
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1116(                                                                         ال�سنـــــة الرابعــة والأربعــــون 

         

املحتـــــــــويــات

قــــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــــــة

وزارة ال�سحــــــــة

ب�إ�ســـــــــدار الالئحـــــــة  فـــــي 2015/9/22  �ســـــــ�در  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2015/124 

 التنظيميــــــة للم�ؤ�صـ�صـــــــات ال�صحيــــــــة اخلا�صـــــــة

لعــالج وتاأهيـــل مر�صــى الإدمــــان علــى املخـــدرات 

وامل�ؤثـــرات العقليـــة .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميـــــــــــة

                      وزارة التجــارة وال�سناعــة

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

جملــ�س املناق�ســات 

اإعـالن عـن طـرح املناق�صـة رقـم 2015/46.

رقم 

ال�سفحة

 الأحــد 13 ذو احلجة 1436هـ                                                    املـ�افـــق 27 �صبتمبـــــر 2015م   
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رقم 

ال�سفحة

اإعــــــــــــــالنـات جتاريـــــــــــــــــة

عمـر بـن �سالـم بـن خ�سيـف ال�سام�سـي

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�صفيـة ل�صركـة املهند�صـ�ن ال�صت�صاريـ�ن العمانيـ�ن �ش.م.م .

قيـ�س بـن �سالـم بـن عامـر الرا�سـدي 

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�صفيـة ل�صركــة جبــــال اخلالديــــة �ش.م.م .

مكتــب ديلويــت اآنــد تـو�س 

)ال�سـرق الأو�سـط( - حما�سبون قانونيون

اإعــــــالن عـن بـدء اأعمـال الت�صفيـة ل�صركـة ميت�ص�بي�صي هافـي اإند�صرتيي�ش مل�صاريع 

ال�صماد واملقاولت والبناء �ش.م.م .

مكتـب الأول لال�ست�سـارات املاليـة

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�صفيـة ل�صركـة اأركــــان للنقـــل والتعديــن �ش.م.م .

ق�سـي بـن نا�سـر بـن حممـد احلميـدي

اإعالن  عـن بـدء اأعمـال الت�صفيـة ل�صركـة املدينـة العربيـة اخلليجيـة لال�صتثمـار �ش.م.م . 

�سركـة بن �سبيـب ، الرا�سـدي والربوانـي 

للمحامــــاة وال�ست�ســـــارات القانونيــــــة

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�صفيـة ل�صركـة خاكـي لالإن�صـاء �ش.م.م .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1116(

وزارة ال�صحـــــــة

قــرار وزاري 

رقـــم 2015/124

 باإ�صـدار الالئحـة التنظيميـة للم�ؤ�صـ�صات ال�صحيـة اخلا�صـة

لعــالج وتاأهيــل مر�صــى الإدمــان علــى املخـــدرات وامل�ؤثـــرات العقليـــة

ا�ستنادا اإىل قانون مزاولة مهنة الطب الب�سري وطــب الأ�سنــان ال�سادر باملر�ســوم ال�سلطانــي 

رقم 96/22 ، 

واإىل قانــون مزاولــة مهنـــة ال�سيدلـــة وتنظيـــم املوؤ�س�سات ال�سيدلنيــة ال�ســـادر باملر�ســــوم 

ال�سلطاين رقم 96/41 ، 

واإىل قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/17 ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/36 بتحديد اخت�سا�سات وزارة ال�سحة واعتماد هيكلها 

التنظيمي ، 

واإىل القرار الــوزاري رقم 2001/98 باإ�ســدار الالئحة التنفيذية لقانـون مكافحــة املخــدرات 

واملوؤثرات العقلية ، 

واإىل القرار الوزاري رقم 2009/25 باإ�سدار لئحة تنظيم امل�ست�سفيات اخلا�سة ، 

 وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .  

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمــل باأحكام لئحة تنظيم املوؤ�س�ســـات ال�سحية اخلا�ســـة لعالج وتاأهيل مر�ســـى الإدمـــان 

على املخدرات واملوؤثرات العقلية املرفقة .  

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

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

�صدر فـي  :   8 / 12 /1436هـ 

امل�افــــق  : 22 /  9  /2015م
د . اأحمد بن حممد بن عبيد ال�صعيدي

                                                                         وزيــــــــــــــــــــــــــــر ال�سحـــــــــــــــــــــــــــــة 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1116(

 الالئحـة التنظيميـة للم�ؤ�صـ�صات ال�صحيـة اخلا�صـة

لعــالج وتاأهيــل مر�صــى الإدمــان علــى املخـــدرات وامل�ؤثـــرات العقليـــة

الف�صــل الأول

تعاريــف واأحكـام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيــق اأحكـــام هذه الالئحة ، يكون للكلمات والعبارات التاليــــة املعــنى املبـــني قريـــن 

كل منها ، ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :

الــــــــوزارة :

وزارة ال�سحة . 

املديريــــــة : 

املديرية العامة للموؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سـة .  

امل�ؤ�ص�صـــةال�صحيــة : 

املوؤ�س�ســـات ال�سحيـــة اخلا�ســــة لعــــالج وتاأهيل مر�ســـى الإدمـــان علـــى املخـــدرات واملوؤثــــرات 

العقلية ، وت�سمل كال من مراكز التاأهيل النهاري لالإدمان اأو بيوت التعافـي اأو م�ست�سفيات 

عالج وتاأهيل الإدمان . 

اللجنــــة  :

جلنة موؤ�س�سات عالج وتاأهيل مر�سى الإدمان على املخدرات واملوؤثرات العقلية واملن�سو�ض 

عليها فـي املــادة ) 3 ( من هذه الالئحة . 

مركـز التاأهيـل النهـاري لالإدمـان :

موؤ�س�سة �سحية معدة ل�ستقبال مر�سى الإدمان على املخدرات واملوؤثرات العقلية لتقييــمهم 

وتاأهيلهم نف�سيا واجتماعيا ومهنيا ، بحيث ل تتجاوز مـدة اإقامتهـم فـي املركـز يومـا كامـال . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1116(

بيــ�ت التعافـــي :

العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  على  الإدمان  من  املتعافني  ل�ستقبال  معدة  �سحية  موؤ�س�سة 

لتاأهيلهم نف�سيا واجتماعيا ومهنيا وم�ساعدتهم على الندماج فـي املجتمع ، بحيث ل تقل 

مدة اإقامتهم فيها عن يوم واحد . 

م�صت�صفـى عـالج وتاأهيـل الإدمـان :

موؤ�س�سة �سحية معدة ل�ستقبال مر�سى الإدمان على املخدرات واملوؤثرات العقلية للك�سف 

عليهم وعالجهم وتاأهيلهم نف�سيا واجتماعيا ومهنيا .  

