ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()١٤٥5

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

الأحد  23حم ـ ـ ــرم 1444هـ

املوافـق � 21أغ�سط�س 2022م
رقم
ال�صفحة

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
				
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/493ص ـ ــادر فــي  2022/8/17بتعديل بع�ض �أحكام
الالئحة التنظيمية للجـان االنتخابيـة لغرفـة
جتـارة و�صناعـة عمـان.
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/494ص ـ ــادر فــي  2022/8/17بت�سمية رئي�س و�أع�ضاء
جلنة انتخابات غرفة جتارة و�صناعة عمان.
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/498ص ـ ــادر فــي  2022/8/18بت�سمية رئي�س و�أع�ضاء
جلنة طعون انتخابات غرفة جتارة و�صناعة عمان.
وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
		
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/125ص ـ ــادر فــي  2022/8/9ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
لإن�شاء و�إدارة وت�شغيل الأر�صفة البحرية خـارج املوانئ.
هيئـة تنظيــم االت�صــاالت
		
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/109صـ ــادر فـ ــي  2022/7/28ب�إ�صــدار الئحـة تنظيـم
تنفــيذ اخلدمات فــي جمال االت�صاالت.

7
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10
18

رقم
ال�صفحة

كليــة العلــوم ال�شرعيــة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/6صـ ــادر فـ ــي  2022/8/7ب�إ�صــدار النظ ــام الأكادميــي
26
لكليـة العلـوم ال�شرعيـة.
هيئــــة حمـــاية امل�ستهــــلك
62
ا�ست ـ ـ ــدراك.
�إعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة العــدل وال�شـــ�ؤون القانونيـــة
قرار جلنة قبول املحامني رقم  2022/8/43باملوافقة على ت�أ�سيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامـاة65 .
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
72
�إعالن ب�ش�أن ت�سجيــل م�ؤ�شر جغرافـي.
73
الإعالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
112
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
�إعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
214
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ارتقاء اجلنوب للتجارة  -ت�ضامنية.
214
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ق�صر الإبداع ال�شاملة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع روعة التعمري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م215 .
215
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كومبو املتحدة �ش.م.م.
216
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع كومبو التجارية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شرق اجلزيرة للم�شاريع الع�صرية �ش.م.م216 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظاهر اخلري للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية2١٧ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد ويحيى �أبناء علي ال�صاحلي للتجارة
2١٧
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
218
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم املغرب التجارية �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور�س ال�شرية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية218 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليحمدي املتحدة للتجارة واخلدمات �ش.م.م218 .
218
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شفق للتجهيزات والتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�سار احلديث لتقنية املعلومات �ش.م.م219 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املهام الفنية املتخ�ص�صة �ش�.ش.و.
219
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فن الإعمار للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية219 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأعمال الناجحة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م219 .
2٢٠
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النكهة الطيبة �ش.م.م.
220
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد للعقارات �ش.م.م.
2٢٠
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أما�سي حم�ضة للتجارة  -ت�ضامنية.
220
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الروا�سي املتقدمة �ش.م.م.
221
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ النجاح الراقي �ش.م.م.
2٢١
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عا�صفة ال�صحراء ال�شاملة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة باب ال�سالم الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية2٢١ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ايه ان جي او تومي�شن �سوليو�شنز �ش.م.م221 .
222
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة وكان الدولية �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قي�س بن �سامل بن حممد ال�سعيدي
و�شريكه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
222
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رحاب الرديدة املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية222 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم �صحم ال�ساطع �ش.م.م.
222
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء حي ال�سرح للتجارة  -ت�ضامنية2٢٣ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القوافل لتقنية املعلومات  -ت�ضامنية2٢٣ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيبات العقر للتجارة  -ت�ضامنية.
2٢٣
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية للهند�سة والأعمال الدولية �ش.م.م2٢٣ .
2٢٤
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع فرحة املتحدة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال القابل املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م2٢٤ .
2٢٤
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التكنلوجيا الداخلية �ش.م.م.
2٢٥
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إجنازات ال�سويق للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمدان بن علي بن ح�سن الفزاري و�شركاه
2٢٥
للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املعمري والقطيطي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م2٢٥ .

قــــــــرارات وزاريــــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1455

وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
قـــرار وزاري
رقــــم 2022/493
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنظيمية
للجـان االنتخابيـة لغرفـة جتـارة و�صناعـة عمـان
ا�ستنادا �إىل نظام غرفة جتارة و�صناعة عمان ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2022/56
و�إىل الالئحة التنظيمية للجان االنتخابية لغرفة جتارة و�صناعة عمان ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم ،2017/225
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )2من الالئحة التنظيمية للجان االنتخابية لغرفة جتارة و�صناعة
عمان امل�شار �إليها ،الن�ص الآتي:
املــادة ()2
" ت�شكل اللجنة برئا�سة وكيل وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار للتجارة وال�صناعة،
وع�ضوية كل من:
 - 1ممثلني اثنني عن وزارة الداخلية.
 - 2ممثل واحد عن وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية.
 - 3ممثل واحد عن وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار.
 - 4ممثل واحد عن الهيئة العامة ل�سوق املال.
 - 5ممثلني اثنني على الأقل من ذوي اخلربة والكفاءة يختارهما رئي�س اللجنة ".
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 19 :من محــــــرم 1444هـ
املوافـــــق 17 :من �أغ�سط�س 2022م

قيـ�س بن حممـد بن مو�سـى اليو�سـف
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
-7-
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قـــرار وزاري
رقــــم 2022/494
بت�سمية رئي�س و�أع�ضاء جلنة انتخابات غرفة جتارة و�صناعة عمان
ا�ستنادا �إىل نظام غرفة جتارة و�صناعة عمان ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2022/56
و�إىل الالئحة التنظيمية للجان االنتخابية لغرفة جتارة و�صناعة عمان ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم ،2017/225
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تكــون جلنة انتخابــات غرفــة جتــارة و�صناعــة عم ــان برئا�س ــة �سع ــادة الدكت ــور � /صالــح بن
�سعيد بن �سامل م�سن وكيل وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار للتجارة وال�صناعة،
وع�ضوية كل من:
 الدكتور ال�شيخ � /شهاب بن �أحمد بن علي اجلابــري وزارة الداخلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة. الفا�ضل  /طالل بن �أحمـ ــد بن عام ــر ال�سعـدي وزارة الداخلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة. امل�ست�شار �أول � /إبراهيم بن �سعيد بن خالد احلو�سني وزارة العـ ـ ــدل وال�ش ـ ـ�ؤون القانونية. الدكتور  /حمم ــد بن را�شـ ــد بن حممد الب ــادي وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار. الفا�ضل  /حممد بن �سيف بن حممد الرا�شـدي الهيـئـ ـ ـ ــة العامـ ـ ــة ل�س ـ ــوق امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال. الدكتور  /مو�س ــى بن �سالــم بن جابـ ــر الع ـ ـ ــزري مـ ـ ـ ـ ــن ذوي اخلبـ ـ ـ ـ ــرة والكف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة. الفا�ضل  /عل ـ ــي بن �سال ـ ـ ــم بن حمـ ــد الكا�سبـ ــي مـ ـ ـ ـ ــن ذوي اخلبـ ـ ـ ـ ــرة والكف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة. الفا�ضل  /يو�سـف بن �سل ّيـم بن را�ش ــد الكيومي �أمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اللجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.املــادة الثانيــــة
متار�س اللجنة االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها فـي الالئحة التنظيمية للجان االنتخابية
لغرفة جتارة و�صناعة عمان امل�شار �إليها.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 19 :من محــــــرم 1444هـ
املوافـــــق 17 :من �أغ�سط�س 2022م

قيـ�س بن حممـد بن مو�سـى اليو�سـف
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
-8-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٥٥

قـرار وزاري
رقــم 2022/٤٩٨
بت�سمية رئي�س و�أع�ضاء جلنة طعون انتخابات غرفة جتارة و�صناعة عمان
ا�ستنادا �إلى نظام غرفة جتارة و�صناعة عمان ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2022/56
و�إلى الالئحة التنظيمية للجان االنتخابية لغرفة جتارة و�صناعة عمان ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم ،2017/225
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تك ــون جلن ــة طعـ ـ ــون انتخاب ـ ــات غرفـ ــة جت ــارة و�صناع ــة عم ــان برئا�ســة ف�ضيل ــة القا�ض ــي
الدكتور /ثاين بن �سامل بن مبارك العامري  -قا�ضي حمكمة اال�ستئناف مب�سقط ،وع�ضوية
كل من:
 1الفا�ضل /قا�سم بن �سامل بن حمدان الغافري  -م�ساعد املدعي العام. 2ف�ضيلة القا�ضي الدكتور /يو�سف بن �سعيد بن �سبيع الرا�شدي  -قا�ض ابتدائي. 3ف�ضيلة القا�ضي الدكتور� /أمين بن حممد بن حارب البلو�شي  -قا�ض ابتدائي. 4ف�ضيلة القا�ضي� /أمين بن علي بن حممد الزعابي  -قا�ض ابتدائي.ويكون الفا�ضل /حممد بن �سامل بن �سعد الها�شمي  -باحث �ش�ؤون قانونية �أول فـي وزارة
التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار (�أمني �سر اللجنة).
املـــادة الثانيــــة
متار�س اللجنة االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها فـي الالئحة التنظيمية للجان االنتخابية
لغرفة جتارة و�صناعة عمان.
املـــادة الثالثــــة
ين�شر هـذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ٢٠ :مـن محـــــــــــرم ١٤٤٤هـ
املـوافــــق ١٨ :مـن �أغ�سطــــ�س 2022م

قيـ�س بــن مـحمـد بن مـو�سـى اليو�سـف
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
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وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
قـــرار وزاري
رقــــم 2022/125
ب�إ�صــــدار الالئحــــة التنظيميــــة
لإن�شاء و�إدارة وت�شغيل الأر�صفة البحرية خـارج املوانئ
ا�ستن ـ ــادا �إلــى قانـ ــون تنظي ـ ــم املالحـ ــة البحريـ ــة فـي املي ـ ــاه الإقليمي ـ ــة ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم
ال�سلطاين رقـ ــم ،81/98
و إ�لــى املر�سـوم ال�سلطاين رقــم  2020 /90ب�إن�شــاء وزارة النقـل واالت�صـاالت وتقنيــة املعلومات
وحتديــد اخت�صا�صاتهــا واعتمــاد هيكله ــا التنظيم ــي،
و�إىل موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـ ــل ب�أحكام الالئحة التنظيمية لإن�شاء و�إدارة وت�شغيل الأر�صفــة البحرية خـارج املوانـ ــئ،
املرفق ــة.
املــادة الثانيــــة
يجب علــى املخاطبيــن ب�أحك ــام ه ــذه الالئح ــة توفـيق �أو�ضاعه ــم وفقا لأحكامها خالل ()6
�ستة �أ�شه ــر م ــن تاريـ ــخ العمل بها.
املــادة الثالثــــة
يلغـى كــل ما يخالـف الالئحــة املرفقة� ،أو يتعــار�ض مـع �أحكامهـا.
املــادة الرابعـــة
ين�شـر هــذا القرار فـي اجلريــدة الر�سميـة ،ويعمـل بـه مـن اليـوم التالـي لتاريـخ ن�شره.
�صـدر فـي 11 :من محــــــرم 1444هـ
املوافـــــق 9 :من �أغ�سط�س 2022م

