل  /دي ايه ان.فـي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :كونينكليجي دويه ايجربت�س بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان �:أو�سرتدوك�شرتات  1011 ، 80دي كيه �أم�سرتدام  ،هولندا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/05/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
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رقـــم العالمــــة 35564 :
الفئــــــــــــــــــــــة 30 :
تاريخ الت�سجيل 2006/03/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  802 :فـي 2005/11/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سارا يل  /دي ايه ان.فـي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :كونينكليجي دويه ايجربت�س بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان �:أو�سرتدوك�شرتات  1011 ، 80دي كيه �أم�سرتدام  ،هولندا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/05/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
رقـــم العالمــــة 35789 :
الفئــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريخ الت�سجيل 2006/07/05 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  808 :فـي 2006/02/04م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه (فرع جيه ال تي )
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة �:إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة رقم  2ات�ش ، 168-05-طابق رقم  5مبنى رقم � ، 2أر�ض
رقم  554-550م.د.م�.س  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
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رقـــم العالمــــة 35790 :
الفئــــــــــــــــــــــة 24 :
تاريخ الت�سجيل 2006/06/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  803 :فـي 2005/11/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه (فرع جيه ال تي )
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة �:إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة رقم  2ات�ش ، 168-05-طابق رقم  5مبنى رقم � ، 2أر�ض
رقم  554-550م.د.م�.س  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
رقـــم العالمــــة 35791 :
الفئــــــــــــــــــــــة 18 :
تاريخ الت�سجيل 2006/06/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  803 :فـي 2005/11/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه (فرع جيه ال تي )
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة �:إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة رقم  2ات�ش ، 168-05-طابق رقم  5مبنى رقم � ، 2أر�ض
رقم  554-550م.د.م�.س  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
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رقـــم العالمــــة 35792 :
الفئــــــــــــــــــــــة 14 :
تاريخ الت�سجيل 2006/06/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  803 :فـي 2005/11/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه (فرع جيه ال تي )
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة �:إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة رقم  2ات�ش ، 168-05-طابق رقم  5مبنى رقم � ، 2أر�ض
رقم  554-550م.د.م�.س  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
رقـــم العالمــــة 35793 :
الفئــــــــــــــــــــــة 09 :
تاريخ الت�سجيل 2006/06/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  803 :فـي 2005/11/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه (فرع جيه ال تي )
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة �:إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة رقم  2ات�ش ، 168-05-طابق رقم  5مبنى رقم � ، 2أر�ض
رقم  554-550م.د.م�.س  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
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رقـــم العالمــــة 35794 :
الفئــــــــــــــــــــــة 03 :
تاريخ الت�سجيل 2006/06/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  803 :فـي 2005/11/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :جيانفرانكو فـريي ا�س.بي.ايه (فرع جيه ال تي )
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة �:إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة رقم  2ات�ش ، 168-05-طابق رقم  5مبنى رقم � ، 2أر�ض
رقم  554-550م.د.م�.س  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
رقـــم العالمــــة 37732 :
الفئــــــــــــــــــــــة 30 :
تاريخ الت�سجيل 2007/07/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  836 :فـي 2007/04/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة العوجان ال�صناعية
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم � 1306أل بي  ، 19جبل علي  ،دولة الإمارات العربية
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
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رقـــم العالمــــة 37733 :
الفئــــــــــــــــــــــة 30 :
تاريخ الت�سجيل 2007/07/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  836 :فـي 2007/04/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة العوجان ال�صناعية
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم � 1306أل بي  ، 19جبل علي  ،دولة الإمارات العربية
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
رقـــم العالمــــة 37734 :
الفئــــــــــــــــــــــة 30 :
تاريخ الت�سجيل 2007/07/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  836 :فـي 2007/04/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة العوجان ال�صناعية
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم � 1306أل بي  ، 19جبل علي  ،دولة الإمارات العربية
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
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رقـــم العالمــــة 38016 :
الفئــــــــــــــــــــــة 29 :
تاريخ الت�سجيل 2007/07/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  836 :فـي 2007/04/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة العوجان ال�صناعية
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم � 1306أل بي  ، 19جبل علي  ،دولة الإمارات العربية
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
رقـــم العالمــــة 38017 :
الفئــــــــــــــــــــــة 30 :
تاريخ الت�سجيل 2007/07/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  836 :فـي 2007/04/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة العوجان ال�صناعية
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم � 1306أل بي  ، 19جبل علي  ،دولة الإمارات العربية
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
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رقـــم العالمــــة 38949 :
الفئــــــــــــــــــــــة 12 :
تاريخ الت�سجيل 2007/12/03 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  846 :فـي 2007/09/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :زهينجز هو يوتوجن جروب كمبوين  ,ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :زهينجز هو يوتوجن با�س كومباين  ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة �:صينية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :يوتوجن روود  ،جوان�شوجن دي�سرتيك  ،زهينجز هو  ،ال�صني
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/10/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م