املــادة ) 2 (

يطبق فـي �ساأن خمالفة اأحكام هذه الالئحة القواعد والعقوبات الواردة فـي قانون مزاولة 

مهنة الطب الب�سري وطب الأ�سنان ، وقانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية ، وقانون 

مزاولة مهنة ال�سيدلة وتنظيم املوؤ�س�سات ال�سيدلنية امل�سار اإليها ، كل فـي نطاق اأحكامه . 

الف�صــل الثانــي

�صـروط واإجــراءات الرتخيـ�ص

املــادة ) 3 (

يتوىل البت فـي طلبات الرتخي�ض للموؤ�س�سات ال�سحية جلنة ي�سدر بت�سكيلها واإجراءات 

عملها قرار من الوزير . 

املــادة ) 4 (

ل يجــــوز للموؤ�س�ســــة ال�سحيـــة مزاولــــة ن�ساطهـــا اإل بعـــد احل�ســـول علــى ترخيـــ�ض بــــذلك 

من اللجنة ، وين�سر هذا الرتخي�ض فـي اجلريدة الر�سمية على نفقة املرخ�ض له .  

املــادة ) 5 (

ل يجـــوز الرتخيــــ�ض للموؤ�ســـ�سة ال�سحية مبمار�ســـة ن�ساطـــها اأو جتديـــد هــــذا الرتخيـــــ�ض 

اإل بعد التاأمني ل�سالح الغري �سد امل�سوؤولية عن الأخطاء الطبية ، وعلى اأن تكون م�ستوفية 

لال�سرتاطات وال�سوابط املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة . 
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املــادة ) 6 (

يقدم طلب الرتخي�ض اإىل املديرية على النموذج املعد لذلك ، مرفقا به امل�ستندات الآتية :

ن�سخة من البطاقة ال�سخ�سية اأو جواز ال�سفر .     1

ن�سخة من �سهادة ال�سجل التجاري .     2

اإي�سال �سداد الر�سم .    3

البيانات التي تو�سح موقع املوؤ�س�سة املطلوب الرتخي�ض لها .    4

املــادة ) 7 (

ت�سجل جميع طلبات الرتخي�ض لدى املديرية فـي ال�سجل املخ�س�ض ، يدون فيه ما ياأتي :

تاريخ تقدمي الطلب .     1

رقم الت�سجيل .     2

قائمة امل�ستندات املرفقة بالطلب .     3

املــادة ) 8 (

تتولــى املديرية فح�ض طلب الرتخيـــ�ض وا�ستيفاء كافة امل�ستندات والبيانـــات ، ثـــم رفعـــه 

اإىل اللجنة م�سفوعا بتقريرالزيارة ملوقع املوؤ�س�سة ال�سحية املطلوب الرتخي�ض لها ، وتقوم 

اللجنـــة باإ�سدار موافـــقة مبدئية تتوىل املديريـــة اإخطار مقدم الطلب بها خـــالل اأ�سبـــوع 

من تاريخ �سدورها . 

ويجب على مقدم الطلب اأن ي�ستكمل اإجراءات الرتخي�ض خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ 

، ويجوز للجنة منح مقدم الطلب  املوافقة ملغاة  واإل اعتربت  املبدئية  باملوافقة  اإخطاره 

مهلة اأخرى ل تتجاوز )6( �ستة اأ�سهر ل�ستكمال اإجراءات الرتخي�ض اإذا قدم عذرا مقبول 

للجنة .  

املــادة ) 9 (

ت�سدر اللجنة قرارها فـي طلب الرتخي�ض خالل)60( �ستني يوما من تاريخ ا�ستيفاء كافة 

امل�ستندات والبيانات املطلوبة ، ويجب على اللجنة ت�سبيب قرارها فـي حالة رف�ض الطلب .  

ويعد م�سي هذه املدة دون البت فـي الطلب رف�سا له . 
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املــادة ) 10 (

ي�ســدر الرتخيــ�ض ملـــدة )2( �سنتـــني ، ويجوز جتديـــده ملـدة اأو ملــدد اأخـــرى مماثلــــة بــــذات 

اأن يقدم طلب التجديد خالل )30( الثالثني يوما ال�سابقة  الإجراءات وال�سروط ، على 

على انتهاء الرتخي�ض . 

املــادة ) 11 (

يجوز لذوي ال�ساأن التظلم من قرارات اللجنة اإىل الوزير خالل )60( �ستني يوما من تاريخ 

اإخطارهــم بهــا اأو علمهـــم بهــــا علمــــا يقينيـــا . ويكون البت فيــه خــــالل )30( ثالثـــني يومـــا 

من تاريخ تقدميه ، ويعد م�سي هذه املــدة دون رد ، رف�سا للتظلم . 

الف�صــل الثالـــث

التزامـــات امل�ؤ�ص�صـــة ال�صحيـــة

املــادة ) 12 (

يحظــر علــى املوؤ�س�ســـة ال�سحية ت�سغيــل العاملــني بالوظائــف الطبيــة والوظائـــف الطبيـــة 

امل�ساعدة بها اإل بعد احل�سول على ترخي�ض مبزاولة املهنة من الوزارة .  

املــادة ) 13 (

يحظر على املوؤ�س�سة ال�سحية القيام بالدعاية العلنية دون احل�سول على ترخي�ض م�سبق 

من املديرية ، كما يحظر على املوؤ�س�سة ال�سحية كتابة و�سفة طبية اإل على النموذج املعتمد 

من الوزارة .  

املــادة ) 14 (

يحظر على املوؤ�س�سة ال�سحية تدوين اأي بيانات على لئحــة املوؤ�س�سة اأو على منوذج الو�سفة 

الطبية تخالف البيانات الواردة فـي ترخي�سها .  

املــادة ) 15 (

يجـــب علــــى املوؤ�ســ�سة ال�سحيـــة تبليـــغ املديرية واأقـــرب مركــــز �سرطة عن اأي حادث جنائــي 

اأو اعتـــداء اأو وفــاة حتــدث للمر�ســى املراجعــني لها اأو املنومــني فيهــا ، وعليهــا اأن حتتفــظ 

ب�سجل عن احلوادث والإ�سابات والبالغات . 
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املــادة ) 16 (

يجـــب علـــى املوؤ�س�ســـة ال�سحيـــة تطبيق �سيا�سات و�سوابــط التعامــل مــع الأدويــــة املخـــدرة 

واملوؤثرات العقلية ال�سادرة عن الوزارة . 