م� .سعيـد بن حمــود بـن �سعيـــد املعولــي
وزير النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
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الالئحــــة التنظيميـــة
لإن�شاء و�إدارة وت�شغيل الأر�صفة البحرية خارج املوانئ
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحكــام هــذه الالئحــة ،يكـون للكلمــات والعبــارات الآتية املعنـ ــى املبي ــن قريــن
كــل منه ــا ما ل ــم يقتــ�ض �سي ــاق الن ــ�ص معن ــى �آخ ـ ــر:
الــــوزارة:
وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات.
�سلطة امليناء:
املديرية العامة للموانئ فـي الوزارة.
الرتخيــ�ص:
املوافقة النهائية ال�صادرة مـن �سلطة امليناء علـى �إن�شاء �أو �إدارة �أو ت�شغيل الر�صيف البحري.
املـرخـ�ص لـه:
ال�شخ�ص االعتباري احلا�صل على الرتخي�ص.
الر�صيف البحري:
اجل�سـر البحـري املبني باملواد الثابتة �أو العائمة والذي ميتد من الياب�سة �إىل داخل البحر
ب�أطوال و�أعماق خمتلفـة ح�سـب طبيعــة ون�شـاط كل ر�صيف ،ويتــم �إن�شــا�ؤه خــارج املوانــئ.
املــادة ( ) 2
ال يجوز �إن�شاء �أو �إدارة �أو ت�شغيل الر�صيف البحري �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص.
املــادة ( ) 3
يق ــدم طلب احل�صول على ترخي�ص �إن�شاء ر�صيف بحري من قبل مقدم الطلب �إلــى �سلطـة
املينــاء وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغر�ض.
املــادة ( ) 4
مينح مقدم الطلب املوافقة املبدئية من قبل �سلطة امليناء ،وذلك حلني ا�ستيفاء موافقة كل
من :وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين ،ووزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه،
ووزارة الرتاث وال�سياحة ،ووزارة الطاقة واملعادن ،و�شرطة عمان ال�سلطانية ،وهيئة البيئة،
واملكتب الهيدروغرافـي الوطني العماين فـي البحري ــة ال�سلطانية العمانية ،وال�شركات
املرخ ــ�ص لهـ ــا بتقدي ــم �أن�شط ــة وخدم ــات االت�ص ــاالت فـي �سلطنة عمان �شريطة احل�صول
على تلك املوافقات خالل عام من تاريخ ح�صوله على املوافقة املبدئية.
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ويعترب م�ضي املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة دون احل�صول على املوافقات
الالزم ــة مبثاب ــة انتهـ ــاء �صالحي ــة املوافــقة املبدئية املمنوحة ملقدم الطلب ،وال يرتتب
على ذلك �أي التزام على الوزارة.
املــادة ( ) 5
يجب على مقدم الطلب بعد ح�صوله على املوافقات من اجلهات املن�صو�ص عليها فـي املادة ()4
من هذه الالئحة تقدمي خرائط �إن�شاء الر�صيف البحري �إىل �سلطة امليناء.
املــادة ( ) 6
تقـوم �سلطـة املينــاء بدرا�سة الطلـب املقدم �إليهـا ،والت�أكد من ا�ستيفاء جميع امل�ستندات
واملوافقات واخلرائط املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ،ومعاينــة موقــع امل�شـروع ،و�إبـداء
املالحظـات �إن وجـدت مـع إ�جــراء التعديـالت الالزمـة ،والبت فـي الطلـب خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ تقدميه م�ستوفـيا كافة امل�ستنـدات املطلوبـة ،ويعترب م�ضـي هــذه
املــدة دون رد رف�ضا له.
املــادة ( ) 7
ت�صدر �سلطة امليناء  -بعد التحقق من ا�ستيفاء كافة امل�ستندات واملوافقات املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة  -الرتخي�ص لإدارة �أو ت�شغيل الر�صيف البحري ملدة عام واحد قابلة
للتجديد ملدة مماثلة ،على �أن يقدم طلب جتديد الرتخي�ص قبل ( )30ثالثني يوما من
تاريخ انتهائه على الأقل.
املــادة ( ) 8
يج ـ ــب على �إدارة الر�صيف البحري القائم قبل العمل ب�أحكام هذه الالئحة ت�سجيل
الر�صيف لدى �سلط ــة املينــاء ،وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض.
املــادة ( ) 9
يلتــزم املرخــ�ص لـه بالآتي:
 - 1التقيد ب�أحكام القوانني واللوائح والقرارات املنظمة للمالحة البحرية فـي �سلطنة
عمان ،واملعاهدات واالتفاقيـات الدوليـة التـي تكـون �سلطنة عمان طرفــا فـيهــا.
 - 2الت�أمي ــن عل ــى الر�صيـف البحــري ومن�ش�آتـه داخــل �سلطنة عمان �ضد الكوارث
واحلوادث.
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 - 3ممار�سـ ــة �أعمال �إدارة �أو ت�شغيل الر�صيف البحري فـي حـدود الرتخيـ�ص ،وعـدم
التو�سـع �أو �إ�ضافـة �أي من�شـ�آت خارج �إطار الرتخي�ص �إال بعد احل�صول على موافقة
�سلطة امليناء.
� - 4إبـالغ اجلهـات املخت�صـة عـن الكـوارث �أو احلـوادث �أو الأ�ضرار التي تقع فـي حدود
منطقة الرتخي�ص.
 - 5االلتزام مبعاييـر الأمـن وال�سالمـة والبيئــة وال�صحــة املهنيـ ــة.
 - 6إ�عـ ــداد خطـ ــة للطـ ــوارئ وخطـ ــة للحرا�سة و أ�مـن املن�شـ�آت والعامليـن فـيهـا بعد
التن�سيق ب�ش�أنها مع �شرطة عمان ال�سلطانية.
 - 7القي ـ ــام ب�أعم ـ ــال ال�صيانــة الدوريـ ـ ــة ملراف ـ ــق منطق ـ ــة الرتخيـ�ص وتقديــم خط ــة
ال�صيانـة التي تعدها ال�شركة امل�شغلة� ،أو التي تتوىل �إدارة �أو ت�شغيل الر�صيف
البحري خـالل فتـرة ( )2عامني من بــدء الت�شغيـل.
 - 8تقديـ ــم الت�سهيـ ــالت ال�ض ــروريـة للجهـات املخت�صة مـن أ�جـل الرقابـة والإ�شراف
والتفتيـ�ش وفقـا لطبيعـة الن�شـاط.
 - 9االلتزام باملوا�صفــات املعتمدة من قبل الوزارة.
 - 10االلت ــزام ب�شــروط ال�سالمـ ــة للأر�ص ــفة البحري ــة وال�سف ــن والوحــدات البحريــة
والعامليـ ــن بــها مب ــا يتوافـ ــق م ــع املعايي ــر الدولي ــة ومتطلب ـ ــات ه ـ ــذه الـ ـ ــوزارة
واجلهــات املخت�صة.
 - 11عـدم ال�سمـاح بر�سـو ال�سفــن والوحدات البحرية داخــل الر�صيف البحري بـ ــدون
الت�أكد من ح�صولها على ت�صريــح مالحــي و�شهــادة الأمـان ال�صـادرة مــن الـوزارة.
 - 12عـدم ال�سمـاح بت�شغيـل الر�صيـف البحري واملعــدات �إال مــن قبــل العمالــة املرخــ�ص
له ــم بذلك.
 - 13و�ضع قواعـد ونظـم العمـل فـي الر�صيف البحري� ،شريطة احل�صول على موافقة
�سلطة امليناء عليها ،على �أن تدرج فـي تلك القواعد والنظم ما يتعيــن علـى ال�سفن
والوحـدات البحريـة واملتعامليـن وامل�ستفـيديـن مـع الر�صيف اتباعــه حل�سـن �سي ــر
العمــل فـي الر�صيف ،ون�شره ــا وحتديثهــا ب�صفــة دوريــة مبــا ال يتعــار�ض مــع
الت�شريعات املعمـول بهـا فـي �سلطنــة عمــان ،وتزويــد �سلطة امليناء بن�سـخ منهـا.
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 - 14و�ضع الئحة ر�سوم ال�ستخدام الر�صيف البحري من قبل املتعاملني وامل�ستفـيدين
منه �شريطة اعتمادها من قبل �سلطة امليناء.
 - 15تقديـم تقريـر كل ( )3ثالثة �أ�شهر حـول عمليـات الت�شغيل فـي الر�صيف البحري
إ�لـى �سلطة امليناء.
املــادة ( ) 10
ت�ستوفـي الوزارة الر�سوم الــواردة فـي امللحــق رق ــم ( )1املرفـ ــق فـي ه ــذه الالئح ــة.
املــادة ( ) 11
تف ــر�ض على كل من يرتكب �أيا من املخالفات الواردة فـي امللحق رقم ( )2املرفق فـي هذه
الالئحة الغرامة الإدارية الواردة قرينها ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة خالل
عامني من تاريخ فر�ض الغرامة.
املــادة ( ) 12
يج ـ ــوز ل�سلطـ ــة املين ــاء �إيق ــاف ترخي ـ ــ�ص �إن�شـ ـ ــاء �أو �إدارة �أو ت�شغيـ ـ ــل الر�صيـ ـ ــف البح ـ ــري
�أو �إلغا�ؤه فـي �أي من احلــاالت الآتية:
 - 1عـدم التزام املرخ�ص له باجلدول الزمني لإن�شـاء الر�صيف البحري بعد �أخذ املوافقة
النهائية لإن�شاء الر�صيف.
 - 2عــدم التزام املرخ�ص له بتجديــد ترخيــ�ص �إدارة �أو ت�شغيــل الر�صيــف البح ــري.
 - 3عدم التزام املرخ�ص له بت�شـغيل الر�صيف البحري فـي الغر�ض الذي خ�صــ�ص من �أجله.
 - 4عــدم التزام املرخ�ص له بتطبيــق الئحــة الر�ســوم وقواعــد ونظــم العم ــل للر�صيف
البحري.
 - 5عــدم التزام املرخ�ص له بتقديــم تقريـر دوري كل ( )3ثالثة �أ�شهر حــول عمليــات
ت�شغيـل الر�صيف البحــري إ�لـى �سلطـة املينـاء.
 - 6التنازل عن الرتخي�ص �إىل الغري دون موافقة م�سبقة من �سلطة امليناء على ذلك.
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امللحـــق رقـــم ( ) 1
الر�ســــوم
�أ -
ر�ســوم �إ�صدار
ترخي ــ�ص �إن�ش ــاء ر�صيــف بحــري

()100
مائة ريــال عمانــي غري م�سرتدة

ب  -ر�سوم �إ�صدار ترخي�ص (الإدارة �أو الت�شغيل) وجتديده ال�سنوي:
م نــــوع الر�صيــــــف
1

�سياحـ ـ ـ ـ ــي

2

جتـاري �أو �صناعـ ــي

الر�سم بالريال العماين
()0.5
خم�سمائة بي�سة عـن كل مرت مـن طول الر�صيف البحري
()2
رياالن ع ــن كــل مت ــر م ــن ط ـ ــول الر�صيـ ــف البحري

ج  -ر�سوم االنتفاع ال�سنوية:
يق�صـد بهـا ر�سـوم �إيج ــار الأر�ض احلكوميـة املقـام عليهـا الر�صيـف البحـري وملحقات ــه
وتكون هذه الر�سوم م�ستحقة الدفع فـي بداية كل عام تعاقدي وذلك كالآتي:
م

نــــوع الر�صيــــــف

1

�سياحـ ـ ـ ــي

2

جت ــاري �أو �صناعي

الر�سم بالريال العماين
()1
ريال واحد لكل مرت مربع من م�ساحة الأر�ض +
الر�صيف البحري
()2
رياالن لكل مرت مربع من م�ساحة الأر�ض +
الر�صيف البحري
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د  -الر�سوم ال�سنوية لإدارة وت�شغيل الر�صيف البحري:
يق�صـد بهــا الر�ســوم امل�ستحقـة عـن عمليـات اال�ستيـراد �أو الت�صديـر وتكـون م�ستحقــة
الدف ـ ــع كل ( )3ثالثة �أ�شهر ،وذلــك كالآتــي:
م

نــــوع الر�صيــــــف

الر�سم بالريال العماين

1

�سياح ـ ـ ـ ـ ــي

-

2

جتـاري �أو �صناع ــي

ر�س ــو ال�سفـن

()5
خم�سة رياالت عمانية

الت�صدي ـ ـ ـ ـ ــر

()0.20
ع�شرون بي�س ـ ـ ــة
لك ـ ـ ــل طـ ـ ـ ــن

اال�سترياد

()0.50
خم�سون بي�س ـ ـ ــة
لك ـ ــل طـ ـ ـ ـ ــن
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امللحـــق رقـــم ( ) 2
الغرامـــات الإداريـــة
م

املخالـفــــة

الغرامـــــــــة
بـالريـال العماين

1

�إن�ش ـ ـ ـ ــاء ر�صيـ ـ ــف بح ـ ـ ــري دون ترخي�ص

()100.000
مائة �ألف  +الإزالة

2

عــدم ت�سجيــل الر�صيـف البحـري
فـ ــي �سلطـ ــة املين ــاء� ،أو عـ ــدم جتديـ ــده

()5.000
خم�سة �آالف

3

عــدم االلت ــزام فـي ت�ش ــغيل الر�صيـف البحــري
بالغــر�ض املحدد ال ـ ــذي خ�صــ�ص مـ ـ ــن �أجل ـ ـ ـ ــه

)500(5
خم�سمائة

4

عــدم تطبيــق �إدارة الر�صيـف البحــري
لقواعد ونظم العمل فـي الر�صيف البحري

()500
خم�سمائة

5

�إ�ضافـة �أو �إزالـة �أو تعديل �أي جـزء من م�شروع الر�صيف
البحري دون احل�صــول علــى موافقـة مــن �سلطــة املين ــاء

()1.000
�ألف

6

ع ـ ـ ـ ــدم تقديـ ـ ـ ــم تقري ـ ـ ـ ــر دوري
كل ( )3ثالثة �أ�شهر حـ ــول عمليـ ـ ــات �إدارة
�أو ت�شغيـ ـ ــل الر�صيـ ـ ــف البحـ ــري �إلـ ــى �سلطـ ـ ــة املينـ ـ ـ ـ ــاء

()500
خم�سمائة
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هيئـة تنظيـم االت�صـاالت
قـــرار
رقـــم 2022/109
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم تنفــيذ اخلدمات فــي جمال االت�صاالت
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2002/30
و�إلى الالئحة التنفــيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ،2008/144
و�إلى موافقة وزارة املالية،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة تنظيم تنفــيذ اخلدمات فــي جمال االت�صاالت ،املرفقة.
املـــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املـــادة الثالثــــة
على املخاطبني ب�أحكام الالئحة املرفقة توفــيق �أو�ضاعهم خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ
العمل بها.
املـــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فــي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 29 :من ذي الحجة 1443هـ
املـوافــــق 28 :من يوليــــــــــــو 2022م
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الئحـة تنظيـم تنفــيذ اخلدمات فــي جمال االت�صاالت
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املــادة ( ) 1
فــي تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،يكون للكلمات والعبارات الواردة فــيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فــي قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفــيذية ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية
املعنى املبني قرين كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
امل�صرح له:
الفرد امل�ستقل �أو ال�شخ�ص االعتباري احلا�صل على ت�صريح من الهيئة بتنفــيذ اخلدمات
فــي جمال االت�صاالت.
الفرد امل�ستقل (:)freelancer
كل �شخ�ص عماين م�صرح له من الهيئة يعمل بنظام العمل احلر حل�سابه ال�شخ�صي.
املخت�صون:
جميع العاملني لدى امل�صرح له ممن ي�شغلون الأعمال التي تتطلب مهارات علمية
وفنية و�إدارية �أو مهارات عملية و�إ�شرافــية �أو مهارات مهنية.
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على امل�صرح لهم بتنفــيذ اخلدمات فــي جمال االت�صاالت
وت�شمل الآتي:
	1 -توريد وتركيب و�صيانة �أجهزة �أو �أنظمة �أو �شبكات االت�صاالت وتقنية املعلومات.
	�2 -أعمال التطوير والربجمة واحلماية للنظم والتطبيقات وقواعد البيانات.
 �3إدارة �أنظمة �أو �شبكات االت�صاالت وتقنية املعلومات.	�4 -إدارة امل�شاريع �أو تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية فــي �إن�شاء �أو تطوير �أو حتديث �شبكات
�أو �أنظمة �أو خدمات االت�صاالت.
 5توفــري خدمات احلو�سبة ال�سحابية ومراكز البيانات. 6تقدمي اخلدمات فــي جمال االت�صاالت �إلى املنتفعني نيابة عن املرخ�ص له. 7ت�سويق خدمات املرخ�ص له.-19-
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املــادة ( ) 3
ال يجوز لغري العمانيني القيام بالأعمال الآتية:
	1 -ربط الأ�سالك �أو الألياف الب�صرية فــي الو�صلة الأخرية من �شبكات املرخ�ص له.
	2 -الإ�شراف على احلفر ملد كابالت االت�صاالت.
	3 -تركيب �أو �إعداد �أو ربط �أو �صيانة �أجهزة و�أنظمة االت�صاالت فــي املقا�سم �أو نقاط
الوجود �أو نقاط التوزيع �أو املحطات.
	4 -تركيب و�إعداد �شبكات �أو �أجهزة االت�صاالت وتقنية املعلومات فــي املنازل.
 5تفعيل خدمات ات�صاالت املرخ�ص له للمنتفعني� ،أو جتديد �أو تعديل ا�شرتاكاتاملنتفعني �أو �إلغا�ؤها.
 �6شغل املهن املتعلقة ب�أمن املعلومات� ،أو قواعد البيانات �أو مراكز البيانات �أو �إدارةال�شبكات.
على �أن يبد�أ �سريان االلتزامات الواردة فــي البندين ( )1و ( )2من هذه املادة على امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة احلا�صلة على بطاقة ريادة الأعمال بعد انق�ضاء ( )18ثمانية ع�شر
�شهرا من تاريخ العمل بهذه الالئحة.
وفــي جميع الأحوال يلتزم كل من املرخ�ص له وامل�صرح له بتقدمي بيانات للهيئة عن العاملني
الذين يقومون بتنفــيذ الأعمال امل�شار �إليها.
الف�صــــل الثــــاين
الت�صريـح
املــادة ( ) 4
ال يجوز تنفــيذ اخلدمات فــي جمال االت�صاالت املن�صو�ص عليها فــي املادة ( )2من هذه
الالئحة �إال بعد احل�صول على ت�صريح بذلك من الهيئة.
املــادة ( ) 5
يحظر التنازل عن الت�صريح �أو بيعه �أو ت�أجريه �أو متكني الآخرين من اال�ستفادة منه.
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املــادة ( ) 6
يقدم طلب احل�صول على الت�صريح �إلى الهيئة على النموذج املعد لذلك مرفقا به كافة
البيانات وامل�ستندات املطلوبة و�إي�صال �سداد ر�سم الت�صريح املن�صو�ص عليه فــي املادة ( )10من
هذه الالئحة.
املــادة ( ) 7
تقوم دائرة الرتاخي�ص وااللتزام فــي الهيئة بدرا�سة طلب احل�صول على الت�صريح ،والبت فــيه
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه م�ستوفــيا كافة امل�ستندات املطلوبة ،ويعترب
م�ضي هذه املدة بدون رد رف�ضا للطلب.
ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار الرف�ض مبوجب طلب كتابي �إلى رئي�س الهيئة
مو�ضحا به �أ�سباب التظلم خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره بقرار الرف�ض ،ويجب
البت فــي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ،ويعترب م�ضي تلك املدة دون
البت فــيه مبثابة رف�ض للتظلم.
ويعترب الطلب ملغى �إذا انق�ضت ( )30ثالثون يوما دون �أن يوفر مقدم الطلب �أيا من
املعلومات �أو امل�ستندات التي طلبتها الهيئة.
املـــادة ( ) 8
ت�صدر الهيئة الت�صريح مع حتديد جمال تنفــيذ اخلدمات امل�صرح بها ،وتكون مدة الت�صريح
( )5خم�س �سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب امل�صرح له ،على �أن يقدم طلب جتديد
الت�صريح قبل ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل من تاريخ انتهاء الت�صريح بذات الإجراءات
املن�صو�ص عليها فــي هذه الالئحة ،مع �سداد ر�سم جتديد الت�صريح املن�صو�ص عليه فــي
املادة ( )10من هذه الالئحة.
املـــادة ( ) 9
يجوز للم�صرح له �أن يتقدم بطلب تعديل الت�صريح وذلك لغر�ض تعديل جماالت تنفــيذ
اخلدمات امل�صرح بها ،وتقوم الهيئة بدرا�سة الطلب وفقا للإجراءات املتبعة فــي �إ�صدار
الت�صريح.
املـــادة ( ) 10
حتدد ر�سوم احل�صول على الت�صريح وجتديده على النحو الوارد فــي امللحق رقم ( )1املرفق.
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الف�صــل الثالـــث
التزامات كل من املرخ�ص له وامل�صرح له
املـــادة ( ) 11
يجب على املرخ�ص له االلتزام بالآتي:
 - 1عدم �إ�سناد تنفــيذ اخلدمات فــي جمال االت�صاالت لغري امل�صرح له.
 - 2احل�صـ ــول على موافق ــة الهيئ ــة امل�سبق ــة فــي ح ــال التع ـ ــاقد مع �شركات �أو م�ؤ�س�س ــات
غري م�سجلة فــي �سلطنة عمان.
 - 3تقدمي بيانات كل (� )6ستة �أ�شهر عن العقود امل�سندة �إلى امل�صرح له وفقا للنموذج
الذي تعده الهيئة.
 - 4احل�صول على موافقة الهيئة فــي حال اال�ستعانة مب�صادر خارجية ()outsourcing
لتوفــري عمال غري عمانيني لتنفــيذ �أعمال تتيح للعامل الو�صول �إلى معلومات
�سرية �أو االطالع على وثائق م�صنفة.
املـــادة ( ) 12
يجب على امل�صرح له االلتزام بالآتي:
 - 1فــيمــا عــدا الفرد امل�ستقل وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة� ،إ�سناد �أعمال بن�سبة ال تقل
عن ( )%10ع�شرة فـي املائة من الإجمايل ال�سنوي لقيمة اخلدمات املتعاقد عليها
فــي جمال االت�صاالت للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلا�صلة على بطاقة ريادة
الأعمال ،على �أن يقوم امل�صرح له بتقدمي تفا�صيل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي قرر
التعاقد معها �أثناء تقدمي العطاءات �إلى املرخ�ص له ،وتقدمي بيانات بالعقود
املربمة من الباطن كل ( )12اثني ع�شر �شهرا ،ويلتزم املرخ�ص له بو�ضع �شرط
�إ�سناد تلك الأعمال من �ضمن �شروط �إ�سناد تنفــيذ اخلدمات �إلى امل�صرح له.
 - 2توفــري التدريب والت�أهيل للعمانيني العاملني لديه ،وتزويدهم مبا يلزم من مهارات
ومعرفة لتنفــيذ اخلدمات فــي جمال االت�صاالت� ،سواء عن طريق املعاهد املعتمدة من
قبل وزارة العمل �أو من خالل الربامج التدريبية املقدمة من اجلهات الأكادميية
املعتمدة فــي �سلطنة عمان �أو ال�شركات امل�صنعة للأنظمة والتقنيات �أو من املرخ�ص له.
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� - 3ضمان اجتياز العامل ــني لديه فــي جمــال تركيب �أو ت�سلق الأبراج لدورات معتمدة
فــي قواعد الأمن وال�سالمة املهنية.
� - 4إ�صــدار بطاقات تعريفــية للعاملني لديه با�ستخدام نظـام �إلكرتوين مبينا بها ا�سم
العامل ومهنته و�صالحياته.
 - 5توف ـي ــر زي خ ــا�ص للعامل ــني فــي الأعم ــال املي ــدانية يحمــل �شعــار وا�سم امل�صرح له،
وتركيب �شعار وا�سم امل�صرح له على املركبات امل�ستخدمة فــي تنفــيذ اخلدمات فــي جمال
االت�صاالت.
 - 6حتقيق ن�سب التعمني فــي مهن املخت�صني املن�صو�ص عليها فــي امللحق رقم ( )2من هذه
الالئحة ،على �أال تقل ن�سبة التعمني عن الن�سب املحققة فــي وقت �إ�صدار الت�صريح،
ويجوز للهيئة عدم جتديد الت�صاريح فــي حالة انخفا�ض ن�سبة التعمني عن ()%70
�سبعني فــي املائة فــي مهن املخت�صني.
 - 7تقدمي ما يثبت توفــري التدريب والت�أهيل للعمانيني العاملني لديه عند الطلب.
 - 8عــدم �إ�سن ــاد تنفــيذ اخلدمــات فــي جمــال االت�صــاالت من البــاطن �إلى الأف ــراد �أو ال�شركات
�أو امل�ؤ�س�سات �إال بعد ح�صولهم على ت�صريح من الهيئة.
الف�صــل الرابــع
اجلــزاءات
املـــادة ( ) 13
يجوز للهيئة فــي حالة خمالفة املرخ�ص له �أو امل�صرح له لأي من �أحكام هذه الالئحة �أو لأي
من ال�شروط التي منح الرتخي�ص �أو الت�صريح على �أ�سا�سها �إلزام املخالف بتقدمي خطة
لإ�صالح املخالفة خالل الأجل الذي حتدده ،ف�إذا مل يلتزم بخطة الإ�صالح التي وافقت
عليها الهيئ ــة يج ــوز للهيئ ــة �أن توق ــع واحدا �أو �أكرث من اجلزاءات الآتي ــة مبا يتنا�سب مع
حجم املخالفة:
�أ � -إنذار املخالف.
ب � -إزالة املخالفة على نفقة املخالف.
ج  -فر�ض غرامة مالية ال تتجاوز ( )100.000مائة �ألف ريال عماين.
د  -وقف الت�صريح ملدة ال تزيد على عامني.
هـ � -إلغــاء الت�صريح فــي املخالفات اجل�سيمة �أو التي ال ميكن ت�صحيحها وذلك بقرار م�سبب.
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امللحق رقـــم ( ) 1
ر�سوم �إ�صدار الت�صريح