رقـــم العالمــــة 40659 :
الفئــــــــــــــــــــــة 29 :
تاريخ الت�سجيل 2007/01/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  826 :فـي 2006/11/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة العوجان ال�صناعية
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم � 1306أل بي  ، 19جبل علي  ،دولة الإمارات العربية
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
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رقـــم العالمــــة 40660 :
الفئــــــــــــــــــــــة 30 :
تاريخ الت�سجيل 2007/01/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  826 :فـي 2006/11/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة العوجان ال�صناعية
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية :راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم � 1306أل بي  ، 19جبل علي  ،دولة الإمارات العربية
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
رقـــم العالمــــة 40661 :
الفئــــــــــــــــــــــة 32 :
تاريخ الت�سجيل 2009/12/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  888 :فـي 2009/06/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة العوجان ال�صناعية
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم � 1306أل بي  ، 19جبل علي  ،دولة الإمارات العربية
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/03/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
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رقـــم العالمــــة 41811 :
الفئــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريخ الت�سجيل 2007/04/02 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  832 :فـي 2007/02/03م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شركة املجل�س �ش.م.م
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة جمموعة ال�سيابي �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :عمانية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص ب  255 :الرمز الربيدي 100:
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/02/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
رقـــم العالمــــة 42917 :
الفئــــــــــــــــــــــة 09 :
تاريخ الت�سجيل 2007/07/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  836 :فـي 2007/04/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوانغ دونغ �أوبل ليتينج كو  ،ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :أوبل اليتينغ كو.ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :صينية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :أر ام ، 411.بيلدينغ  ،1رقم  ، 6111لونغدونغ �أفـينيو  ،بودونغ
نيو دي�سرتيكت � ،شانغهاي  ،ال�صني
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/05/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
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رقـــم العالمــــة 42918 :
الفئــــــــــــــــــــــة 11 :
تاريخ الت�سجيل 2007/07/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  836 :فـي 2007/04/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوانغ دونغ �أوبل ليتينج كو  ،ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :أوبل اليتينغ كو.ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :صينية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :أر ام ، 411.بيلدينغ  ،1رقم  ، 6111لونغدونغ �أفـينيو  ،بودونغ
نيو دي�سرتيكت � ،شانغهاي  ،ال�صني
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/05/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
رقـــم العالمــــة 42919 :
الفئــــــــــــــــــــــة 09 :
تاريخ الت�سجيل 2008/02/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  852 :فـي 2007/12/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوانغ دونغ �أوبل ليتينج كو  ،ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :أوبل اليتينغ كو.ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :صينية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :أر ام ، 411.بيلدينغ  ،1رقم  ، 6111لونغدونغ �أفـينيو  ،بودونغ
نيو دي�سرتيكت � ،شانغهاي  ،ال�صني
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/05/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
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رقـــم العالمــــة 42920 :
الفئــــــــــــــــــــــة 11 :
تاريخ الت�سجيل 2008/02/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  852 :فـي 2007/12/01م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جوانغ دونغ �أوبل ليتينج كو  ،ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :أوبل اليتينغ كو.ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :صينية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :أر ام ، 411.بيلدينغ  ،1رقم  ، 6111لونغدونغ �أفـينيو  ،بودونغ
نيو دي�سرتيكت � ،شانغهاي  ،ال�صني
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/05/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/02/13 :م
رقـــم العالمــــة 45820 :
الفئــــــــــــــــــــــة 37 :
تاريخ الت�سجيل 2008/02/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  850 :فـي 2007/11/03م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :زهينجز هو يوتوجن جروب كمبوين  ,ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :زهينجز هو يوتوجن با�س كومباين  ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة �:صينية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :يوتوجن روود  ،جوان�شوجن دي�سرتيك  ،زهينجز هو  ،ال�صني
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/10/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
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رقـــم العالمــــة 45821 :
الفئــــــــــــــــــــــة 37 :
تاريخ الت�سجيل 2008/03/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  850 :فـي 2007/11/03م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :زهينجز هو يوتوجن جروب كمبوين  ,ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :زهينجز هو يوتوجن با�س كومباين  ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة �:صينية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :يوتوجن روود  ،جوان�شوجن دي�سرتيك  ،زهينجز هو  ،ال�صني
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/10/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م