املــادة ) 17 (

يجــب علــــى املوؤ�س�ســـــة ال�سحيـــــة اإر�ســـــال اإح�سائيـــــات �سهريــــة خا�ســــة مبر�ســـى الإدمـــــان 

على املخدرات واملوؤثرات العقلية اإىل اللجنــة الوطنية ل�سوؤون املخدرات واملوؤثــرات العقليــة 

لقيدها فـي ال�سجل اخلا�ض بح�سر حالت الإدمان . 

املــادة ) 18 (

يجب على املوؤ�س�سة ال�سحية اللتزام ب�سوابط و�سيا�سات مكافحة العدوى واإبالغ املديرية 

باحلالت املر�سية املعدية . 

املــادة ) 19 (

يجب على جميع العاملني باملوؤ�س�سة ال�سحيـــة مراعـــاة اللتــزام باأخالقيــات املهــن الطبيــة 

والطبية امل�ساعدة وقواعدها واأ�سولها . 

الف�صــل الرابــع

مركــز التاأهيــل النهــاري لالإدمــان

املــادة ) 20 (

يجب اأن ي�ستوفـي مركز التاأهيل النهاري لالإدمان الآتي :

و�سائل ال�سالمة باملبنى وفقا ل�سروط الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .     1

لوحات اإر�سادية ملختلف الأق�سام واخلدمات .     2

م�سدر �سحي للمياه الباردة وال�ساخنة فـي دورات املياه واأحوا�ض غ�سيل الأيدي    3

طوال الوقت .  

نظام ال�سرف ال�سحي للمبنى .     4
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م�سعد اإذا كان املبنى مكونا من )3( ثالثة اأدوار فاأكرث .     5

خدمة التلفاك�ض والإنرتنت ح�سب احتياجات وحجم املركز .    6

الإ�ساءة والتهوية املنا�سبة للمبنى .     7

مداخل وخمارج وخدمات خم�س�سة للمعاقني .     8

لوحــة اإر�ساديـة عنــد مدخل املبنى تو�سـح ا�ســـم املركــز وتخ�س�ســـه وحتـــدد مواعيـــد    9

العمل به . 

اأثاث ومعدات واأجهزة طبية وغري طبية ح�سب ال�سرتاطات املعتمدة من الوزارة .    10

نظام معلومات �سحي اإلكرتوين .     11

اأماكن منا�سبة لنتظار الرجال واأخرى للن�ساء .    12

اأن ي�ستمل املركز على الآتي :   13

ق�سم للمعاينة والك�سف الطبي واملخربي .    

ق�سم خلدمات الإر�ساد والتوجيه النف�سي .   

ق�سم خلدمات التاأهيل الجتماعي .   

ق�سم خلدمات التاأهيل البدين .    

ق�سم خلدمات التاأهيل املهني .    

قاعة لالجتماعات .    

قاعة لال�سرتاحة والت�سلية مزودة بتلفاز .    

غرفة لالإدارة .    

خدمات التغذية والنظافة ح�سب احتياجات وحجم املركز .     14

كامريات مراقبة داخلية وخارجية .     15

املــادة ) 21 (

يجــب على مركز التاأهيل النهــاري لالإدمان توفري الكـــوادر الآتيــة كحــد اأدنــى ، وذلك وفقــا 

للمعايري وال�سوابط املعتمدة من الوزارة :
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العــــددالفئـــــــــةم

الك�ادر الطبية والطبية امل�صاعدة

1طبيب اخت�سا�سي اأو ممار�ض )اإدمان/نف�سي(1

2التمري�ض )ممر�سة وممر�ض(2

2مر�سد نف�سي/اأخ�سائي نف�سي3

2اأخ�سائي علم اجتماع4

1اأخ�سائي عالج مهني5

1مدرب لياقة بدنية6

الك�ادر الإدارية واملالية

1موظف لل�سوؤون الإدارية واملالية1

1موظف ا�ستقبال2

1حار�ض اأمن 3

الف�صــل اخلامـــ�ص

بيــــ�ت التعافــــي

املــادة ) 22 (

يجب اأن ت�ستوفـي بيوت التعافـي الآتي :

و�سائل ال�سالمة باملبنى وفقا ل�سروط الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .     1

لوحات اإر�سادية ملختلف الأق�سام واخلدمات .     2

م�سدر �سحي للمياه الباردة وال�ساخنة فـي دورات املياه واأحوا�ض غ�سيل الأيدي    3

طوال الوقت .  

نظام ال�سرف ال�سحي للمبنى .     4

م�سعد اإذا كان املبنى مكونا من )3( ثالثة اأدوار فاأكرث .     5

خدمة التلفاك�ض والإنرتنت ح�سب احتياجات وحجم املبنى .    6
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الإ�ساءة والتهوية املنا�سبة للمبنى .     7

مداخل وخمارج وخدمات خم�س�سة للمعاقني .     8

لوحــة اإر�ساديــة عنــد مدخــل املبنى تو�سح ا�سمه وتخ�س�سه وحتدد مواعيــد العمــل    9

به . 

اأثاث ومعدات واأجهزة طبية وغري طبية ح�سب ال�سرتاطات املعتمدة من الوزارة .    10

نظام معلومات �سحي اإلكرتوين .    11

اأن ت�ستمل بيوت التعافـي على الآتي :    12

ق�سم الإر�ساد والتوجيه النف�سي .   

ق�سم التاأهيل الجتماعي .    

ق�سم التاأهيل البدين .    

ق�سم التاأهيل املهني .    

ق�سم ال�سوؤون الإدارية واملالية .    

ق�سم التغذية .    

ق�سم النظافة .    

اأ�سرة ل تقل عن )12( اثني ع�سر .    

قاعات للعالج اجلماعي ل تقل عن )2( قاعتني .    

قاعـــــات داخليــــة لال�سرتاحـــة وللت�سليـــة مـــزودة بالو�سائــــل الرتفيهيــــة ل تقـــــل   

عن )2( قاعتني . 

اأماكن ترفيهية مفتوحة خارجية )حديقة/ملعب( .   

غرفة لل�سالة )للرجال/للن�ساء( .    

مكتبة .    

احلرا�سات الأمنية .    

الغ�سيل .    