الت�صــريــــح

مقدار الر�سم
بالريال
العماين

الت�صريح والتجديد للفرد امل�ستقل

5

الت�صريــح لأول مرة
للم�ؤ�س�سات احلا�صلة على بطاقة ريادة الأعمال �سارية املفعول

25

جتديد الت�صريــح
للم�ؤ�س�س ــات احلا�ص ــلة على بط ــاقة ريادة الأعم ــال �سارية املفعول

50

الت�صريح �أو التجديد للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة امل�سجلة فــي
هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة (حا�صل على �شهادة ت�سجيل
وت�صنيف م�ؤ�س�سة �صغرية ومتو�سطة �سارية املفعول)

60

الت�صريح �أو التجديد لبقية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات

500
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امللحـــــق رقــــم ( ) 2
ن�سبــة التعمــني

الت�صنيف

ن�سبة
ن�سبة
ن�سبة
التعمني
التعمني
التعمني
بعد ( )12بعد ( )24بعد ()36
�ستة
اثني ع�شر �أربعة
�شهرا من وع�شرين وثالثني
�شهرا من �شهرا من
�إ�صدار
�إ�صدار
�إ�صدار
الت�صريح
الت�صريح الت�صريح

امل�ؤ�س�ســات ال�صغي ـ ــرة
واملتو�سطـة احلا�صلة
علــى بط ــاقــة ريـ ـ ـ ــادة
الأعمـ ــال

%30

%40

%50

ن�سبة
ن�سبة
التعمني
التعمني
بعد ( )48بعد ()60
ثمانية �ستني �شهرا
و�أربعني من �إ�صدار
�شهرا من الت�صريح
�إ�صدار
الت�صريح

%60

%70

امل�ؤ�س�ســات ال�صغرية
واملتو�سطــة امل�سجلــة
فــي هيئ ـ ــة تنمي ـ ـ ـ ــة
امل�ؤ�س�ســات ال�صغرية
واملتو�سطــة