رقـــم العالمــــة 45822 :
الفئــــــــــــــــــــــة 37 :
تاريخ الت�سجيل 2008/03/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  850 :فـي 2007/11/03م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :زهينجز هو يوتوجن جروب كمبوين  ,ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :زهينجز هو يوتوجن با�س كومباين  ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة �:صينية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :يوتوجن روود  ،جوان�شوجن دي�سرتيك  ،زهينجز هو  ،ال�صني
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/10/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
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رقـــم العالمــــة 63649 :
الفئــــــــــــــــــــــة 31 :
تاريخ الت�سجيل 2011/07/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  933 :فـي 2011/04/16م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :مارتيك بيو�سين�سي�س كوربوري�شن
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :دي ا�س ام �آي بي ا�سيت�س بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :هيت اوفرلون  6411 ، 1تي هريلن  ،هولندا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/28 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م

رقـــم العالمــــة 63650 :
الفئــــــــــــــــــــــة 31 :
تاريخ الت�سجيل 2011/07/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  933 :فـي 2011/04/16م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :مارتيك بيو�سين�سي�س كوربوري�شن
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :دي ا�س ام �آي بي ا�سيت�س بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :هيت اوفرلون  6411 ، 1تي هريلن  ،هولندا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/02/28 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2013/03/02 :م
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جمل�س املناق�صات
يعلـن جملـ�س املناق�صـات عن طرح املناق�صات التالية :
ا�ســــــم املناق�صــة ال�شركـات التي يحـق قيمـة
رقـم
املناق�صـة
امل�ستند
لها اال�شتــراك

�آخر موعد موعد
لتوزيــع تقدمي
امل�ستندات العطـاءات

م�شروع توفري فنيني ال�شركـات املتخ�ص�صـة
(= 175/ر.ع)
 2013/13ل�صيانة الأجهزة واملعدات فـي الأعمال املذكورة مائة
وخم�سة 2013/4/15 2013/3/27
الطبية بامل�ست�شفى وامل�سجلة لدى جملـ�س و�سبعون
رياال عمانيا
ال�سلطان ـ ـ ــي
املناق�صات
توريد وتركيب وت�شغيل ال�شركـات العاملية
 2013/14وتكامل واختبار و�صيانة وال�شركات املحلية
نظام �إ�صدار الفواتري
"دولية" جلميع خدمات ال�شركة املتخ�ص�صة فـي
العمانية لالت�صاالت
الأعمال املذكورة

2013/15
"دولية"

2013/16
"دولية"

2013/17
"دولية"

توريد وتركيب وت�شغيل
وتكامل واختبار نظام
التحا�سب الفعلي املوحد
جلميع خدمات ال�شركة
العمانية لالت�صاالت
ت�صميم وتوريد وتركيب ال�شركـات العاملية
واختبار البوابة املوحدة
وال�شركات املحلية
لإدارة خدمات امل�شرتكني
املتخ�ص�صة فـي
لنظام الفوترة بال�شركة
الأعمال املذكورة
العمانية لالت�صاالت
توريد وتركيب نظام
ال�شركـات العاملية
التكامل والرتابط
بني الأنظمة اجلديدة وال�شركات املحلية
للفوترة مع طبقة �إدارة
( )ESB &BPM)/(IBMاملتخ�ص�صة فـي
لل�شركة العمانية
الأعمال املذكورة
لالت�صاالت