الب�ستنة .    
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املــادة ) 23 (

يجب على بيوت التعافـي توفري الكوادر الآتية كحد اأدنى ، وذلك وفقا للمعايري وال�سوابط 

املعتمدة من الوزارة  :

العــــــددالفئــــــــةم

3مر�سد تعاف1

2مر�سد نف�سي2

2اأخ�سائي اجتماعي3

1اأخ�سائي عالج مهني4

1مر�سد ديني5

1مدرب لياقة بدنية6

1م�سرف �سكن/كل )12( اثنتي ع�سرة �ساعة7

1موظف ا�ستقبال8

1موظف لل�سوؤون الإدارية واملالية9

1حار�ض اأمن10

الف�صـــل ال�صـــاد�ص

م�صت�صفــى عــالج وتاأهيــل الإدمــان

املــادة ) 24 (

يجـب اأن ي�ستوفـي م�ست�سفى عالج وتاأهيل الإدمـــان جميــع ا�ستــراطــات وموا�سفـــات املبنـى ، 

وال�سرتاطـــات العامــة واخلا�ســة فـي ت�سميـــم وت�سطيب امل�ست�سفى ، وال�ستــراطات املقـــررة 

، وت�سميم جميع اخلدمات الهند�سية طبقا للموا�سفات الفنية واملن�سو�ض  املبنى  ملرافق 

عليها فـي لئحة تنظيم امل�ست�سفيات اخلا�سـة امل�سار اإليها ، مبا يتفق مع املرافــق التي يتكون 

منها م�ست�سفى عالج وتاأهيل الإدمان .  
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املــادة ) 25 (

يجب األ يقل عدد الأ�سرة فـي م�ست�سفى عالج وتاأهيل الإدمان عن )12( اثني ع�سر .  

املــادة ) 26 (

تتكون مرافق م�ست�سفى عالج وتاأهيل الإدمان من  :

ق�سم العيادات اخلارجية .     1

ق�سم الطوارئ .     2

ق�سم املخترب .     3

ق�سم ال�سيدلية :   4

�سيدلية خارجية : خلدمة مر�سى العيادات اخلارجية .    

�سيدلية داخليـــــة : خلدمة املر�سى املنومني .    

ق�سم الأ�سعة .     5

ق�سم اأجنحة الإقامة )التنومي( :   6

جناح العالج الطبي "عالج الأعرا�ض الن�سحابية" .    

جناح التاأهيل .    

اأق�سام التاأهيل :   7

ق�سم الإر�ساد والتوجيه النف�سي - )الفردي/واجلماعي ( .   

ق�سم التاأهيل الجتماعي .    

ق�سم التاأهيل البدين .    

ق�سم التاأهيل املهني .    

قاعات للعالج اجلماعي ل تقل عن )2( قاعتني .    

قاعــــات داخليــــة لال�سرتاحــــة وللت�سليــــة مـــزودة بالو�سائـــل الرتفيهيــــة ل تقــــل   

عن )2( قاعتني . 
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اأماكن ترفيهية مفتوحة خارجية )حديقة/ملعب( .   

غرفة لل�سالة )للرجال/للن�ساء( .    

الأق�سام امل�ساندة :   8

ق�سم ال�سوؤون الإدارية واملالية .    

ق�سم التغذية .    

ق�سم النظافة .    

احلرا�سات الأمنية .    

الغ�سيل .    

الب�ستنة .    

املــادة ) 27 (

يجب اأن حتتوي اأجنحة الإقامة )التنومي( مب�ست�سفى عالج وتاأهيل الإدمان على  :

غرف منفردة .     1

غرف مزدوجة .      2

غرف خا�سة للعزل .     3

غرفة حجز لحتواء احلالت املتهيجة .    4

املــادة ) 28 (

يجب تزويد اأق�سام م�ست�سفى عالج وتاأهيل الإدمان واأجنحته بالأجهزة واملعدات الأ�سا�سية 

الالزم توفرها بكل ق�سم ، وبالأخ�ض ما ياأتي  :

الأ�سرة املجهزة باخلدمات الإ�سعافية بق�سم الطوارئ .    1

�سيارة اإ�سعاف على مدار ال�ساعة .     2

اأجهزة الك�سف عن املخدرات واملوؤثرات العقلية ، والأمرا�ض املعدية )مر�ض نق�ض    3

املناعة املكت�سب ، واأمرا�ض اللتهاب الكبدي الوبائي( .  

جهاز الأ�سعة ال�سينية الرقمية .     4
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املــادة ) 29 (

يجب على م�ست�سفــى عالج وتاأهيل الإدمان توفيــر الكـــوادر الآتيـــة كحــــد اأدنــى ح�ســب �سعـــة 

امل�ست�سفى ودرجة ت�سنيفه ، وذلك وفقا للمعايري وال�سوابط املعتمدة من الوزارة  :

العــــــــــددالفئـــــــةم

الك�ادر الطبية

1 )لكل 60 �سريرا(طبيب ا�ست�ساري اإدمان/نف�سي1

1 )لكل 20 �سريرا(طبيب اخت�سا�سي اإدمان/نف�سي2

1 )لكل 20 �سريرا(طبيب ممار�ض اإدمان/نف�سي3

1طبيب ممار�ض اأمرا�ض باطنية4

الك�ادر الطبية امل�صاعدة

1م�سوؤول التمري�ض1

4م�سرف/م�سرفة متري�ض2

ممر�ض/ممر�سة قانونية3

1 )لكل 5 اأ�سرة( لكل مناوبة

تكون موزعة على املناوبات ح�سب الآتي  :

)43%( فـي املناوبة ال�سباحية

)32%( فـي املناوبة امل�سائية

)25%( فـي املناوبة الليلية

م�ساعدين �سحيني )م�سمد(4

1 )لكل 20 �سريرا( لكل مناوبة

تكون موزعة على املناوبات ح�سب الآتي  :

)43%( فـي املناوبة ال�سباحية

)32%( فـي املناوبة امل�سائية

)25%( فـي املناوبة الليلية
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العــــــــددالفئـــــــةم

1اأخ�سائي علم نف�ض اإكلينيكي5

1 )لكل 10 اأ�سرة(مر�سد نف�سي/اأخ�سائي نف�سي6

1 )لكل 10 اأ�سرة(اأخ�سائي علم اجتماع7

1 )لكل 10 اأ�سرة(اأخ�سائي عالج مهني8

1 )لكل 5 اأ�سرة(مدرب لياقة بدنية9

1 )لكل مناوبة(�سيديل10

2 )لكل مناوبة(م�ساعد �سيديل11

1 )لكل مناوبة(فني اأ�سعة12

1 )لكل مناوبة(فني خمترب13

الك�ادر الإدارية واملالية

1

الإدارية  بال�سوؤون  خمت�ض  موظف 

ح�سب ال�سوابط وال�سرتاطات واملالية

اخلا�سة بامل�ست�سفيات اخلا�سة املعتمدة 

من قبل الوزارة

موظف ا�ستقبال2

حار�ض اأمن3
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وزارة التجــــارة وال�صناعـــة

اإعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 

ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـادة )7/94( مـن قانـون حقـوق امللكيـة ال�سناعيـة الـ�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2008/67 .