%55

%60

%65

%70

%70

بقيـ ـ ــة ال�ش ــركـ ـ ــات
وامل�ؤ�س�ســات

%60

%65

%70

%70

%70
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كليــة العلــوم ال�شرعيــة
قــرار
رقــم 2022/٦
ب�إ�صـدار النظـام الأكادميـي لكليـة العلـوم ال�شرعيـة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014 /35ب�إن�شاء كلية العلوم ال�شرعية و�إ�صدار نظامها،
و�إلى الالئحة الداخلية لكلية العلوم ال�شرعية ال�صادرة بالقرار رقم ،2018/35
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام النظام الأكادميي لكلية العلوم ال�شرعية ،املرفق.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٩ :مـــن محــــــــــرم ١٤٤٤هـ
املوافـــــق ٧ :مــن �أغ�سطـــ�س 2022م
د .رحمة بنت �إبراهيـم بن �سعيـد املحروقية
وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
رئيــ�سة جملـ ـ ــ�س �أمنـ ــاء كلي ــة العلـ ــوم ال�شرعيـة
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النظـام الأكادميـي لكليـة العلـوم ال�شرعيـة
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
الكليــة:
كلية العلوم ال�شرعية.
املجلــ�س:
جمل�س �أمناء الكلية.
املجلـ�س الأكادميــي:
املجل�س الأكادميي للكلية.
العميـــد:
عميد الكلية.
م�ساعـد العميــد:
م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية فـي الكلية.
املركـــز:
مركز القبول والت�سجيل.
الربنامـج الأكادميـي:
برنامج ي�سجل فـيه الطالب ،ويدر�سه ،ويتخرج فـيه بدرجة علمية.
الف�صـل الدرا�سـي:
فرتة زمنية مقدارها ( )18ثمانية ع�شر �أ�سبوعا ،تخ�ص�ص الأ�سابيع الثالثة الأخرية منها
لالمتحانات النهائية ،وي�سمى الف�صل الدرا�سي الأول من العام الأكادميي ف�صل اخلريف،
وي�سمى الف�صل الدرا�سي الثاين ف�صل الربيع.
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الف�صـل ال�صيفــي:
الف�صل الدرا�سي اال�ستثنائي ،ومدته ( )8ثمانية �أ�سابيع ،يخ�ص�ص �أ�سبوع منها لالمتحانات
النهائية.
اخلطـة الدرا�سيـة:
املقررات الدرا�سية وم�ستوياتها ،ورموزها ،و�أرقامها و�ساعاتها املعتمدة والتدري�سية،
واملوزعة على الف�صول الدرا�سية ،مبا فـي ذلك املتطلبات ال�سابقة للمقررات واملكافئة لها،
الالزمة للتخرج فـي الربنامج الأكادميي.
ال�ساعـة املعتمـدة:
وحدة قيا�س علمية للزمن املحدد لدرا�سة املقرر ،وترتجم عمليا فـي الدرا�سة النظامية
فـي عدد من ال�ساعات التدري�سية الأ�سبوعية لذلك املقرر على مدى ف�صل درا�سي كامل،
وتكون مدة كل �ساعة تدري�سية ( )50خم�سني دقيقة على الأقل� ،أو ما يعادلها من اللقاءات
االفرتا�ضية املبا�شرة� ،أو م�شاهدة املحا�ضرات املتلفزة امل�سجلة فـي برامج التعليم عن بعد.
ال�ساعـة املحت�سبـة:
ال�ساعة املعتمدة التي تدخل فـي احت�ساب املعدالت الف�صلية �أو الرتاكمية.
ال�ساعـة امل�سجلـة:
ال�ساعة املعتمدة امل�سجلة فـي �أي ف�صل درا�سي �سواء تلك التي يدر�سها الطالب لأول مرة،
�أو كان قد در�سها �سابقا ور�سب فـيها و�أعادها� ،أو در�سها �سابقا وجنح فـيها مبعدل (ج) �أو �أقل
فـي برامج الدبلوم والبكالوريو�س �أو �أقل من (ب) فـي برامج املاج�ستري.
املقـرر املكافـئ:
املقرر الذي يت�ضمن ن�صف املادة العلمية للمقرر الأ�صلي على الأقل ،ويكون من التخ�ص�ص
نف�سه ،وم�شابها ملكونات املقرر الأ�صلي ،وم�ستواه العلمي.
املقـرر البديل:
املقرر الذي يت�شابه مع املقرر الأ�صلي ،ويكون قريبا منه فـي املحتوى ،وامل�ستوى العلمي،
والعمق املعرفـي ،بحيث ي�سجل فـيه الطالب بدال من املقرر الأ�صلي.
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من�سـق الربنامـج:
أ�ح ــد �أع�ض ــاء هيئ ــة التدري ــ�س م ــن حمل ــة الدكتــوراه بالق�ســم العلمــي يوكــل �إليــه التن�سيــق
فـي كل ما يتعلق مبتطلبات الربنامج الأكادميي.
منـط الدرا�سـة:
التفرغ اجلزئي� ،أو التفرغ الكلي للدرا�سة.
امل�شـرف الرئيـ�س:
أ�ح ــد �أع�ض ــاء هيئــة التدري ــ�س بالق�س ــم العلم ــي ال ــذي يتبعـه الربنامج الأكادميــي ،برتبــة
�أ�ستاذ م�ساعد ف�أعلى ،ي�شرف على الطالب عند �إعداد الر�سالة.
امل�شـرف امل�شـارك:
�أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س فـي الكلية ،برتبة �أ�ستاذ م�ساعد ف�أعلى ،وي�شارك فـي الإ�شراف
على الطالب فـي مرحلة �إعداد الر�سالة.
جلنة الدرا�سات العليا بالق�سم العلمي:
جلن ــة ي�شكلهـ ــا العمي ــد بع ــد موافقـ ــة املجلــ�س الأكادمي ــي ع ــلى �أن يك ــون م ــن �أع�ضائهـ ــا
من�ســق الربنامــج بالق�ســم.
املــادة ( ) 2
أ�  -ي�شتمل كل برنامج �أكادميي على العنا�صر الآتية:
 - 1ا�سم الربنامج والدرجة العلمية ،والتخ�ص�ص.
 - 2نظام الدرا�سة.
� - 3أهداف الربنامج وخمرجات التعلم.
 - 4ال�سمات العامة للخريج.
 - 5اخلطة الدرا�سية ومتطلبات التخرج.
 - 6و�صف مقررات الربنامج.
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ب  -ت�شتمل خطة املقرر الدرا�سي على الآتي:
 - 1رمز املقرر ،وعنوانه ،واملتطلبات ال�سابقة ،وال�ساعات املعتمدة والتدري�سية ،وو�صف
املقرر.
 - 2ا�سم املحا�ضر ،وموقع مكتبه ،وال�ساعات املكتبية املقررة لال�ست�شارة.
�	- 3أهداف املقرر.
 - 4مو�ضوعات املقرر موزعة على �أ�سابيع الف�صل الدرا�سي.
�	- 5أ�ساليب التدري�س والتعلم.
 - 6نظام التقييم.
 - 7مواعيد االمتحانات النهائية و�أعمال الف�صل ،مع تو�ضيح الن�سبة املخ�ص�صة لكل
منها فـي التقدير الكلي على �أال تقل درجة االمتحان النهائي فـي برناجمي الدبلوم
والبكالوريو�س عن (� )%40أربعني فـي املائة ،وال تزيد على (� )%60ستني فـي املائة،
وفـي برنامج املاج�ستري ال تزيد على (� )%40أربعني فـي املائة.
 - 8الكتب الدرا�سية واملراجع الإ�ضافـية و�أي مواد �أخرى الزمة.
�	- 9أي �شروط �أو متطلبات خا�صة باملقرر.
املــادة ( ) ٣
يتولــى املجلـ�س الأكادمي ــي حتديــد املن ــح الدرا�سية �سنوي ــا ،والإعــالن ع ــن �ضوابطهـ ــا وفـ ــق
الإجراءات املقررة فـي هذا ال�ش�أن.
الف�صــل الثانــي
قواعـــد القبــول
املــادة ( ) ٤
يقبل الطلبة فـي الربنامج الأكادميي وفق ال�شروط وال�ضوابط التي يو�صي بها املجل�س
الأكادميي ،ويوافق عليها املجل�س بعد التن�سيق مع مركز القبول املوحد للطلبة اخلا�ضعني له.
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املــادة ( ) ٥
يقب ــل الطلب ــة العمانيـ ــون الراغبون فـي االنتقال من م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومي ــة
�أو اخلا�صة �إلى الكلية لدرا�سة البكالوريو�س وفقا لل�شروط الآتية:
�أ �	-أن يتوافر مقعد �شاغر فـي الكلية.
ب �	-أن يكون الطالب م�ستوفـيا �شروط القبول فـي الكلية.
ج �	-أال يزيد عمر الطالب على ( )25خم�سة وع�شرين عاما.
د �	-أن يجتاز االمتحان الذي تقرره الكلية.
هـ  -تقدمي ما يثبت قيده فـي م�ؤ�س�سة التعليم العايل التي يود االنتقال منها ،وموافقة
اجلهة املبتعث منها �إذا كان مبتعثا.
املــادة ( ) ٦
مع عدم الإخالل بالقواعد املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )5من هذا النظام ،يجوز خلريج
درجة الدبلوم فـي الكلية موا�صلة الدرا�سة للح�صول على درجة البكالوريو�س وفقا لل�شروط
الآتية:
أ� �	-أن يكون قد اجتاز برنامج الدبلوم مبعدل تراكمي ال يقل عن ( ) 3.00ثالثة.
ب �	-أن يتوافر مقعد �شاغر فـي برنامج البكالوريو�س.
املــادة ( ) ٧
يحــدد املجلــ�س الأكادميــي ع ــدد ال�شع ــب واملقاعـ ــد املخ�ص�ص ــة لكـ ــل تخ�ص ــ�ص ف ــي برنام ــج
البكالوريو�س ،على �أن يكون االلتحاق بالتخ�ص�ص بعد درا�سة ( )55خم�س وخم�سني �ساعــة
معتمدة من متطلبات الكلية بنجاح.
وفـي حالة حمدودية املقاعد املخ�ص�صة لكل تخ�ص�ص تكون الأولوية للحا�صل على معدل
تراكمي �أعلى.
املــادة ( ) ٨
�أ  -يجوز للطالب امل�سجل فـي برنامج البكالوريو�س �أو املاج�ستري طلب تغيري التخ�ص�ص
مرة واحدة خالل فرتة درا�سته فـي الكلية� ،شريطة �أن يكون قد �أم�ضى ما ال يقل عن
ف�صـ ــل درا�سـ ــي بع ــبء درا�سـ ـ ــي عـ ـ ــادي ف ـ ــي التخ�صـ ــ�ص الـ ــذي يطل ـ ــب االنتقال منـ ــه،
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وف ـ ــي حالـ ــة حمدودي ــة املقاع ــد املخ�ص�ص ــة لك ــل تخ�ص ــ�ص تكـ ــون الأولويـ ــة للحا�صـل
على معدل تراكمي �أعلى  ،ويجب البت فـي طلب تغيري التخ�ص�ص خالل مدة �أق�صاها
الأ�سبوع الأول من الف�صل الدرا�سي.
ب  -فـي حال ـ ــة املوافقـ ــة علـ ــى تغيي ــر طلب التخ�ص ــ�ص يحــ�سب للطالــب جميــع املق ــررات
التي در�سها وجنح فـيها والواقعة �ضمن خطته الدرا�سية اجلديدة.
ج  -تظهر جميع املقررات التي در�سها الطالب وجنح فـيها الواقعة خارج خطته الدرا�سية
اجلديدة فـي ك�شف درجاته ،وال تدخل فـي ح�ساب املعدل الرتاكمي.
د  -يقوم املركز مبعادلة املقررات التي در�سها الطالب فـي التخ�ص�ص ال�سابق مع متطلبات
التخ�ص�ص الذي انتقل �إليه ،بالتن�سيق مع الأق�سام املعنية.
هـ  -يجب �أال تزيد مدة الدرا�سة فـي الكلية فـي كال التخ�ص�صني على املدة املن�صو�ص عليها
فـي املادة ( )51من هذا النظام.
املــادة ( ) ٩
يجوز ملجل�س الق�سم العلمي املخت�ص حتديد مقررات ا�ستدراكية للطالب املر�شح لربنامج
املاج�ستري على �أال تتجاوز ( )18ثماين ع�شرة �ساعة معتمدة يدر�سه ــا خالل عام �أكادميي
واحــد مبعــدل تراكمي ال يقل عن (.)2.70
ويجوز ت�أجيل درا�سة املقررات اال�ستدراكية وفقا لأحكام املادة ( )25من هذا النظام.
وال حتت�سب فرتة درا�سة املقررات اال�ستدراكية �ضمن مدة درا�سة برنامج املاج�ستري.
املــادة ( ) ١٠
يجوز ملجل�س الق�سم العلمي املخت�ص تكليف الطالب امل�سجل فـي برنامج الدكتوراه بدرا�سة
مقـ ــررات ال تتجـ ــاوز ( )12اثنتـ ــي ع�شـ ــرة �ساع ــة معتم ــدة ،به ــدف رف ــع م�ست ــوى الطالــب
فـي املهـ ــارات واملع ــارف الأ�سا�سيـ ــة ،وال يحت�سـ ــب لهـ ــذه ال�ساعــات ر�ســوم درا�سي ــة خا�ص ـ ــة،
وال حتت�سب �ضمن مدة درا�سة برنامج الدكتوراه.
املــادة ( ) ١١
يجـ ــوز للطالــب امل�سج ــل فـي برنامج املاج�ستري �أو الدكت ــوراه طلب تعديل مو�ضوع الر�سالة
�أو عنوانهــا� ،أو تغييــر منــط الدرا�ســة قبــل بداي ــة الت�سجيــل فـي الف�صل الدرا�س ــي الثان ــي،
ويتطــلب التعديــل موافقــة من�س ــق الربنام ــج �أو امل�ش ــرف الرئي ــ�س ،واعتمــاد رئي ــ�س الق�سـ ــم
العلمي ،وموافقة م�ساعد العميد.
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وعل ــى الطالـ ــب الراغـ ــب فـي تغيي ــر برنام ــج الدرا�س ــات العليــا �أن ين�سحب من الربنامــج،
ثم يتقدم بطلب التحاق بالربنامج اجلديد وفق ال�شروط والإجراءات املقررة ،وقد حتت�سب
املقررات املكتملة من الربنامج ال�سابق �ضمن متطلبات الربنامج اجلديد على �أنها �ساعات
حمولة (ت).
املــادة ( ) ١٢
يجوز للكلية قبول الطلبة الزائرين املنتمني مل�ؤ�س�س ــات تعليمي ــة أ�خ ــرى لدرا�س ــة بع ــ�ض
املقررات الدرا�سية وفقا لل�شروط الآتية:
أ� � -أن تكون امل�ؤ�س�سة التعليمية التي ينتمي �إليها الطالب معرتفا بها من وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي واالبتكار.
ب �	-أن يكون الطالب حا�صال على موافقة كتابية من امل�ؤ�س�سة التعليمية التي ينتمي
�إليها حمددا فـيها املقررات املطلوب درا�ستها.
ج �	-أال يقـ ــل املع ــدل الرتاكمي للطالـ ــب فـ ــي م�ؤ�س�ستـ ــه التعليميـ ـ ــة الت ــي ينتم ــي �إليه ــا
عن ( )2.5بنظام قيا�س يتكون من ( )4نقاط �أو ما يعادله فـي برنامج الدبلوم
والبكالوريو�س ،و( )3بنظام قيا�س يتكون من ( )4نقاط �أو ما يعادله فـي برنامج
املاج�ستري.
د �	-أن يتوفر مقعد �شاغر فـي الكلية.
هـ �	-أال تزيد مدة الدرا�سة فـي الكلية على ف�صلني درا�سيني م�ضافا �إلى تلك املدة الف�صل
ال�صيفـي.
و �	-أن يلتزم الطالب بالقوانني والنظم والقواعد املعمول بها فـي الكلية.
املــادة ( ) ١٣
�أ  -يجوز حتويل ال�ساعات املعتمدة �إلى الربنامج الأكادميي الذي يقبل فـيه الطالب وفقا
لل�شروط الآتية:
�	- 1أن تكون ال�ساعات املعتمدة قد در�ست باالنتظام الكلي فـي �إحدى م�ؤ�س�سات التعليم
العايل املعرتف بها ،وي�ستثنى من ذلك الطلبة املتقدمون للدرا�سة فـي نظام التعليم
عن بعد.
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�	- 2أن تك ــون املق ــررات الدرا�سي ــة امل ــراد حتويلهـ ــا معادل ــة ملقـ ــررات اخلطـ ــة الدرا�سيـ ــة
للربنامج الأكادميي الذي يلتحق به الطالب.
�	- 3أال تكون املقررات الدرا�سية املراد حتويلها قد در�سها الطالب فـي الكلية.
�	- 4أال تزيد ال�ساع ــات املحولــة علـى ( )%50خم�سني فـي املائ ــة مــن ال�ساع ــات املعتم ـ ــدة
املطلوبة لنيل الدرجة العلمية.
�	- 5أال يقل تقدير املقرر الدرا�سي املراد حتويله عن (ج) �أو ما يعادله فـي برنامج الدبلوم
�أو البكالوريو�س ،وال يقل عن (ب) �أو ما يعادله فـي برنامج املاج�ستري.
�	- 6أال يك ــون ق ــد م ــ�ضى على ال�ساعات املعتمــدة للمقرر الدرا�س ــي املــراد حتويلهــا �أكث ـ ــر
من (� )4أربعة �أعوام عند القبول فـي الكلية.
ب  -تتبع فـي طلب حتويل ال�ساعات املعتمدة الإجراءات الآتية:
 - 1يقدم الطالب طلبا بتحويل ال�ساعات املعتمدة �إلى املركز مرفقا به ك�شف الدرجات
الر�سمي وتو�صيف املقررات.
 - 2يقوم الق�سم العلمي املخت�ص بدرا�سة الطلب ،واتخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنه.
 - 3يتولى املركز �إبالغ الطالب بالقرار.
ج � -إذا رغب الطالب فـي ت�سجيل مقرر �سبق له احل�صول فـيه على �ساعات حمولة لرفع
تقديره فـي هذا املقرر ،ف�إن تقدير (ت) يظل �ساريا حتى نهاية فرتة احلذف والإ�ضافة
املقررة ،ثم يحت�سب التقدير الذي يح�صل عليه الطالب فـي املقرر الدرا�سي فـي نهاية
الف�صل الدرا�سي.
املــادة ( ) ١٤
أ�  -يحدد الق�سم العلمي املخت�ص املقررات الدرا�سية التي يجوز اجتيازها بامتحان
التحدي فـي برنامج الدبلوم �أو البكالوريو�س� ،شريطة �أال يتجاوز عددها ( )3ثالثة
مقررات فـي برنامج البكالوريو�س ،ومقررا واحدا فـي برنامج الدبلوم.
ب  -يجوز للطالب التقدم �إلى الكلية بطلب اجتياز بع�ض املقررات الدرا�سية من خالل
امتحان التحدي فـي مقرر درا�سي معني من اخلطة الدرا�سية.
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ج  -يعقد امتحان التحدي خالل العام الأول من التحاق الطالب بالدرا�سة فـي الكلية،
ويكون ب�إجراء امتحان �شفوي� ،أو حتريري يت�ضمن مكونات املقرر.
د  -يح ــدد الق�س ــم العلم ـ ــي املخت�ص احلــد الأدنى لدرج ــة النجــاح فـي امتح ــان التحـ ــدي،
وفـي حال ــة اجتيــاز الطال ــب المتح ــان التحـ ــدي بنجـ ــاح ،يو�ضـ ــع لــه تقدي ــر (ناج ــح)
فـي ك�شف درجاته مع احت�ساب عدد ال�ساعات املعتمدة.
الف�صــل الثالــث
قواعــد الدرا�ســـة والت�سجيــل
املــادة ( ) ١٥
أ�  -تكون الدرا�سة فـي برامج الدبلوم والبكالوريو�س واملاج�ستري وفقا لنظام ال�ساعات
املعتمدة ،التي توزع على املقررات الدرا�سية الالزمة لإكم ــال متطلب ــات التخرج وف ــق
اخلطة الدرا�سية ،وتكون الدرا�سة فـي برنامج الدكتوراه بنظام الر�سالة.
ب  -يقوم املركز بت�سليم الطالب اخلطة الدرا�سية عند التحاقه بالربنامج الأكادميي.
ج  -يحدد التقومي الأكادميي مواعيد بدء الدرا�سة وانتهائها ،واالمتحانات النهائية،
واالن�سحاب والت�أجيل وغريها.
املــادة ( ) ١٦
يكون لكل طالب مر�شد �أكادميي يتولى الآتي:
أ�  -تب�صري الطالب باللوائح والقوانني املنظمة للدرا�سة بالكلية.
ب  -م�ساعدة الطالب على اختيار املقررات لكل ف�صل درا�سي مبا يتفق وخطته الدرا�سية
والنظام الأكادميي.
ج  -م�ساعدة الطالب على �إيجاد البدائل التي متكنه من احل�صول على الدرجة العلمية
فـي حال تعرث م�ساره الدرا�سي لأي �سبب من الأ�سباب ،وذلك ح�سب اخلطة الدرا�سية
والنظام الأكادميي.
د  -تقدمي الن�صح للطالب فـي الأمور املتعلقة بدرا�سته.
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املــادة ( ) ١٧
أ�  -تكون م�ستويات التقدم الدرا�سي للطالب على النحو الآتي:
 - 1العبء الدرا�سي العادي :ي�سجل للطالب الذي يحقق احلد الأدنى من معدل نقاط
التقدير ،وهو (� )2.00إلى �أقل من ( )3.00فـي املعدل الرتاكمي لربناجمي الدبلوم
والبكالوريو�س ،و( )3.00فـي املعدل الرتاكمي لربنامج املاج�ستري.
 - 2العبء الدرا�سي غري العادي :ي�سجل للطالب الذي يحقق احلد الأدنى من معدل
نقاط التقدير ،وهو ( )3.00فـي كل من املعدل الف�صلي لف�صلني درا�سيني متتاليني
بعبء درا�سي عادي ال يقل عن ( )15خم�س ع�شرة �ساعة معتمدة �أو املعدل الرتاكمي
لربناجمي الدبلوم والبكالوريو�س.
 - 3املالحظـ ـ ـ ــة الأكادميي ـ ـ ــة� :إذا حق ـ ـ ـ ــق الطالـ ــب معـ ـ ــدال تراكميـ ــا أ�قـ ـ ــل مـ ــن ()2.00
فـي برناجمي الدبلوم والبكالوريو�س �أو �أقل من ( )3.00فـي برامج املاج�ستري ،ف�إنه
يو�ضع فـي الف�صل الذي يليه حتت املالحظة الأكادميية.
ب  -يجب �أن يقوم الطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية مبراجعة مر�شده الأكادميي
قبـ ــل الت�سجيـ ــل للف�صـ ــل الدرا�س ــي التالـ ــي ،وعلـ ــى الطال ــب اتخ ــاذ بعـ ــ�ض الإج ـ ــراءات
الت�صحيحية الآتية:
 تخفـي ــف الع ـ ــبء الدرا�سي �إلى احلــد املن�صو�ص علي ــه فـي البن ــد (ج) مــن املـ ــادة ()18من هذا النظام.
 و�ضـ ــع خطـ ـ ــة عالجيـ ـ ــة تعطـ ــي الأولويـ ـ ــة للمقـ ــررات الـ ــتي ر�س ــب فـيه ــا الطال ـ ـ ــب،وتكون متطلبات �سابقة لبع�ض املقررات.
ج  -يتعــني �إن ــذار الطال ــب الواقــع حتت املالحظة الأكادميي ــة لريفــع معدل ــه �إلــى املعـ ــدل
املطلوب ،ف�إن مل يرفع معدله الرتاكمي �إلى املعدل املطلوب فـي الف�صل التايل ف�إنه
يعطى الإنذار الثاين ،ف�إن مل يرفع معدله الرتاكمي �إلى املعدل املطلوب فـي الف�صل
الثالث ف�إنه يعد مف�صوال ما مل يقرر م�ساعد العميد منحه فر�صة الدرا�سة فـي الف�صل
الرابع  -بناء على طلب يقدمه الطالب � -شريطة �أن يكون حا�صال على معدل تراكمي
ال يقل عن (.)1.80
-36-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٥٥