(= 500/ر.ع)
خم�سمائة 2013/4/22 2013/3/27
ريال عماين

ال�شركـات العاملية
(= 2٫000/ر.ع)
وال�شركات املحلية
2013/4/22 2013/3/27
�ألفـ ـ ــا
املتخ�ص�صة فـي
ريال عماين
الأعمال املذكورة
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(= 900/ر.ع)
ت�سعمائـ ــة
2013/4/22 2013/3/27
ريال عماين
(= 188/ر.ع)
مائة وثمانية
2013/4/22 2013/3/27
وثمانون
رياال عمانيا
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ميكـن احل�صـول على م�ستنـدات ال�شـروط واملوا�صفـات من مبنى املجلـ�س باخلويـر اعتبارا
من تاريـخ ن�شـر هـذا الإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـور باجلـدول �أعـاله .
على جميع ال�شركات �أن ترفق مع عطاءاتها ت�أمينا م�ؤقتا فـي �صورة �ضمان م�صرفـي �أو �شيك
م�صدق عليه من �أحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة ال يقل عن ( )%1من قيمة العطاء
معنونا با�سم معايل رئي�س جمل�س املناق�صات و�ساري املفعول ملدة ( )90يوما من تاريخ
تقدمي العطاءات وكل عطاء ال ي�ستوفـي الت�أمني امل�ؤقت املطلوب �سوف لن ينظر فيه .
تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�صلي املعـد لذلك وعلى جدول الفئات
املرافق له فـي مظاريف خمتومة بال�شمع الأحمـر معنونـة با�سـم معايل رئي�س جمل�س
املناق�صات مكتوب عليها م ــن اخل ــارج رق ــم وا�ســم املناق�صـة فقـط و�أن ال يكتـب على املظـروف
ا�سـم �صاحـب العطــاء �أو ما ي�شري �إليه .
يجب و�ض ــع العطـاءات ب�صن ــدوق املناق�ص ــات مببنــى املجل ــ�س باخلوي ــر ابت ــداء من ال�ساع ــة
ال�سابعة والن�ص ــف حتى ال�ساع ــة العا�ش ــرة من �صب ــاح الي ــوم املح ــدد باجل ــدول �أع ــاله  ،هذا
و�س ــوف لن يتــم قب ــول �أي عط ــاء يــرد �إىل املجل ــ�س بع ــد املوعــد الآنــف الذكــر  ،كما يج ــب
ح�ضــور ممثل لل�شركة التي تقدم عطاءها فـي املناق�صة عند �إجـراءات فتح املظاريف  ،علما
ب�أنه �سيتم بث هذه الإجراءات مبا�شرة على موقع جمل�س املناق�صات فـي �شبكـة املعلومات
العاملية (الإنرتنـت) ( )http://www.tenderboard.gov.omابتداء من ال�ساعة احلادية
ع�شرة �صباحا .
�ستعط ــى الأف�ضلي ــة فـي الإ�سنــاد لل�شركــات التي ي�شتمــل عطا ؤ�هــا على �أكبــر ن�سبــة تعمني
ون�سبة �شراء ممكنة من املنتجات الوطنية .
جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول �أقل �أو �أي عطاء �آخر
الأمني العام ملجل�س املناق�صات

-91-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1005

امل�صفوفة لال�ست�شارات املالية
�إعــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية
ل�شركــة �إنفــاذ للتجـــارة �ش.م.م
تعلــن امل�صفوفــة لال�ست�شــارات املالي ــة �أنـه ــا تقوم بت�صفيــة �شرك ــة �إنفاذ للتج ــارة �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل التجاري بالرق ــم  1051799وفقــا التفاق ال�شركـ ــاء املـ ـ ـ�ؤرخ
2012/6/10م  ,وللم�صفــي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفية �أمام الغري  ،وعلى اجلميع
مراجعة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة على العنوان التايل :
م�سقط � -ص.ب  117 :ر.ب 103 :
هاتف  24496007 :فاك�س 24496089 :
كما يدعو امل�صفي مبوجب هذا الإعالن دائني ال�شركة للتقدم بادعاءاتهم �ضد ال�شركة
مدعمة بامل�ستندات الثبوتية علـى العن ــوان املذكــور �أعــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر مــن تاريــخ
العــالن  ،وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفي على العنوان
ن�شــر هــذا إ
امل�شار �إليه .
امل�صفــــــــــي
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