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 3432

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 1995/4/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 545 فـي 1995/2/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : روجر اند جيليت ا�س.اإيه

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : لوريال

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : فرن�سية - ال�سناعة والتجارة

العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2015/1/21م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/18م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 3433

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 1995/4/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 545 فـي 1995/2/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : روجر اند جيليت ا�س.اإيه

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : لوريال

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : فرن�سية - ال�سناعة والتجارة

العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2015/1/21م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/18م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3434

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 1995/6/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 547 فـي 1995/3/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : روجر اند جيليت ا�س.اإيه

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : لوريال

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : فرن�سية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2015/1/21م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/18م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3801

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 1996/1/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 561 فـي 1995/10/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ماك ترك�س انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فولفو تراك كوربوراي�سن

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سويدية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ا�س - اي 405   08 جوتيبورج ، ال�سويد

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : ال�سويد

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/5/8م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/6/11م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 6046

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2001/8/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 677 فـي 2000/8/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : براكو ا�س بيه ايه

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : براكو �سوي�س اإ�س اإيه

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سوي�سرية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا كانتونايل جالرييا 2 مانو 6928 �سوي�سرا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/26م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/18م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 6047

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2001/8/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 677 فـي 2000/8/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : براكو ا�س بيه ايه

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : براكو �سوي�س اإ�س اإيه

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سوي�سرية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا كانتونايل جالرييا 2 مانو 6928 �سوي�سرا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/26م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/18م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 6114

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2000/4/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 664 فـي 2000/2/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ماك ترك�س انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فولفو تراك كوربوراي�سن

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سويدية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ا�س - اي 405   08 جوتيبورج ، ال�سويد

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : ال�سويد

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/5/8م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/6/11م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 11230

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2004/1/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 750 فـي 2003/9/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ذي اي�ســت ا�سياتيــك كومبانــي ليمــتد ايــه/ا�س )ايه/ا�س ديت 

او�ستا�سياتيك�سي كومباين(

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بالمالتام هولدينجز اإيه بي اإ�س

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : دمناركية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كيــر اأوف اإيريــا اإيــه/ اإ�س اأماجــر �سرتاندفـيــج 390 ، 2 ، 2770 

كا�سرتاب الدمنارك

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الدمنارك

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2015/1/6م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/18م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 11281

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 6

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2002/1/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 696 فـي 2001/6/2م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : بتلر مانيوفاكت�سورينغ كومباين

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بلو�سكوب بيلدينجز نورث اأمرييكا اإنك

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1540 جيني�سي �سرتيت ، كان�سا�س �سيتي ، مي�سوري 64102 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2008/12/15م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/18م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 11442

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2002/9/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 697 فـي 2001/6/16م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : فـيلميتك كوربوري�سن

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ذي داو كيميكال كومبني

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : مدينــة ميدلنــد وليــة ميت�سيغــان 48674 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2015/1/16م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 23034

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 6

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2004/6/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 759 فـي 2004/1/17م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : جي اف اي هولدنغــز كابو�سيكــي كاي�ســا )تتاجــر اأي�ســا با�سم 

جي اف اي هولدنغز انك(

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اإن كيه كيه تيوب�س

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : يابانية - ال�سناعة والتجارة

اإيكيجامــــي ت�ســـو كاوا�ساكـــي - كـــو كاوا�ساكـــي �سيتــي                                      2 �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 - 

كاناجاوا اليابان

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اليابان

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/12/2م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/7/2م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 24466

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2004/10/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 769 فـي 2004/6/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : بروكرت اند غامبل مانيوفاكت�سورينغ كولون جي.ام.بي.ات�س

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ا�س ايه ديزايرن بارفـيومز اإل تي دي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : امريترانــــ�س بـــارك بو�ســـي ميــــل ليــــن ، واتفـــورد ، هريتـــ�س                                

اإجنلرتا دبليو دي 24 7جي جي اململكة املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/20م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/30م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1116(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 28812

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 45

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل :  2005/5/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 781 فـي 2004/12/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : اآ�سا اأبلوي ايه بى

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اآ�سا اأبلوي براندينج اإ�س.اإيه.اآر.اإل

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : لوك�سمبورجية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 11 -13  بوليفارد دو ل فوار اإل -  1528 لوك�سمبورج ، لوك�سمبورج

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : لوك�سمبورج

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/5م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/18م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 28813

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2005/5/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 781 فـي 2004/12/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : اآ�سا اأبلوي ايه بى

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اآ�سا اأبلوي براندينج اإ�س.اإيه.اآر.اإل

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : لوك�سمبورجية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 11-13 بوليفارد دو ل فوار اإل - 1528 لوك�سمبورج ، لوك�سمبورج

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : لوك�سمبورج

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/5م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/18م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1116(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 28814

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 6

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2005/5/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 781 فـي 2004/12/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : اآ�سا اأبلوي ايه بي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اآ�سا اأبلوي براندينج اإ�س.اإيه.اآر.اإل

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : لوك�سمبورجية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 11-13 بوليفارد دو ل فوار اإل - 1528 لوك�سمبورج ، لوك�سمبورج

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : لوك�سمبورج

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/5م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/18م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 36403

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 2

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/8/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 807 فـي 2006/1/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : تايكو ادهي�سفز اإل بي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : كوفالين�س �سبي�سياليتي ماترييال�س كورب

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كري اأوف اأبوللو مانيجمنت ، فـي اإل بي 9 وي�ست �سارع رقم 

57 نيويورك ، نيويورك 10019 ، الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة :  2015/1/22م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/18م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1116(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 36403

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 2

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/8/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 807 فـي 2006/1/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : كوفالين�س �سبي�سياليتي ماترييال�س كورب

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بريي بال�ستيك هولدينج كوربوراي�سن 

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كري اأوف اأبوللو مانيجمنت ، فـي اإل بي 9 وي�ست �سارع رقم 

57 نيويورك ، نيويورك 10019 ، الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة :  2015/1/22م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/20م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 36403

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 2

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/8/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 807 فـي 2006/1/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : بريي بال�ستيك�س كوربوري�سن

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : كوفالين�س �سبي�سياليتي اأدهي�سيفز اإل اإل �سي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 25 فورج باركواي فرانكلني ما�سات�سو�ست�س 02038 الوليات 

املتحدة الأمريكية 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة :  2014/12/15م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/20م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1116(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 38840