د  -يو�ض ــع الطال ــب ال ــذي يقع فـي املالحظة الأكادميي ــة بعد خروج ــه منها ف ــي م�ستـ ــوى
الإنذار الذي كان فـيه قبل خروجه من املالحظة ،وفقا للمثال الآتي:
عبء درا�سي عادي > �إنذار �أول > �إنذار ثان > عبء درا�سي عادي > �إنذار ثان > ف�صل
هـ 	-ال يعد الف�صل ال�صيفـي ف�صال درا�سيا لو�ضع الطالب حتت املالحظة الأكادميية ،ف�إذا
كان املعدل الرتاكمي ال�سابق ح�سب املعدل املطلوب �أو �أكرث ،وح�صل الطالب على معدل
تراكمي �أقل من املعدل املطلوب فـي الف�صل ال�صيفـي ،ف�إنه ال يو�ضع حتت املالحظة
الأكادميية خالل الف�صل الدرا�سي الالحق.
املــادة ( ) ١٨
أ�  -يكون احلد الأعلى للعبء الدرا�سي للطالب فـي برناجمي الدبلوم والبكالوريو�س
( )18ثماين ع�شرة �ساعة معتمدة للف�صل الدرا�سي ،و( )9ت�سع �ساعات معتمدة للف�صل
ال�صيفـي ،وفـي برنامج املاج�ستري ( )12اثنتي ع�شرة �ساعة معتمدة بنظام التفرغ الكلي،
و(� )6ست �ساعات معتمدة بنظام التفرغ اجلزئي ،وذلك من غري ال�ساعات املعتمدة
للر�سالة.
ب  -يكـ ــون احلـد الأدنــى للع ــبء الدرا�سي للطال ــب ف ــي برامـ ــج الدب ــلوم ،والبكالوري ــو�س،
واملاج�ستري بنظام التفرغ الكلي ( )9ت�سع �ساعات معتمدة للف�صل الدرا�سي ،و( )3ثالث
�ساعات معتمدة فـي برنامج املاج�ستري بنظام التفرغ اجلزئي� ،إال فـي حالة عدم طرح
مـ ــقررات للطالـ ــب �أو توقـ ــف تخرجــه فـي نهاي ــة ذلك الف�ص ــل علــى درا�ســة عــدد أ�ق ـ ــل
من ال�ساعات املعتمدة.
ج 	-ال ي�سمح للطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية فـي برناجمي الدبلوم والبكالوريو�س
بالت�سجيل لأكرث من ( )12اثنتي ع�شرة �ساعة معتمدة ،وال يقل عن (� )6ست �ساعات
معتمدة خالل الف�صل الدرا�سي ،وي�ستثنى من ذلك الطالب املتوقع تخرجه فـي ذلك
الف�صل وي�سمح له بت�سجيل مقررات �إ�ضافـية بناء على معدله الرتاكمي �إذا كان ذلك
كافـيا لتخرجه مبا ال يزيد على ( )18ثماين ع�شرة �ساعة معتمدة.
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د  -يج ــوز �أن يزيـ ــد الع ــبء الدرا�س ــي للطالـ ــب ف ـ ــي برناجمـ ــي الدبلـ ـ ــوم والبكالوريـ ــو�س
على احلد الأعلى املن�صو�ص عليه فـي البند (�أ) من هذه املادة مبا ال يتجاوز ()21
�إحدى وع�شرين �ساعة معتمدة  -با�ستثناء الف�صل ال�صيفـي  -وذلك فـي �أي من احلاالت
الآتية:
�	- 1إذا و�صل الطالب فـي م�ستوى التقدم الدرا�سي �إلى عبء درا�سي غري عادي.
�	- 2إذا كان فـي ف�صل التخرج.
�	- 3إذا كـ ــان فـي الف�صـ ــل الدرا�سـ ــي الثانـ ــي ،ويتوق ـ ــف تخرجـ ــه علـ ــى الف�ص ــل التال ـ ــي،
�أو كانت املقررات املتطلبة للتخرج ال تطرح فـي الف�صل التايل� ،أو كانت هذه املقررات
متطلبات �سابقة ملقررات تطرح فـي الف�صل التايل.
هـ  -يجوز للطالب املتفرغ كليا �أو جزئيا ت�سجيل الر�سالة بعد �إكمال ما ال يقل عن ()12
اثنتي ع�شرة �ساعة معتمدة من املقررات الدرا�سية ،مبعدل تراكمي ال يقل عن ()3.00
ث ــالث نق ــاط ،وميك ــن مل�ساعد العميد ال�سماح للطلبة الذين يقل معدله ــم الرتاكمــي
عن ذلك بت�سجيل الر�سالة.
املــادة ( ) ١٩
أ�  -يتولى املركز الإعالن عن مواعيد الت�سجيل مت�ضمنا اجلداول الدرا�سية قبل بداية
فرتة الت�سجيل لكل ف�صل درا�سي ،كما يتولى املركز �إدارة عملية ت�سجيل الطالب.
ب  -تنتهي فرتة الت�سجيل فـي نهاية �آخر يوم عمل قبل تاريخ بدء الدرا�سة ،ويجوز الت�سجيل
لفرتة ال تتجاوز نهاية الأ�سبوع الأول للدرا�سة فـي حالة وجود ظروف قاهرة للطالب،
وذلك بناء على تو�صية املر�شد الأكادميي ،وموافقة م�ساعد العميد.
ج  -يتعني على الطالب اتباع خطته الدرا�سية عند ت�سجيل املقررات الدرا�سية.
د  -يج ــوز للطال ــب �أن يدر�س مقــررا ومتطلبه ال�ساب ــق فـي الف�صـ ــل ذاته �إذا كــان قـ ــد در�س
املتطلب ال�سابق ،ومل ينجح فـيه� ،أو كان تخرجه يتوقف على ذلك.
هـ  -يجوز مل�ساعد العميد �إلغاء الت�سجيل فـي �شعب املقررات التي �سجل فـيها �أقل من ()10
ع�شرة طالب.
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و  -يكـ ــون ترتي ــب الأولوي ــة ف ــي ت�سجيــل بع ــ�ض املقررات الدرا�سيــة ذات املقاعـد املحــدودة
على النحو الآتي:
 - 1طلبة ال�سنة الأخرية الذين يلزمهم درا�سة املقرر من �أجل التخرج.
 - 2الطلبة الذين يلزمهم درا�سة مقررات من �أجل التخ�ص�ص الدرا�سي.
 - 3الطلب ــة الذي ــن اكت�سب ــوا عــددا �أكب ــر مــن ال�ساعــات املعتمــدة املطلوبــة للح�صــول
على الدرجة العلمية.
 - 4الطلبة الذين يحتاجون �إلى �إعادة مقررات درا�سية.
 - 5الطلبـ ــة الذيــن لديهـ ــم ظ ــروف قاهــرة� ،شريطـ ــة موافق ــة م�ساع ــد العم ــيد بنـ ــاء
على تو�صية املر�شد الأكادميي.
ز  -ال يجوز للطالب الت�سجيل فـي املقررات فـي احلاالت الآتية:
 - 1عدم ا�ستكمال �إجراءات القبول.
 - 2وجود عهدة غري معادة لدى الطالب.
 - 3عدم وجود مقاعد �شاغرة.
 - 4تعار�ض فـي اجلدول الدرا�سي.
 - 5عدم درا�سة متطلب �سابق.
 - 6عدم �سداد الر�سوم امل�ستحقة للت�سجيل.
� - 7إذا �صدرت بحقه عقوبة �أكادميية �أو ت�أديبية متنعه من الت�سجيل.
ح  -يجــوز للطالــب الت�سجيل فـي مقـرر درا�ســي خــارج خطتــه الدرا�سيــة بو�ض ــع "م�ستمع"،
�شريطة وجود مقعد �شاغر ،وذلك بعد موافقة رئي�س الق�سم العلمي املخت�ص ومدر�س
املقرر ،وعليه االنتظام فـي ح�ضور املحا�ضرات ،ويلغى ت�سجيله �إذا زاد غيابه على ()%20
ع�شرين فـي املائة من ال�ساعات التدري�سية للمقرر ،وال يحق له التقدم المتحانات املقرر،
وال ت�سجل له �ساعات معتمدة فـيه ،ويظهر املقرر فـي ك�شف الدرجات بتقدير (ع).
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املــادة ( ) ٢٠
أ�  -يج ــب علـ ــى الطالــب �إع ـ ــادة �أي مقـ ــرر �إجب ــاري فـي خطتـ ــه الدرا�سيـ ــة �إذا ح�ص ــل فـيـ ــه
على تقدير را�سب (هـ) ،ويجوز للطالب �أن ي�ستبدل بذلك املقرر مقررا �آخر فـي حالة
وجود مقرر مكافئ �أو بديل.
ب  -يجـ ــب علــى الطال ــب �إع ــادة �أي مقـ ــرر اختيــاري فـي خطته الدرا�سيـة �إذا ح�صــل فـي ــه
على تقدير را�سب (هـ) ،ويجوز للطالب �أن ي�ستبدل بذلك املقرر مقررا اختياريا �آخر
بدال عنه.
ج  -يجوز للطالــب �إعــادة �أي مقــرر جنح فـيه بتقديـر (ج) �أو أ�ق ــل فـي برناجم ــي الدبلــوم
والبكالوريو�س �أو ح�صل على �أقل من (ب) فـي برنامج املاج�ستري� ،شريطة توافر مقعد
�شاغر فـي املقرر.
د  -تظهر جميع التقديرات التي ح�صل عليها الطالب فـي جميع املقررات املعادة فـي ك�شف
درجات ــه عن ــد ح ــ�ساب معــدل نقاط التقدير ،ويحت�سب �آخر تقدير جنــح فـيــه الطالــب
حتى لو كان �أقل من التقدير ال�سابق.
املــادة ( ) ٢١
أ�  -يجوز للطالب حذف املقرر الدرا�سي �أو �إ�ضافته خالل الأ�سبوع الأول من بدء الدرا�سة
فـ ــي ك ــل ف�ص ــل درا�ســي �شريطـ ــة توفر مقعد �شاغر فـي �شعبــة املقـرر املــراد �إ�ضافت ــه،
�إال �إذا ك ــان الطالــب واقعا حتت املالحظة الأكادمييــة فــال يجــوز احل ــذف �أو الإ�ضاف ــة
�إال بتو�صية من املر�شد الأكادميي.
ب  -ال يجـ ــوز �إ�ضافـ ــة �أي مقـ ــررات درا�سي ــة بع ــد انق�ضــاء الأ�سبوع الأول مــن ب ــدء الدرا�سـ ــة
�إال فـي حاالت فردية لظروف قاهرة بناء على تو�صية من املر�شد الأكادميي ،وموافقة
م�ساعد العميد ،على �أن تكون فـي موعد �أق�صاه نهاية الأ�سبوع الثاين من الف�صل الدرا�سي.
ج  -ال ي�سمـ ــح بانتق ـ ــال الطال ــب امل�سج ــل فـي مق ــرر م ــا �إل ــى �شعبة أ�خـ ــرى مـ ــن املقرر ذات ــه
�إال فـي حالة التعار�ض فـي اجلدول الدرا�سي� ،أو �إلغاء ال�شعبة التي كـ ــان م�سجــال فـيها،
�أو �أي �أ�سباب �أخرى يقدرها م�ساعد العميد.
-40-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٥٥