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/5/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 879 فـي 2009/1/17م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : اإيربان ديكاي كو�سميتيك�س اإل اإل �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : لوريال 

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : فرن�سية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س فرن�سا 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة :  2014/9/23م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 41316

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/12/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 888 فـي 2009/6/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : كرافت فود�س هولدينغز انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : كرافت فودز غلوبال براندز ال ال �سي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

الوليــات   6093 الينــوي   ، نورثفـيلــد   ، درايــف  ليكـــ�س  ثــري  �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة :  2008/8/4م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/18م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1116(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 43022

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2008/1/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 845 فـي 2007/8/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : روجر اند جيليت ا�س ايه

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : لوريال

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : فرن�سية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س فرن�سا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/9/5م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/7/2م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 43372 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5   

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2008/4/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 851 فـي 2007/11/17م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ثريافان�س انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ثريافان�س بيوفارما انتيبيوتك�س اأي بي ال ال �سي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 901 جيتواي بوليفارد ، �ساوث �سان فران�سي�سكو ، كاليفورنيا 

94080 الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م

-31-



اجلريدة الر�سمية العدد )1116(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 43373 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2008/4/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 851 فـي 2007/11/17م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ثريافان�س انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ثريافان�س بيوفارما انتيبيوتك�س اأي بي ال ال �سي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 901 جيتواي بوليفارد ، �ساوث �سان فران�سي�سكو ، كاليفورنيا 

94080 الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة :  45422 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2008/7/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 864 فـي 2008/6/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ثريافان�س انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ثريافان�س بيوفارما انتيبيوتك�س اأي بي ال ال �سي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 901 جيتواي بوليفارد ، �ساوث �سان فران�سي�سكو ، كاليفورنيا 

94080 الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 45480

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2013/11/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1016 فـي 2013/6/9م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : روجر اند جيليت ا�س.اإيه

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : لوريال

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : فرن�سية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2015/1/21م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/18م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 50536

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/3/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 876 فـي 2008/12/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سي زيت ي/ اإيه �سي اإن ترايدمارك�س اإل اإل �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ذا نيل�س كومباين )يو اإ�س ( اإل اإل �سي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 85 بـــرود �سرتيــــت نيويــورك ، نيويــــورك 10004 ، الوليــــات 

املتحدة الأمريكية 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/18م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 50537

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/3/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 876 فـي 2008/12/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سي زيت ي/ اإيه �سي اإن ترايدمارك�س اإل اإل �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ذا نيل�س كومباين )يو اإ�س ( اإل اإل �سي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 85 برود �سرتيت نيويورك ، نيويورك 10004 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/18م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 51893

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/8/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نايك انرتنا�سيونال ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نايك اإينوفاتيف �سي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون بويرمــــان درايــــف ، بيفرتـــون ، اوريغون 97005 - 6453  

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 51894

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/8/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نايك انرتنا�سيونال ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نايك اإينوفاتيف �سي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون بويرمــــان درايــــف ، بيفرتــــون ، اوريغــون 97005 - 6453  

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 51895

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 28

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/8/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نايك انرتنا�سيونال ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نايك اإينوفاتيف �سي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

  6453  - 97005 ، اوريغـــون  ، بيفرتــون  �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون بويرمــان درايــف 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1116(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 51896

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/8/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نايك انرتنا�سيونال ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نايك اإينوفاتيف �سي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون بويرمـــان درايــــف ، بيفرتــــون ، اوريغــون 97005 - 6453  

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 51897

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/8/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نايك انرتنا�سيونال ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نايك اإينوفاتيف �سي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون بويرمـــان درايــــف ، بيفرتــــون ، اوريغـــون 97005 - 6453  

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1116(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 51898

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 28

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/8/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نايك انرتنا�سيونال ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نايك اإينوفاتيف �سي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون بويرمـــان درايـــف ، بيفرتـــون ، اوريغـــون 97005 - 6453   

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 51899

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/8/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نايك انرتنا�سيونال ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نايك اإينوفاتيف �سي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

  6453  - 97005 �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون بويرمــان درايـــف ، بيفرتـــون ، اوريغــون 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1116(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 51900

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/8/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نايك انرتنا�سيونال ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نايك اإينوفاتيف �سي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون بويرمــــان درايــــف ، بيفرتـــون ، اوريغــون 97005 - 6453  

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 51901

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 28

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/8/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نايك انرتنا�سيونال ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نايك اإينوفاتيف �سي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون بويرمـــان درايـــف ، بيفرتـــون ، اوريغـــون 97005 - 6453  

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1116(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 51902

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/8/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نايك انرتنا�سيونال ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نايك اإينوفاتيف �سي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون بويرمــــان درايـــــف ، بيفرتــــون ، اوريغــون 97005 - 6453  

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 51903

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/8/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نايك انرتنا�سيونال ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نايك اإينوفاتيف �سي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون بويرمــــان درايــــــف ، بيفرتـــون ، اوريغــــون 97005 - 6453  

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1116(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 51904

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 28

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/8/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نايك انرتنا�سيونال ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نايك اإينوفاتيف �سي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون بويرمــان درايــف ، بيفرتـــون ، اوريغــــون 97005 - 6453  

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 51905

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/8/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نايك انرتنا�سيونال ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نايك اإينوفاتيف �سي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون بويرمــــان درايـــف ، بيفرتـــون ، اوريغـــون 97005 - 6453  

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 51906

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/8/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نايك انرتنا�سيونال ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نايك اإينوفاتيف �سي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون بويرمــــان درايــــف ، بيفرتـــون ، اوريغــــون 97005 - 6453  

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 51907

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 28

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/8/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نايك انرتنا�سيونال ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نايك اإينوفاتيف �سي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون بويرمـــان درايـــف ، بيفرتــــون ، اوريغـــون 97005 - 6453  

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 61342

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2010/10/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 914 فـي 2010/7/3م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نايك انرتنا�سيونال ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نايك اإينوفاتيف �سي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن   ون بويرمــــان درايـــــف ، بيفرتــــون ، اوريغــــون 97005 - 6453  

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 62342

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2011/1/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نايك انرتنا�سيونال ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نايك اإينوفاتيف �سي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون بويرمــان درايـــف ، بيفرتــــون ، اوريغـــون 97005 - 6453  

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 62343

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2011/1/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نايك انرتنا�سيونال ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نايك اإينوفاتيف �سي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون بويرمـــان درايـــف ، بيفرتـــون ، اوريغـــون 97005 - 6453  