د  -يجـ ــوز للطال ــب االن�سحـ ــاب بعـ ــد �أ�سبــوع احل ــذف والإ�ضاف ـ ــة م ـ ــن درا�سـ ــة �أي مقـ ـ ــرر
حتى نهاية الأ�سبوع التا�سع من بداية الف�صل الدرا�سي ،وحتى نهاية الأ�سبوع الثالث
م ــن بداي ــة الف�صــل ال�صيفـ ــي� ،إال �إذا كـ ــان الطال ــب واقع ــا حتت املالحظ ــة الأكادمييـ ــة
فال يجوز االن�سحاب من املقرر �إال بتو�صية من املر�شد الأكادميي.
املــادة ( ) ٢٢
�أ  -يجب عل ــى الطال ــب االلت ــزام مبواعيد املحا�ض ــرات التدري�سي ــة ،وعل ــى �أع�ض ــاء الهيئـة
التدري�سية ت�سجيل ح�ضور الطلبة وغيابهم.
ب  -يتولى املرك ــز �إن ــذار الطالــب �إذا جتـاوزت مــدة غياب ــه ( )%15خم ــ�س ع�شـرة ف ــي املائــة
من ال�ساعات التدري�سية للمقرر الدرا�سي �سواء كان غيابه بعذر مقبول �أو غري مقبول،
وذلك ب�إحدى الطرق الآتية:
�	- 1إر�سال بريد �إلكرتوين للطالب.
�	- 2إر�سـ ــال ر�سالـ ــة ن�صيـ ــة لرق ــم هاتــف الطالـ ــب امل�سجلة بياناتــه فـي نظ ــام معلومـ ــات
الطالب ،وعلى الطالب حتديث رقم هاتفه فـي النظام.
�	- 3إبالغ الطالب من خالل الأنظمة الإلكرتونية املعتمدة فـي الكلية.
ج �	-إذا تغيب الطالب �أكرث من ( )%20ع�شرين فـي املائة من جمموع ال�ساعات التدري�سية
للمق ــرر الدرا�س ــي بدون عذر مقبول يحــرم من املقرر الدرا�سي ،ويو�ضع تقديــر را�س ــب
ب�سبب الغياب (هـ �س) فـي ك�شف الدرجات.
د �	-إذا تغيب الطالب �أكرث من ( )%30ثالثني فـي املائة من جمموع ال�ساعات التدري�سية
للمقـ ــرر الدرا�سـ ــي يع ــد الطالــب من�سحبــا م ــن ذلك املقــرر ما ل ــم يحرم مــنه ،ويظه ــر
له تقدير (من�سحب) (�س) فـي ك�شف الدرجات.
هـ  -يجـ ــب علـ ــى الطال ــب تقديــم ع ــذر الغيــاب عن الدرا�ســة للمرك ــز خـالل م ــدة ال تزي ــد
على (� )2أ�سبوعني من تاريخ الغياب.
و �	-إذا تغيب الطالب عن ح�ضور امتحان معلن عنه من امتحانات �أعمال الف�صل بعذر
مقبول ،يجب عليه تقدمي العذر ملدر�س املقرر خالل ( )3ثالثة �أيام من تاريخ زوال
العذر ،وفـي حالة قبول العذر يعقد للطالب امتحان تعوي�ضي ،و�إذا تغيب الطالب عن
ح�ضور االمتحان التعوي�ضي املحدد له يو�ضع له (�صفر) فـي هذا االمتحان.
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ز � -إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي املعلن عنه للمقرر الدرا�سي يو�ضع له تقدير
(غري مكتمل) (ك) ،وعليه �أن يتقدم بعذره �إلى املركز خالل مدة �أق�صاها ( )3ثالثة
�أيام من تاريخ عقد االمتحان النهائي ،ف�إذا كان العذر مقبوال �أجرى مدر�س املقرر
االمتحان النهائي التعوي�ضي للطالب فـي مدة �أق�صاها (� )2أ�سبوعان من بداية الف�صل
الدرا�سي الذي يلي الف�صل الدرا�سي الذي تغيب فـيه الطالب عن االمتحان ،ويجرى
للطالب اخلريج االمتحان النهائي التعوي�ضي بعد انتهاء االمتحانات النهائية.
ح � -إذا مل يتقــدم الطالب بعذر مقبول خ ــالل م ــدة �أق�صاهـ ــا ( )3ثالثة �أيام من تاريخ عقد
االمتحـ ــان النهائـ ــي� ،أو ق ــدم ع ــذرا غيــر مقبــول ير�ص ــد ل ــه مــدر�س املقــرر (�صف ـ ــرا)
فـي االمتحـ ــان ال ــذي تغي ــب عن ــه ،وير�صــد ل ــه التقديــر النهائـي للمقـرر وفــق جمم ــوع
درجاته الف�صلية ،ومدى حتقيقه لأهداف املقرر.
ط -يعد الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن االمتحان النهائي من�سحبا من املقرر �إذا مل
يتقدم لالمتحان النهائي التعوي�ضي فـي املدة املن�صو�ص عليها فـي البند (و) من هذه
املادة ب�سبب عدم زوال العذر ،ف�إذا زال العذر املقبول ومل يتقدم الطالب لأداء االمتحان
النهائي التعوي�ضي خالل تلك املدة ير�صد له مدر�س املقرر (�صفرا) فـي االمتحان
النهائي الذي تغيب عنه ،وير�صد له التقدير النهائي للمقرر وفق جمموع درجاته
الف�صلية ،ومدى حتقيقه لأهداف املقرر.
ي 	-ال يح�سب �ضمن مدة غياب الطالب الإ�ضافة املت�أخرة لأحد املقررات الدرا�سية خالل
فت ــرة احل ــذف والإ�ضافـ ــة� ،أو امل�شارك ــة املعت ــمدة من العميــد فـي متثيل الكليــة داخليــا
�أو خارجيا.
املــادة ( ) ٢٣
يقبل عذر الغياب عن الدرا�سة �أو االمتحان النهائي فـي احلاالت الآتية:
 - 1الإجازة املر�ضية ال�صـادرة من امل�ست�شفـيات �أو املجمعات �أو املراكز ال�صحيــة احلكومي ــة،
�أو الإجــازة املر�ضي ــة ال�ص ــادرة من امل�ؤ�س�سات ال�صحي ــة اخلا�ص ــة �شريطـة اعتم ــاد
ت ــلك الإجازة من اجلهة املخت�صة فـي وزارة ال�صحة.
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 - 2وفاة �أحد الوالدين �أو الأخ �أو الأخت �أو الزوج �أو �أحد الأبناء.
 - 3امل�شاركة فـي الأن�شطة غري ال�صفـية املعتمدة من العميد.
�	- 4أي حاالت �أخرى يقدرها م�ساعد العميد.
املــادة ( ) ٢٤
أ�  -يجوز للكليــة املوافقــة عـلى درا�سـ ــة الطالـ ــب لبع ــ�ض امل ــقررات الدرا�سيــة فـي م�ؤ�س�سـ ــات
التعليم العايل الأخرى ،وفقا لل�شروط الآتية:
�	- 1أن تـ ــكون امل�ؤ�س�سـ ــة التعليميـ ــة التي يرغ ــب الطالب فـي الدرا�سة به ــا معرتف ــا بهــا
من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار.
�	- 2أن يكون الطالب حا�صال على موافقة كتابية من امل�ؤ�س�سة التعليمية التي يرغب
فـي الدرا�سة بها.
�	- 3أن يكون الطالب قد �أكمل ما ال يقل عن ( )%50خم�سني فـي املائة من ال�ساعات
املعتمدة من خطته الدرا�سية.
�	- 4أال يقل معدل الطالب الرتاكمي عن ( )2.5فـي برنامج الدبلوم والبكالوريو�س،
و( )3ثالثة فـي برنامج املاج�ستري.
�	- 5أن يحدد املقررات التي يرغب فـي درا�ستها وعدد �ساعاتها.
�	- 6أن تكـ ــون الدرا�سـ ــة فـي امل�ؤ�س�س ـ ــة التعليميــة التــي يرغ ــب الطالــب ف ـ ــي الدرا�س ــة
بها باالنتظام الكلي ،وي�ستثنى من ذلك الطلبة الدار�سون بنظام التعليم عن بعد.
�	- 7أال تزيد مدة الدرا�سة فـي امل�ؤ�س�ســة التعليمي ــة التــي يرغــب الطال ــب فـي الدرا�ســة
بها على ف�صلني درا�سيني م�ضافا �إليهما الف�صل ال�صيفـي.
ب  -حتدد الكلية املقررات املعادلة للمقررات الدرا�سية التي يرغب الطالب فـي درا�ستها.
ج  -يلت ــزم الطال ــب بالقوان ــني والنظـ ـ ــم واللوائــح املعمــول به ـ ــا فـي امل�ؤ�س�سـ ـ ـ ــة التعليميـ ــة
التي يرغب فـي الدرا�سة بها.
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د -يج ــب علـ ــى الطال ــب �أن يقدم للكلية ك�شفــا ر�سميا معتمدا بالدرجات احلا�صل عليها
من امل�ؤ�س�سة التعليمية التي در�س فـيها.
هـ  -حتت�سب عدد ال�ساعات املعتمدة املحولة من الدرا�سة فـي امل�ؤ�س�سة التعليميــة الت ــي در�س
فـيها وفقا لقواعد احت�ساب ال�ساعات املحولة فـي الكلية.
و 	-ال تتحمل الكلية �أي �أعباء مالية ترتتب على درا�سة الطالب فـي امل�ؤ�س�سة التعليمية
التي يرغب فـي الدرا�سة فـيها.
املــادة ( ) ٢٥
أ�  -يجوز للطالب ت�أجيل درا�سته فـي الكلية م�ؤقتا مبا ال يجاوز ( )2ف�صلني درا�سيني،
�سواء �أكانا مت�صلني �أم منف�صلني بناء على تو�صية املر�شد الأكادميي ،وموافقة العميد،
وذلك ب�سبب ظروف قاهرة ،وعلى الطالب �أن يرفق بطلب الت�أجيل الوثائق التي ت�ؤيد
ذلك ،وال حتت�سب فرتة الت�أجيل من احلد الأق�صى ملدة الدرا�سة فـي الكلية.
ب  -يجـ ــب علـ ــى الطال ــب الـ ــذي يرغب فـي ت�أجيـ ــل درا�ست ــه �أن يتقـ ــدم بطل ــب �إلـ ــى املرك ــز
فـي موعد �أق�صاه نهاية الأ�سبوع ( )10العا�شر من الف�صل الدرا�سي التخاذ القرار
املنا�سب ،ويجب البت فـي الطلب خالل مدة ال تتجاوز (� )2أ�سبوعني من تاريخ تقدميه،
وفـي حالة عدم الرد على الطلب خالل املدة املذكورة يعد رف�ضا له.
ج  -فـي حالة املوافقة على ت�أجيل الدرا�سة ي�سجل للطالب تقدير م�ؤجل ر�سميا (م ر)
جلميع املقررات امل�سجلة فـي ذلك الف�صل مع حتديد تاريخ الت�أجيل ،با�ستثناء املقررات
التي ح�صل فـيها الطالب على تقدير را�سب ب�سبب الغياب (هـ �س) قبل �إمتام عملية
الت�أجيل ،ويبقى ذلك فـي ك�شف درجات الطالب.
د -يلغى قي ــد الطالب فـي الكلية �إذا مل يقم بالت�سجي ــل فـ ــي الف�ص ــل الدرا�سي ال ــذي يل ــي
فرتة الت�أجيل املمنوحة له.
هـ  -يجوز للطالب �أو من ميثله التقدم بطلب مد فرتة الت�أجيل ،وفقــا للإج ــراءات املتب ــعة
فـي طلب الت�أجيل.
و �	-إذا ان�سحب الطالب من جميع مقررات الف�صل الدرا�سي وفق �أحكام هذا النظام تكون
درا�سته لذلك الف�صل م�ؤجلة حكما ،ويح�سب هذا الف�صل من مدة الت�أجيل امل�سموح
بها فـي البند (�أ) من هذه املادة.
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املــادة ( ) ٢٦
أ�  -يجوز للطالب االن�سحاب اختياريا من الكلية بتقدمي طلب بذلك �إلى العميد بعد �أخذ
ر�أي املر�شد الأكادميي ،كما يجوز ملن ميثل الطالب �أن يقوم بتقدمي طلب االن�سحاب
االختياري بالنيابة عن الطالب فـي حالة ثبوت �إ�صابة الطالب �أو مر�ضه.
ب 	-ال يعد الطالب من�سحبا اختياريا �إال بعد �صدور قرار �إلغاء القيد من العميد.
ج  -يكتب فـي ك�شف درجات الطالب املن�سحب اختياريا من الكلية عبارة من�سحب اختياريا،
وتاريخ االن�سحاب.
املــادة ( ) ٢٧
أ�  -يعــد الطالــب من�سحب ــا ان�سحاب ــا �إلزاميــا ،ويلغى قيده بقــرار مــن العميــد فـي إ�ح ــدى
احلاالت الآتية:
�	- 1إذا مل يقم بت�سجيل املقررات الدرا�سية خالل الفرتة املحددة للت�سجيل.
�	- 2إذا تغي ــب عن جميع املق ــررات لأكث ــر من ( )%20ع�شرين فـي املائــة مــن ال�ساع ــات
التدري�سية فـي الف�صل الدرا�سي دون عذر مقبول.
ب  -يكتب فـي ك�شف درجات الطالب املن�سحب �إلزاميا من الكلية عبارة من�سحب �إلزاميا،
وتاريخ االن�سحاب.
املــادة ( ) ٢٨
أ�  -يجوز للعميد �إعادة قيد الطالب ملرة واحدة بعد االن�سحاب ،وفقا لل�شروط الآتية:
� - 1أال تزيد مدة االنقطاع على ( )2ف�صلني درا�سيني.
� - 2أن يتوفر مقعد �شاغر فـي الكلية.
ب  -يجـ ــوز للمجل ـ ــ�س الأكادميي املوافقة على مد فتـ ــرة االنقطــاع املذك ــورة فـي البنــد (�أ)
من هذه املادة ،وذلك لظروف مر�ضية م�ؤيدة بالتقارير الطبية التي تثبت خ�ضوع
الطالب للعالج ،وعدم مقدرته على موا�صلة الدرا�سة فـي فرتة االنقطاع.
ج  -فـي حالة املوافقة على �إعادة قيد الطالب يعتمد �سجله الأكادميي ال�سابق ،وتعد مدة
االنقطاع فـي حكم الت�أجيل.
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املــادة ( ) ٢٩
أ�  -يف�صل الطالب من الكلية ،ويلغى قيده بقرار من العميد فـي �أي من احلاالت الآتية:
�	- 1إذا �أخفق فـي حتقيق �شروط اخلروج من حتت املالحظة الأكادميية.
�	- 2إذا مل يتمك ــن م ــن �إكم ــال متطلبات الدرا�سة فـي املدة الق�صوى املحــددة للدرا�س ــة
فـي الكلية.
�	- 3إذا كان عدد ال�ساعات املعتمدة املتطلب �إجنازها للتخرج يتجاوز احلد الأق�صى
امل�سموح به لكل ف�صل.
 - 4الف�صل من الكلية لأ�سباب ت�أديبية.
ب  -يكتب فـي ك�شف درجات الطالب عبارة مف�صول لأ�سباب �أكادميية �أو ت�أديبية.
الف�صـــل الرابـــع
التقييـــم واالمتحانــــات
املــادة ( ) ٣٠
يقيم الطلبة ويقدر �أدا�ؤهم بناء على نظام معدل نقاط التقدير ،ويبنى التقدير النهائي
لأي مقرر على نتائج الطالب فـي �أ�ساليب التقييم امل�ستخدمة فـي املقرر ،وفقا للأهداف
واملعايري املحددة له.
املــادة ( ) ٣١
أ�  -تو�صف تقديرات املقررات الدرا�سية ذات القيمة العددية على النحو الآتي:
�( - 1أ) �أداء ممتاز :حتقيق كل �أهداف املقرر ب�أ�سلوب متميز.
( - 2ب) �أداء جيد جدا :حتقيـ ــق معظـ ــم �أهـ ــداف املقــرر� ،أي ما يزيــد علــى ثلث ــي أ�هـ ــداف
املقرر على الأقل ب�أ�سلوب متقن.
( - 3ج) �أداء جيد :حتقيق معظم �أهداف املقرر على الأقل مب�ستوى مر�ض.
( - 4د) �أداء مقب ــول :حتقيق قدر غي ــر كبي ــر من �أهداف املقرر ،ولكن �أكرث م ــن احل ــد
الأدنى املطلوب.
( - 5هـ) �أداء غري مقبول (را�سب) :عدم حتقيق احلد الأدنى املطلوب من �أهداف املقرر،
وال تكت�سب �أي �ساعات معتمدة.
( - 6هـ �س ) را�س ــب ب�سبـ ــب الغي ــاب :الإخف ــاق فـي تلبية متطلبــات املواظب ــة وااللت ـ ــزام
باحل�ضور ،وال تكت�سب �أي �ساعات معتمدة.
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ب  -يتم قيا�س كل تقدير من التقديرات املو�ضحة فـي البند (�أ) من هذه املادة بقيمة
عددية بغر�ض ح�ساب املعدل الف�صلي �أو الرتاكمي وذلك وفقا جلدول قيا�س خا�ص،
على النحو الآتي:
�أوال :برناجم ــا الدبل ــوم والبكالوريـ ــو�س:
التقدير
القيمة العددية
الن�سبة
أ�
4.00
100 - 95
�أ -
3.70
� - 90أقل من 95
ب+
3.30
� - 87أقل من 90
ب
3.00
� - 83أقل من 87
� - 80أقل من 83
ب-
2.70
ج+
2.30
� - 77أقل من 80
� - 73أقل من 77
ج
2.00
ج-
1.70
� - 70أقل من 73
� - 65أقل من 70
د+
1.30
� - 60أقل من 65
د
1.00
هـ
0.00
�أقل من 60
ثانيا :برنام ـ ــج املاج�ستي ـ ــر:
الن�سبة
100 - 95
� - 90أقل من 95
� - 87أقل من 90
� - 83أقل من 87
� - 80أقل من 83
� - 75أقل من 80
� - 70أقل من 75
�أقل من 70