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 62344

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2011/1/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نايك انرتنا�سيونال ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نايك اإينوفاتيف �سي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون بويرمـــان درايــــف ، بيفرتــــون ، اوريغـــون 97005 - 6453  

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 62345

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2011/1/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نايك انرتنا�سيونال ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نايك اإينوفاتيف �سي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون بويرمـــان درايـــف ، بيفرتــــون ، اوريغـــون 97005 - 6453  

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 62346

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 28

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2011/1/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نايك انرتنا�سيونال ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نايك اإينوفاتيف �سي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون بويرمـــان درايــــف ، بيفرتــــون ، اوريغـــون 97005 - 6453  

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 62347

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2011/1/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نايك انرتنا�سيونال ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نايك اإينوفاتيف �سي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون بويرمــــان درايــــف ، بيفرتـــون ، اوريغـــون 97005 - 6453   

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 62348

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2011/1/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : نايك انرتنا�سيونال ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نايك اإينوفاتيف �سي فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون بويرمـــان درايــــف ، بيفرتـــون ، اوريغـــون 97005 - 6453  

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2014/11/19م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2015/8/17م
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جملـــــ�س املناق�صــــــات

توريـــد وتركيــب معـــدات طبيــــة 

للموؤ�ص�صـــات ال�صحيــة التابعــــة لــــوزارة ال�صحـــــة

يعلـن جملـ�س املناق�صـات عن طــرح املناق�صـة رقـم 2015/46 ب�سـ�أن توريـــد وتركيـــب معــدات 

طبية للموؤ�ص�صات ال�صحية ملدة �صنتني التابعة لوزارة ال�صحة .

ميكــن لل�صيدليــات وال�صركــات املتخ�ص�صـــة فـي الأعمــال املذكـــورة وامل�صجلة لـــدى جملـــ�س 

املناق�صات احل�صول على م�صتندات ال�صروط واملوا�صفات من مبنى املجل�س باخلوير اعتبارا 

مــــن تاريــــــخ ن�صـر هـــــذا الإعـــــالن وحتـــى تاريــــخ 2015/10/15م ، مقابل )=/175 ر.ع( م�ئة 

وخم�صة و�صبعني ريال عمانيا .

علــى كــل �صركة ترغـــب ال�صتـراك فـي هــذه املناق�صة اأن ترفق مع عطائها تاأمينــا موؤقتـــا 

فـي �صورة �صمان م�صرفـي اأو �صيك م�صـدق عليه مـن اأحـد البنــوك العاملـة فـي ال�صلطنـة 

ل يقل عن )1%( من قيمة العطاء معنونا با�صم معايل رئي�س جمل�س املناق�صات و�صاري 

املفعول ملدة )90( يوما من تاريخ تقدمي العطاءات وكل عطاء ل ي�صتوفـي التاأمني املوؤقت 

املطلوب لن ينظر فيه .

تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النمــوذج الأ�صلــي املعد لذلك وعلــى جــدول الفئــات 

املرافــق لـــه فـي مظاريف خمتومة بال�صمــع الأحمــر معنونة با�صم معايل رئيـــ�س جملــــ�س 

وتركيـــب  توريد  ب�سـ�أن   2015/46 رقــــم  )املناقــ�صة  اخلـــارج  مـــن  عليهـا  املناق�صـات مكتـوب 

معــــدات طبيـــة للموؤ�ص�صـــات ال�صحيــة ملـــدة �صنتـــني التابـــعة لـــــوزارة ال�صحــــة( ، واأل يكتــــب 

علـى املظــروف ا�صــم �صاحــب العطــاء اأو ما ي�صري اإليه .

يجـب و�صـع العطـاءات ب�صنـدوق املناق�صـات مببنى املجلـ�س باخلويـــر ابتــداء من ال�صاعـــة 

ال�صابعـة والن�صــف حتــى ال�صاعـــــة العا�صـرة مــن �صبـاح يوم الإثنــــني املوافــــق 2015/11/2م ، 

ولـــن يتم قبـــــول اأي عطــــاء يرد اإىل املجل�س بعد املوعــــد الآنـــــف الذكر كما يجــــب ح�صور 

باأنه  ، علما  املظاريف  اإجراءات فتح  املناق�صة عند  فـي  تقدم عطاءها  التي  لل�صركة  ممثل 

�صيتم بـــــث هـــــذه الإجراءات مبا�صرة على موقــــع جملــــــ�س املناق�صات فـــــي �صبكــــــة املعلومـات 

العامليــة )الإنرتنـــــــــت( )http://www.tenderboard.gov.om( ابتـداء مــــــــن ال�صاعــة 

احلاديــة ع�صــرة �صباحــا من يوم الإثنــــني املوافــــق 2015/11/2م .

�صتعطى الأف�صلية فـي الإ�صــناد لل�صركـــات التي ي�صتمل عطاوؤهــا علــى اأكبـر ن�صبــة تعمـــني 

ون�صبة �صراء ممكنة من املنتجات الوطنية .

جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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عمـر بـن �سالـم بـن خ�سيـف ال�سام�سـي

اإعــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة

ل�سركـة املهند�سـون اال�ست�ساريـون العمانيـون �ش.م.م 

يعلـن عمـر بـن �شالـم بـن خ�شيـف ال�شام�شـي اأنـه يقـوم بت�شفيـة �شركـة املهند�شون اال�شت�شاريون 

العمانيون �ش.م.م ، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شـجـل التجاري بالرقم 1215671 ، وللم�شفـي وحده 

حــق متثيل ال�شركة فـي الت�شفية اأمام الغري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان التايل :

�ش.ب : 611 ر.ب : 113 

هاتـف  رقـم : 24714634 - فاك�ش رقم : 24713653

كمـا يدعــو امل�شفــي مبوجـب هــذا االإعـالن دائنـي ال�شركـة للتقدم بادعاءاتهم �شد ال�شركة 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا االإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .

امل�سفــــــــــي
قيـ�ش بـن �سالـم بـن عامـر الرا�سـدي 

اإعــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة

ل�سركــة جبــــال اخلالديــــة �ش.م.م

يعلـن قي�ش بن �شامل بن عامر الرا�شدي اأنـه يقـوم بت�شفيـــة �شركـــة جبــال اخلالديــة �ش.م.م ، 

وامل�شجلـــــــة لــــــدى اأمانـــة ال�شـجــــــل التجـــاري بالرقـــــم 1664891 ، وفقـــــا التفـــــاق ال�شركــــاء 

املوؤرخ 2015/9/3م ، وللم�شفــــي وحــده حــــق متثيـــل ال�شركـــة فـــي الت�شفيــة اأمــام الغيــر ، 

وعلى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي فـي كافــة االأمــور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان 

التالــي :

والية بو�سر - العذيبة

هاتـف  رقـم : 99666563

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  االإعالن  هذا  امل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا االإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .

امل�سفــــــــــي
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مكتب ديلويت اآند تو�ش )ال�سرق الأو�سط( - حما�سبون قانونيون

اإعــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة 

ل�سركة ميت�سوبي�سي هافـي اإند�سرتيي�ش مل�ساريع ال�سماد واملقاولت والبناء �ش.م.م 

يعلـــن مكتــب ديلويـــت �آنـــد تـــو�ش )�ل�ســـرق �لأو�ســـط( - حما�سبــون قانونيــون - �أنــــه يقـــوم 

بت�سفيـة �سركـة ميت�سوبي�سي هافـي �إند�سرتيي�ش مل�ساريع �ل�سماد و�ملقاولت و�لبناء �ش.م.م ، 

و�مل�سجلـــة لـدى �أمانـــة �ل�سـجــــل �لتجـــاري بالرقـــم 1778692 ، وفقــا لقـــر�ر �ل�سركـــاء �ملـــوؤرخ 

2015/6/11م ، وللم�سفـــــي وحـــــده حـــــــق متثيــــــل �ل�سركـــــة فــــــي �لت�سفيــــة �أمــــام �لغيـــــر ، 

وعلى �جلميع مر�جعة �مل�سفـي فـي كافة �لأمور �لتي تتعلق باأعمال �ل�سركة على �لعنو�ن 

�لتايل :

احلي التجاري - مركز م�سقط الدويل 

�ش.ب : 258 ر.ب : 112 روي

هاتـف  رقـم : 24817775 - فاك�ش رقم : 24815581

�ل�سركة  �سد  بادعاء�تهم  للتقدم  �ل�سركة  د�ئني  �لإعالن  هذ�  �مل�سفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�ستند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله ، خــالل �ستــة �أ�سهـــر مــن تاريــخ 

ن�ســر هــذ� �لإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي على �لعنو�ن 

�مل�سار �إليه .

امل�سفــــــــــي

مكتـب الأول لال�ست�سـارات املاليـة

اإعــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة اأركــــان للنقـــل والتعديــن �ش.م.م 

يعلــــن مكتـــــب �لأول لال�ست�ســــار�ت �ملالـيــــــة �أنــــه يقـــــــوم بت�سفيـــــــة �سركـــــــة �أركـــــــان للنقــــل 

و�لتعديــن �ش.م.م , و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سـجـــل �لتجــاري بالرقــم 1044101 ، وفقــا للحكـــم 

�لتمهيـــدي �ل�ســــادر بتاريــــخ 2014/5/26م بالدعــــوى �لتجاريــــة �لثالثيـــة رقـــم 2013/88 

، وعلى �جلميع مر�جعة  �أمام �لغري  �ل�سركــة فــي �لت�سفيـة  وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل 

�مل�سفـي فـي كافة �لأمور �لتي تتعلق باأعمال �ل�سركة على �لعنو�ن �لتايل :

حمافظة م�سقط - اخلوير - مقابل مركز روا�سكو للت�سوق 

بناية اأرزات - مكتب رقم : 44 - �ش.ب : 911 ر.ب : 112 

هاتـف  رقـم : 92212733 - فاك�ش رقم : 24484434

كمـا يدعــو �مل�سفــي مبوجـب هــذ� �لإعـالن د�ئنـي �ل�سركـة للتقدم بادعاء�تهم �سد �ل�سركة 

مدعمة بامل�ستند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله ، خــالل �ستــة �أ�سهـــر مــن تاريــخ 

ن�ســر هــذ� �لإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي على �لعنو�ن 

�مل�سار �إليه .

امل�سفــــــــــي

-48-



اجلريدة الر�سمية العدد )1116(

ق�سـي بـن نا�سـر بـن حممـد احلميـدي

اإعــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة

ل�سركـة املدينـة العربيـة اخلليجيـة لال�ستثمـار �ش.م.م 

يعلـــن ق�شــي بــن نا�شــر بــن حممـــد احلميـــدي اأنــه يقـوم بت�شفيـــة �شركــة املدينــة العربيــة 

 ،  1213501 بالرقــم  التجــاري  ال�شـجـــل  اأمانــة  لــدى  وامل�شجلـــة   ، اخلليجية لال�شتثمــار �ش.م.م 

وفقـــا التفــاق ال�شركــاء املـــوؤرخ 2015/9/2م ، وللم�شفــــي وحــده حــــق متثيــل ال�شركــة فـــي 

الت�شفيــة اأمــام الغيــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمال 

ال�شركة على العنوان التايل :

والية ال�سيب - املوالح ال�سمالية - بالقرب من م�سروع املوج

�ش.ب : 2402 ر.ب : 111 

هاتـف  رقـم : 95044988 - 99354475 - 95602020

كمـا يدعــو امل�شفــي مبوجـب هــذا االإعـالن دائنـي ال�شركـة للتقدم بادعاءاتهم �شد ال�شركة 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا االإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .

امل�سفــــــــــي

�سركة بن �سبيب ، الرا�سدي والربواين للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

اإعــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـةل�سركـة خاكـي لالإن�سـاء �ش.م.م

تعلـن �شركــة بــن �شبــيـــب ، الرا�شـــــدي والربوانــــي للمحامـــــاة واال�شت�شــــارات القانونيـــة اأنــها 

تقـــــوم بت�شفيــــة �شركـــة خاكــــي لالإن�شــــاء �ش.م.م ، وامل�شجلـــــة لــدى اأمانــة ال�شـجـــل التجــاري 

بالرقـــم 1173071 ، وفقـــا لقرار اأ�شحاب ح�ش�ش راأ�ش املال باجتماعهم املـــوؤرخ 2015/4/13م ، 

وللم�شفــــــي وحــــده حـــــــق متثيـــــــل ال�شركــــــة فـــــي الت�شفيــــــة اأمــــام الغــــري ، وعلــــــى اجلميـــــع 

مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــة االأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان التايل :

 م�سقط - الغربة ال�سمالية - بناية رقم : 223

جممع رقم : 237 - بناية االأ�سالة)1( - مكتب رقم : 407

هاتـف  رقـم : 24218555 - فاك�ش رقم : 24218585

كمـا يدعــو امل�شفــي مبوجـب هــذا االإعـالن دائنـي ال�شركـة للتقدم بادعاءاتهم �شد ال�شركة 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا االإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .

امل�سفــــــــــي

-49-