القيمة العددية
4.00
3.70
3.30
3.00
2.70
2.30
2.00
0.00
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ج  -ت�شكل م�صطلحات تقديرات املقررات الدرا�سية التالية جزءا من نظام التقديرات الكلي
فـي الكلية ،ولكنها ال حتمل قيمة عددية ،وذلك على النحو الآتي:
( - 1ك) غري مكتمـل :ي�ستخ ــدم فـي حالــة الظروف القاهرة الــتي حتـ ــول دون �إكم ــال
الطالب جميـع متطلبـات املقرر فـي الوقت املحدد ،مثل املر�ض ،واحلوادث ،والظروف
الطارئة ،وغريها من احلاالت املماثلة مع تقدمي الإثباتات الدالة على ذلك.
وتكون تقـديرات (غري مكتمل) املمنوحة للطالب ،وفقا لأدائه والتقييم امل�ستمر
للمقرر كالآتي :ك (غري ناجح) ،ك (ناجح) ،ك (هـ) ،ك (د) ،ك (د  ،)+ك (ج ،)-
ك (ج) ،ك (ج  ،)+ك (ب  ،)-ك (ب) ،ك (ب  ،)+ك (�أ  ،)-ك (�أ) ،و�سيظهـ ــر التقديـر
املقت ــرن بـ (ك) فـي ك�شف درجات الطالب تلقائيا� ،إذا مل تق ــدم النتيج ــة املعدل ــة
�إلى املركز قبل م�ضي ( )3ثالثة �أ�سابيع على انتهاء فرتة االمتحانات.
�( - 2س) من�سحب :مينح للطالب الذي ين�سحب من �أحد املقررات خالل الفرتة
املحددة لالن�سحاب �أو الطالب الذي ين�سحب ان�سحابا اختياريا من الكلية وي�سجل
هذا التقدير �أمام كل مقرر �سجل فـيه الطالب ،ومل يكمله ،وال يدخل تقدير هذا
املقرر فـي ح�ساب املعدل الف�صلي والرتاكمي.
( - 3ت) ال�ساعات املحولة :مينح للطالب الذي اكت�سب �ساعات معتمدة من �أي م�ؤ�س�سة
تعلي ــم عــال معرتف بها ،وحت�سب هذه ال�ساعات �ضمن جممـوع ال�ساعـات املعتمدة
من الكليـ ــة واملطلوبـ ــة للتخ ــرج فـي برنام ــج معني ،وال يدخ ــل تقدي ــر ه ــذا املقـ ــرر
فـي ح�ساب املعدل الف�صلي والرتاكمي.
( - 4ع) م�ستمع :يدل على مقرر �سجل فـيه الطالب م�ستمعا.
( - 5ن  /غ ن) ناجح /غري ناجح :مينح فـي املقرر الذي ال يخ�ضع لنظام تقييم وفقا
جلدول القيا�س املن�صو�ص عليه فـي البند (ب) من هذه املادة ،ولي�ست له �ساعات
معتمدة فـي اخلطة الدرا�سية� ،أو �أن الطالب اجتازها فـي امتحان التحدي وتدخل
�ضمن ال�ساعات املعتمدة ،وال يدخل تقدير هذا املقرر فـي ح�ساب املعدل الف�صلي
والرتاكمي.
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( - 6ر) م�ستمر :مينح ملقرر عملي �أو بحثي �أو ملقرر متعدد الف�صول الدرا�سية ،يكون
الطالب م�سجال به ،لكن املقرر ال يزال م�ستمرا وقت ر�صد التقديرات �أو �إ�صدار
ك�شوف الدرجات.
( - 7م ر) م�ؤجـ ــل ر�سميا :مينح للمق ــررات التي يك ــون الطالـب م�سجــال فـيه ــا قبــل
ح�صول ــه علــى املوافقــة علــى الت�أجي ــل ر�سمي ــا ل ــذلك الف�ص ــل الدرا�س ــي ،وي�ستثن ــى
من ذلك املقررات التي ح�صل فـيه ــا علـى تقدير را�سب ب�سبب الغيــاب (هـ �س) قبــل
�إمتام عملية الت�أجيل.
املــادة ( ) ٣٢
أ�  -يح�سب معدل نقاط التقدير الف�صلي على �أ�سا�س املقررات التي ي�سجل فـيها الطالب
فـي الف�صل الدرا�سي ،وذلك على النحو الآتي:
 - 1ت�ضرب القيمة العددية للتقدير احلا�صل عليه الطالب فـي كل مقرر فـي عدد
ال�ساعـ ــات املعتم ــدة ل ــذلك املق ــرر ،وت�سمى هذه النتيجــة نقـاط التقديـر املكت�سبـة
فـي املقرر.
 - 2يق�سم جمموع نقاط التقدير احلا�صل عليها الطالب فـي ذلك الف�صل على جمموع
عدد ال�ساعات املعتمدة املحت�سبة خالل الف�صل.
وتخ�ضع لهذه العمليات احل�سابية املقررات التي تكون تقديراتها ذات قيمة عددية
فقط ،ويكون ناجت الق�سمة هو معدل نقاط التقدير الف�صلي ،ويعرف باملعدل الف�صلي.
ب  -يح�سب معدل نقاط التقدير الرتاكمي على �أ�سا�س جميع املقررات التي در�سها الطالب
فـي جميع الف�صول الدرا�سية ،وذلك فـي نهاية كل ف�صل درا�سي ،فـيق�سم جمموع نقاط
التقدير املكت�سبة الكلية على العدد الكلي لل�ساعات املعتمدة املحت�سبة.
املــادة ( ) ٣٣
تعد جميع التقديرات نهائية بعد اعتمادها ما عدا تقدير (ك) ،ويجوز تعديل التقديرات
النهائية �إذا كان هناك خط أ� فـي احل�ساب �أو �إدخال القيم� ،أو بناء على طلب املراجعة املقدم
م ــن الطال ــب� ،أو �إدخــال درجة مقرر غري مكتمل (ك) ،وال يج ــوز تعديل �أي تقديــر نهائــي
�إال فـي احلالة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )38من هذا النظام.
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املــادة ( ) ٣٤
ت�شكل جلنة االمتحانات بداية كل عام �أكادميي بقرار من العميد ،وت�ضم �أع�ضاء من الهيئة
التدري�سي ـ ــة والإداريـ ــني ،تتول ــى تنظيـ ــم االمتحانـ ــات والإ�شـ ــراف عليه ــا ،ورفـ ــع تقريـ ــر
بعد االنتهاء من االمتحانات للعميد.
املــادة ( ) ٣٥
ي�صدر بتحديد قواعد االمتحانات النهائية فـي كل ف�صل درا�سي قرار من العميد.
املــادة ( ) ٣٦
يلغى امتحان الطالب فـي احلاالت الآتية:
أ� � -إذا �ضبط متلب�سا بالغ�ش.
ب � -إذا حاول الغ�ش �أو �أعان عليه.
ج � -إذا مزق ورقة الإجابة �أو �أخفاها.
د � -إذا �أحدث �شغبا فـي �أثناء االمتحان �أو �أخل بنظامه.
هـ � -إذا اعتدى بالقول �أو الفعل على �أحد داخل قاعة االمتحان.
وعل ــى املراق ــب �إع ــداد حم�ض ــر ب ــذلك واعتماده من رئي�س جلنـ ــة االمتحان ــات ،ث ــم رفعـ ــه
مع امل�ستندات امل�ؤيدة � -إن وجدت � -إلى العميد التخاذ �إجراءات امل�ساءلة.
املــادة ( ) ٣٧
�أ  -يعر�ض تقرير نتائج االمتحانات النهائية جلميع مقررات الق�سم على جمل�س الق�سم
فـي نهاية كل ف�صل لتدار�سها و�إبداء الر�أي ب�ش�أنها.
ب  -يحتفظ ع�ضو هيئة التدري�س بجميع الأعمال الف�صلية للطالب ملدة ف�صل درا�سي
كامل بعد انتهاء فرتة االمتحانات ،وحتفظ �أوراق االمتحانات النهائية فـي الأق�سام
العلمية ملدة ف�صلني كاملني.
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املــادة ( ) ٣٨
أ�  -يحق للطالب مراجعة مدر�س املقرر فـي مــدة �أق�صاهــا �أ�سبوع ــان من تاري ــخ �إعــالن
النتيجـ ــة النهائيـ ــة للمقـ ــرر ملناق�شت ــه ب�ش�أن تقديره النهائي ،فـ ـ�إذا تب ــني وج ــود خط ـ�أ
فـي تقدير الطالب النهائي يجب على مدر�س املقرر اتخاذ �إجراءات تعديل التقدير
وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض.
ب �	-إذا مل يرت�ض الطالب بنتيجة مراجعة مدر�س املقرر يحق له تقدمي طلب مراجعة
تقديره النهائي وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض فـي مدة �أق�صاها ( )3ثالثة �أ�سابيع
من تاريخ �إعالن النتيجة النهائية للمقرر.
ج  -ي�شكل رئي�س الق�سم العلمي املخت�ص جلنة تتكون من ( )3ثالثة �أ�ساتذة ملراجعة نتيجة
الطالب فـي املقرر ،على �أن تدعو اللجنة مدر�س املقرر للح�ضور و�سماع ر�أيه وت�سليم
جميع �أعمال الطالب ملراجعتها.
د  -ترفع اللجنة تو�صية ب�ش�أن مراجعة النتيجة �إلى رئي�س الق�سم العلمي املخت�ص لرفعها
�إلى العميد العتماد التو�صية �أو �إعادة النظر فـيها ،ويعد قرار العميد نهائيا.
املــادة ( ) ٣٩
تقوم الكلية فـي نهاية كل ف�صل درا�سي بتكرمي الطلبة الذين ح�صلوا على معدل ف�صلي
( )3.80ف�أكث ـ ــر� ،أو مع ـ ــدل تراكمـ ــي ( )3.70ف�أكثـ ــر ب�إدراج �أ�سمائهــم على لوحــة ال�شرف
بالكليــة� ،شريطــة �أن يكــون احل ــد الأدن ــى لعـ ــدد ال�ساع ــات املعتمـ ــدة امل�سج ــل فـيهــا الطال ــب
فـي ذلك الف�صل هو ( )12اثنتي ع�شرة �ساعة معتمدة لربنامج الدبلوم ،و( )15خم�س ع�شرة
�ساع ــة معتمــدة لربنامـج البكالوريــو�س ،و(� )6ســت �ساعـ ــات معتـ ــمدة لربنامج املاج�ستي ــر،
و�أال يكون مف�صوال� ،أو را�سبــا فـي �أحد املقــررات� ،أو حا�ص ــال علــى تقدي ــر غي ــر مكتم ــل (ك)
فـي �أحد املقررات ،و�أال يكون قد وقعت عليه �إحدى العقوبات الت�أديبية.
الف�صــــل اخلامـــ�س
الف�صــل ال�صيفــــي
املــادة ( ) ٤٠
أ�  -يجوز للكلية عقد الف�صل ال�صيفـي ح�سب احلاجة مبراعاة الأ�سباب الآتية:
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 - 1ت�أجيل طرح بع�ض املقررات الدرا�سية فـي �إطار اخلطط الدرا�سية املعتمدة.
 - 2ر�سوب بع�ض الطلبة فـي بع�ض املقررات الدرا�سية ،وعدم متكنهم من �إعادة درا�ستها
ب�سبب عدم �إمكانية طرحها فـي الف�صل الدرا�سي الالحق.
 - 3ر�ســوب بعــ�ض الطلبــة فـي املقــررات الدرا�سيـ ــة التي تعد متطلبات �سابق ــة ملق ــررات
أ�خ ــرى� ،إذا تعـ ــذر ت�سجيلهم فـي ت ــلك املق ــررات الدرا�سي ــة فـي الف�ص ــول الدرا�سي ـ ــة
الالحقة.
 - 4ت�أجيـ ــل درا�س ـ ــة بعـ ــ�ض املق ــررات ب�سب ــب و�ضــع الطالب حتــت املالحظــة الأكادمييـة،
�أو لأي �أ�سباب �أخرى مقبولة.
 - 5ا�ستمرار بع�ض الطلبة حتت املالحظة الأكادميية لعدم متكنهم من رفع معدالتهم
الرتاكمية ب�سبب عدم �إعادة املقررات الدرا�سية التي ر�سبوا فـيها.
 - 6ت�أخر بع�ض الطلبة عن التخرج و�إمكانية تخرجهم فـي الف�صل ال�صيفـي �أو الف�صل
الذي يليه.
ب  -تع ـ ــطى �أولوي ــة الت�سج ــيل فـي املق ــررات الدرا�سي ــة لطلبة ال�سنتــني الثالثـ ــة والرابع ــة،
وفـي حالـ ــة وج ــود �شواغر فـي املقررات الدرا�سيـة ميك ــن ت�سجي ــل طلب ــة ال�سن ــة الثانيـ ــة،
وذلك بعد درا�سة حالة الطالب ومدى حاجته للت�سجيل فـي الف�صل ال�صيفـي.
الف�صـــل ال�ســـاد�س
الإ�شـــراف علـــى الر�سالـــة
املــادة ( ) ٤١
�أ  -يج ــب علــى الطالــب تقدي ــم خطـ ــة بحث لر�سالــة املاج�ستيــر �أو الدكت ــوراه �إلــى جلن ـ ــة
الدرا�سات العليا بالق�سم العلمي املخت�ص.
ب  -تنظر جلنة الدرا�سات العليا بالق�سم العلمي املخت�ص فـي خطة البحث املقدمة من الطالب
فـي حلق ــة نقا�شي ــة يح�ضره ــا عــدد من �أ�ساتذة الق�سم ،واتخاذ قرار ب�إجازتها �أو رف�ضها
�أو تعديلها.
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ج  -تتولـى جلنـ ــة الدرا�سات العلي ــا بالق�سم العلمي املخت�ص اقت ــراح جلن ــة الإ�ش ــراف عل ــى
ر�سال ــة الدكتــوراه �أو ر�سالـ ــة املاج�ستري بعـ ــد اال�ستئن ــا�س ب ــر�أي الطالــب ب�ش ـ ـ�أن ذلك،
ثـ ــم رفعهــا �إلى جملــ�س الق�س ــم للموافق ــة عليه ــا �أو تعديلها ،وتتكون جلنــة الإ�ش ــراف
من امل�شرف الرئي�س ويجوز �إ�ضافة م�شرف م�شارك �أو �أكرث.
وي�شرتط فـي امل�شرف الرئي�س على ر�سالة الدكتوراه الآتي:
� - 1أن يكون ممن �سبق له الإ�شراف � -أو امل�شاركة فـي الإ�شراف  -على ر�سائل املاج�ستري
�أو الدكتوراه.
� - 2أن يكون قد ن�شر ما ال يقل عن ( )3ثالثة بحوث حمكمة.
د  -تقوم جلنة الإ�شراف باملهام الآتية:
� - 1إر�شاد الطالب مبا يعينه على تنمية قدراته البحثية ،وتعزيز روح الأمانة العلمية.
� - 2إر�شاد الطالب �إلى امل�صادر واملراجع والأدوات التي تعينه على �إمتام بحثه.
 - 3تقييم ما ينجزه الطالب من ف�صول فـي ر�سالته ،وتزويده باملالحظات ،والتوجيه
البناء مبا ي�ضمن �إجناز البحث وفق املنهجية العلمية فـي وقت منا�سب.
 - 4تقدمي االقرتاحات ال�ضرورية ملعاجلة �أي م�شكالت يواجهها الطالب عند كتابة
الر�سالة.
 - 5االلتزام بال�ساعات املخ�ص�صة للإ�شراف.
 - 6الت�أكد من ت�سجيل الطالب مقرر "الر�سالة" فـي كل ف�صل درا�سي حتى تخرجه.
 - 7االقت�صار على تكليف الطالب ب�أعمال فـي نطاق الر�سالة.
� - 8إدراج ا�سـ ــم الطالــب م�ؤلفا �أول فـي الأوراق العلمية التي ين�شرها امل�شرف الرئي�س
�أو امل�شارك من عمل الطالب.
هـ  -يجوز للطالب �أو امل�شرف الرئي�س تقدمي طلب تغيري ع�ضوية جلنة الإ�شراف ،وذلك
على النموذج املعد لهذا الغر�ض ،ويجب اعتماد هذا التغيري من جلنة الدرا�سات العليا
بالق�سم العلمي ثم رفعها �إلى جمل�س الق�سم للموافقة عليها ،على �أن يراعى التقدم
الذي �أحرزه الطالب ،والوقت الذي �أم�ضاه فـي الربنامج حتى تاريخ تقدمي الطلب.
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املــادة ( ) ٤٢
أ�  -يجب على كل طالب م�سجل فـي "الر�سالة" تقدمي تقرير �سري الأداء ،لي�سمح له
بالت�سجيل فـي الر�سالة فـي الف�صل التايل ،وي�شتمل التقرير على ق�سمني� :أحدهما
خا�ص بالطالب يقدم فـيه موجزا عن �أدائه فـي الدرا�سة ،وخطة عمل مقرتحة ملا يتوقع
�إجنازه فـي الف�صل الدرا�سي �أو العام الدرا�سي القادم ،والق�سم الآخر خا�ص بامل�شرف
الرئي�س يدون فـيه مالحظاته على خطة العمل ،ويقدم تقييما �شامال لأداء الطالب
مو�ضحا فـيه ما �إذا كان �أدا�ؤه "مر�ضيا" �أو "غري مر�ض" ،ويوقع كل من امل�شرف الرئي�س
والطالب على هذا التقرير ،وي�سمح للطالب بالت�سجيل املت�أخر مبوافقة كل من رئي�س
الق�ســم العلم ــي املخت ــ�ص وم�ساع ــد العميد� ،شريطة �أن يق ــدم �أ�سبابــا مقبولــة فـي مــدة
ال تزيد على �أ�سبوع من نهاية الأ�سبوع الأول للف�صل الدرا�سي.
ب  -فـي حالة ظهور �أي �ضعف فـي �أداء الطالب ي�شكل العميد جلنة م�ؤقتة برئا�سة رئي�س
الق�سم العلمي املخت�ص ،لدرا�سة الأمر واقرتاح التو�صيات املنا�سبة.
الف�صـــل ال�سابـــع
مناق�شـــة الر�سالــــة
املــادة ( ) ٤٣
ال يج ــوز البــدء فـي �إجــراءات مناق�ش ــة الر�سالـ ــة �إال بعد �إنهاء الطال ــب جلمي ــع املقـ ــررات
فـي اخلطة الدرا�سية للربنامج مبعدل تراكمي ال يقل عن ( )3.00ثالث نقاط بالن�سبة
لربنامــج املاج�ستيــر ،وتقدمي ما يفـيد ن�شر ورقة علمية �أو احل�صول على موافقة بالن�شر
فـي جملة حمكمة متخ�ص�صة ،وامل�شاركة بورقة علمية فـي م�ؤمتر علمي دويل بالن�سبة
لربنامج الدكتــوراه ،وذلك بعد تو�صية جلنة الإ�شراف بجاهزية الر�سالة للربنــاجمني
للمناق�شة ،وت�سليم ن�سخ من الر�سالة بح�سب عدد �أع�ضاء جلنة مناق�شة الر�سالة.
املــادة ( ) ٤٤
أ�  -تتولى جلنة الدرا�سات العليا بالق�سم العلمي املخت�ص اقرتاح جلنة مناق�شة الر�سالة،
ثم رفعها �إلى جمل�س الق�سم للموافقة عليها �أو تعديلها خالل مدة ال تتعدى �شهرا
واحدا من تاريخ تو�صية جلنة الإ�شراف بجاهزية الر�سالة للمناق�شة.
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ب  -يجب على جلنة الدرا�سات العليا بالق�سم العلمي املخت�ص حتديد تاريخ ووقت ومكان
مناق�شة الر�سالة مبا ال يزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ موافقة جمل�س الق�سم
العلمي املخت�ص على ت�شكيل جلنة مناق�شة الر�سالة.
املــادة ( ) ٤٥
أ�  -تتكون جلنة مناق�شة الر�سالة من الآتي:
 - ١رئي ــ�س اللجن ـ ـ ــة� :أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س من خارج الق�سم ،وال يحق له الت�صويت.
 - ٢امل�شرف الرئيـ�س :امل�شرف الرئي�س على الر�سالة.
 - ٣ممتحـ ــن داخلــي�	:أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم العلمي املخت�ص برتبة �أ�ستاذ
م�ساعد ف�أعلى من خارج جلنة الإ�شراف.
 - ٤ممتحـن خارجي :خبي ــر فـي جمــال التخ�ص ــ�ص مــن حمل ــة الدكت ــوراه م ــن خ ــارج
الكلية ،ويكون ممتحنا واحد ملناق�شة ر�سالة املاج�ستري ،واثنان
ملناق�شة ر�سالة الدكتوراه ،ويراعى فـي حدود الإمكانات �أن يكون
�أحد املمتحنني اخلارجيــني لطلبة الدكتوراه من خارج �سلطنة
عم ــان.
ب  -يقوم املمتحنـان الداخلي واخلارجـي بتقييـم الر�سالة تقييما �شامال ،وو�ضع املالحظات
عليها ،ا�ستعدادا للمناق�شة.
ج  -تقت�صر جل�سة جلنة مناق�شة الر�سالة على �أع�ضائها ،ويجوز لرئي�س اجلل�سة ال�سماح
بح�ضور من يرغب فـي ذلك بعد �أخذ موافقة الطالب.
د  -تتبع الإجراءات الآتية فـي املناق�شة:
 - 1عر�ض الر�سالة :يقدم الطالب عر�ضا موجزا عن الر�سالة ال يتجاوز ( )20ع�شرين
دقيقة.
 - 2مناق�شة الر�سالة :يتولى رئي�س جلنة مناق�شة الر�سالة تنظيم الوقت ،وتوزيع
املناق�شة على �أع�ضاء اللجنة ،ويجب �أال ت�ستغرق مناق�شة الر�سالة �أكرث من ()2
�ساعتني لر�سالة املاج�ستري ،و( )3ثالث �ساعات لر�سالة الدكتوراه ،وبعد انتهاء
�أع�ضاء اللجنة من املناق�شة يطلب من الطالب واحل�ضور مغادرة القاعة ،للمداولة
واتخاذ القرار.
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 - 3يجب على جلنة املناق�شة و�ضع الر�سالة فـي �إحدى الفئات الأربع الآتية:
 جمازة. جمازة بعد �إدخال تعديالت طفـيفة. الت�أجيل فـي انتظار �إجراء تعديالت جوهرية على الر�سالة. غري جمازة.وفـي حال ــة �إج ــازة ر�سالـ ــة املاج�ستري يج ــب و�ضع التقديرات ذات القيــم العدديــة
املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )31من هذا النظام ،وبالن�سبة لر�سالة الدكتوراه يجب
و�ضع التقديرات الآتية :ممتاز  -جيدا جدا  -جيد.
�	- 4إذا ق ــررت جلن ــة املناق�ش ــة "جمـ ــازة بع ــد �إدخ ــال تعديـ ــالت طفـيــفة" ،ف�إنــه يتع ــني
عل ــى الطالــب إ�ج ــراء تلك التعديالت فـي مدة ال تزيد علــى ( )30ثالثــني يوم ــا
وت�سليمها للم�شرف الرئي�س العتمادها.
�	- 5إذا ق ـ ــررت جلنـ ـ ــة املناقـ ــ�شة "الت أ�ج ــيل ف ــي انتظـ ـ ــار إ�جـ ــراء تعدي ـ ــالت جوهريـ ــة
عل ــى الر�سالــة" ،ف إ�ن ــه يتعـ ــني �إجراء مناق�شة ثانية للطالب فـي مــدة ال تزيـ ــد على
(� )6ستة �أ�شهر من تاريخ جل�سة املناق�شة الأولى .ويجب �أن تكون نتيجة املناق�شة
الثانية "جمازة" �أو "جمازة بعد �إدخال تعديالت طفـيفة"� ،أو "غري جمازة".
وفـي حالة �إجازة ر�سالة املاج�ستري يجب �أال يتجاوز التقدير (ب).
�	- 6إذا قررت جلنة املناق�شة "غري جمازة" يجب �أن يكون قرارها م�سببا فـي التقرير
املن�صو�ص عليه فـي البند (هـ) من هذه املادة.
هـ  -يجب على رئي�س اللجنة بعد االنتهاء من املناق�شة رفع تقرير يوجز فـيه �إجراءات
املناق�شة �إلى م�ساعد العميد فـي مدة ال تتعدى �أ�سبوعا واحدا من تاريخ املناق�شة.
و � -إذا م�ض ــت املـ ــدة املن�صــو�ص عليها فـي الفقرت ــني ( )5 ،4مــن البنـ ــد (د) من هذه املادة،
ولــم يقـدم الطالــب الر�سالــة معدل ــة �أو مل ي�أخذ مبالحظ ــات املمتحن ــني الداخل ــي
واخلارجي تعد الر�سالة غري جمازة.
ز  -يجـ ــب علـ ــى الطالــب ت�سلي ــم (� )4أربع ن�سخ جمــلدة مــن الر�سالـ ــة ف ــي �شكله ــا النهائ ــي
�إلى املركز وفقا للموا�صفات املعتمدة لدى الكلية ،وت�سليم ملفـني �إلكرتونيني ب�صيغتي
( )wordو( ،)pdfوذلك فـي مدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوما من تاريخ اعتمادها.
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الف�صـــل الثامـــن
قواعـــد التخـــرج
املــادة ( ) ٤٦
أ�  -حتدد متطلبات منح الدرجة العلمية على �أ�سا�س نظام ال�ساعات املعتمدة وفق متطلبات
الكلية والربامج الأكادميية والتخ�ص�صات ،ويكون منح درجة الدكتوراه على �أ�سا�س
�إجازة الر�سالة.
ب  -ت�شمل متطلبات التخرج لطلبة برنامج الدبلوم ما ي�أتي:
 الفئة الأولـى :املقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة �إكمالها باعتبارهاجزءا من اخلطة الدرا�سية.
 الفئة الثانية :املقررات االختيارية املحددة التي تتيح الفر�صة للطلبة لالختيارمنها.
ج  -ت�شمل متطلبات التخرج لطلبة برنامج البكالوريو�س ما ي�أتي:
 - 1متطلبات الكلية :املقررات التي يجب درا�ستها على جميع طلبة الكلية امللتحقني
بربامج البكالوريو�س ،وتنق�سم �إلى الآتي:
 الفئة الأولــى :املقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة �إكمالها باعتبارهاجزءا من اخلطة الدرا�سية.
 الفئة الثانية :املقــررات االختياري ــة املحددة التي تتيح الفر�صــة للطلبة لالختيارمنها.
 - 2متطلبـ ــات التخ�صــ�ص :املقررات التي يجب درا�ستهــا على جميع طلبــة التخ�صــ�ص
فـي برامج البكالوريو�س ،وتنق�سم �إلى الآتي:
 الفئة الأولـى :املقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة �إكمالها باعتبارهاجزءا من اخلطة الدرا�سية.
 الفئة الثانية :املق ــررات االختياري ــة املحــددة لتخ�ص�ص م ــا ،الت ــي تتيــح الفر�ص ـ ــةللطلبة لالختيار منها.
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د  -ت�شمل متطلبات التخرج لطلبة برنامج املاج�ستري ما ي�أتي:
 - 1متطلبات الكلية :املقررات التي يجب درا�ستها على جميع طلبة الكلية امللتحقني
بربامج املاج�ستري ،وتنق�سم �إلى الآتي:
 الفئة الأولـى :املقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة �إكمالها باعتبارهاجزءا من اخلطة الدرا�سية.
 الفئة الثانية :املقــررات االختياري ــة املحددة التي تتيح الفر�ص ــة للطلبــة لالختيارمنها.
 - 2متطلبات التخ�ص�ص :املق ــررات الت ــي يجب درا�ستها على جميع طلبة التخ�صــ�ص
فـي برامج املاج�ستري ،وتنق�سم �إلى الآتي:
 الفئة الأولى :املقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة �إكمالها باعتبارهاجزءا من اخلطة الدرا�سية.
 الفئة الثانية :املقــررات االختياري ــة املحددة لتخ�صـ ــ�ص م ـ ــا ،الت ــي تتي ــح الفر�ص ـ ــةللطلبة لالختيار منها.
املــادة ( ) ٤٧
يجوز مل�ساعد العميد بعد الت�شاور مع رئي�س الق�سم العلمي املخت�ص فـي احلاالت اال�ستثنائية
ال�سماح للطالب با�ستيفاء متطلبات التخرج بدرا�سة مقرر مكافئ �أو بديل لأحد مقررات
اخلطة الدرا�سية ،ب�شرط �أال يزيد عددها على مقررين ،وال تقل عدد �ساعاتها املعتمدة
عنها ،وباللغة ذاتها.
املــادة ( ) ٤٨
يجوز للعميد فـي احلاالت اال�ستثنائية ال�سماح للطالب با�ستيفاء متطلبات التخرج ب�إعادة
االمتحان النهائي ملقرر ر�سب فـيه وفقا لل�شروط الآتية:
أ� � -أن يكون املقرر �ضمن املقررات امل�سجلة فـي الف�صلني الأخريين لتخرج الطالب.
ب � -أال يزيد عدد املقررات امل�سموح ب�إعادة االمتحان النهائي فـيها على مقررين.
ج � -أن تكون درجة االمتحان النهائي املعاد من ( )100مائة درجة.
د � -أن يعاد االمتحان للطالب فـي مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني من تاريخ �إعالن النتائج.
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املــادة ( ) ٤٩
أ�  -يجوز للطالب املقيد فـي برنامج البكالوريو�س غري القادر على موا�صلة الدرا�سة طلب
احل�صول على �شهادة الدبلوم فـي "الدرا�سات الإ�سالمية" وفقا لل�شروط الآتية:
� - 1أن يقدم ما يثبت عدم قدرته على اال�ستمرار فـي برنامج البكالوريو�س.
� - 2أن يكون قد اجتاز (� )60ستني �ساعة معتمدة على الأقل ،منها (� )34أربع وثالثون
�ساعة معتمدة على الأقل من مقررات ال�شريعة (�أ�صول الدين والفقه و�أ�صوله)،
مبعدل تراكمي ال يقل عن (.(2.00
ب  -تظهر جميع املقررات التي در�سها الطالب ور�سب فـيها فـي ك�شف درجاته ،وال تدخل
فـي ح�ساب املعدل الرتاكمي.
املــادة ( ) ٥٠
يجوز للطالب املقيد فـي برنامج املاج�ستري طلب احل�صول على �شهادة دبلوم الدرا�سات
العليا من برنامج املاج�ستري بعد �إكمال (� )21إحدى وع�شرين �ساعة معتمدة من اخلطة
الدرا�سية مبعدل تراكمي ال يقل عن (.)2.75
املــادة ( ) ٥١
تكون مدة الدرا�سة بالربنامج الأكادميي كالآتي:
�أوال :الدبلــوم والبكالوري ـ ــو�س:
جمموع ال�ساعات الفرتة الزمنية
الدرجة
العادية
املعتمدة

احلد الأق�صى
ملدة الدرا�سة

الدبلوم

70 - 60

( ) 2عامان

( )3ثالثة �أعوام

البكالوريو�س

140 - 120

(� )4أربعة �أعوام

( )5خم�سة �أعوام

ويجوز للمجل�س الأكادميي منح الطالب متديد مدة ال تزيد على ف�صلني
درا�سيني فـي حالة عدم ا�ستيفائه ملتطلبات التخرج فـي املدة امل�سموح بها �شريطة
وجود �أ�سباب مقبولة �أدت �إلى ت�أخره.
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ثانيا :املاج�ستري والدكتوراه:
جمموع ال�ساعات
الدرجة
املعتمدة

الدكتوراه

-

املاج�ستري

36 - 30

مدة التفرغ
الكلي

مدة التفرغ
اجلزئي

التمديد

�ستة ف�صول �إلى �ستة ف�صول �إلى ف�صالن
ثمانية ف�صول اثني ع�شر ف�صال درا�سيان
ف�صالن �إلى
�أربعة ف�صول

ف�صل
ف�صالن �إلى
�ستة ف�صول درا�سي واحد

وي�شتــرط للتمديـ ــد وج ـ ــود تو�صيـ ــة م ــن امل�شــرف الرئي ــ�س ،وموافقـ ـ ــة رئيـ ـ ــ�س
الق�س ــم العلمـ ــي املخت�ص ،واعتماد العميد.
املــادة ( ) ٥٢
أ�  -يحق للطالب التخرج بالدرجة العلمية امللتحق بها �إذا �أجنز ما ي�أتي:
 - 1ا�ستيفاء جميع متطلبات التخرج بنجاح ،مع احل�صول على معدل تراكمي ال يقل
عن ( )2.00لربناجمي الدبلوم والبكالوريو�س ،وال يقل عن ( )3.00لربنامج
املاج�ستري مع ت�سليم ن�سخ من الر�سالة املجازة.
�	- 2إعداد ر�سالة الدكتوراه وت�سليم ن�سخ منها بعد �إجازتها.
 - 3احل�صول على �إخالء طرف من الكلية.
ب  -ا�ستثناء من الفقرة الأخرية من �أوال من املادة ( )51من هذا النظام يجوز للمجل�س
الأكادميي منح الطالب الذي و�صل معدله الرتاكمي ( )1.90فـي برناجمي الدبلوم
والبكالوريو�س و�أنهى بنجاح جميع متطلبات خطة التخرج ف�صال درا�سيا واحدا لرفع
معدله �إلى احلد الأدنى املطلوب لنيل الدرجة العلمية امللتحق بها ،وذلك خالل الف�صل
الدرا�سي التايل مبا�شرة فـي احلاالت الآتية:
 - 1ا�ستنفاد الطالب للحد الأق�صى من عدد مرات الوقوع حتت املالحظة.
 - 2ا�ستنفاد الطالب للحد الأق�صى ملدة الدرا�سة بالكلية.
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املــادة ( ) ٥٣
ت�صنف الدرجات التي متنح للطلبة عند التخرج بناء على معدل نقاط تقدير التخرج
املكت�سبة فـي جميع املقررات املت�ضمنة فـي اخلطة الدرا�سية ح�سب الآتي:
التقديـــر

الدبلوم والبكالوريو�س

املاج�ستيــر

امتياز مع مرتبة ال�شرف

4.00 - 3.75

4.00 - 3.75

ممتاز

3.74 - 3.30

3.74 - 3.30

جيد جدا

3.29 - 2.75

3.29 - 3.00

جيد

2.74 - 2.30

-

مقبول

2.29 - 2.00

-

الف�صــل التا�ســـع
التظلـــــم
املــادة ( ) ٥٤
يجوز للطالب التظلم �إلى العميد ب�ش�أن و�ضعه الأكادميي خالل (� )60ستني يوما من تاريخ
�إبالغ الطالب بالقرار �أو علمه به علما يقينيا.
املــادة ( ) ٥٥
يعر�ض العميد التظلم على جلنة تظلمات الطلبة التي ي�صدر بت�شكيلها قرار منه بعد
موافق ــة املجل ــ�س الأكادمي ــي ،تتول ــى النظر فـي التظل ــم ،ورفــع تو�صيــة فـيمــا انتهــت �إلي ــه
�إلى العميد.
املــادة ( ) ٥٦
يجب البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ،ويكون قرار العميد
فـيه نهائيا ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون البت فـي التظلم قرارا بالرف�ض.
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هيئـة حمايـة امل�ستهــلك
ا�ستــــدراك
تنوه هيئة حماية امل�ستهلك �إلى �أنه وقع خط�أ مادي عند ن�شر القرار رقم  2022/845ب�ش�أن
حظــر تــداول م�ستح�ضــرات التجميل ومنتجات العناية ال�شخ�صية التي حتتوي علــى م ــادة
بوتيل فـينيل بروبيونال (ليليال) ،املن�شور فـي اجلريدة الر�سمية العدد ( ،)1451ال�صادر
بتاريخ 25من ذي احلجة 1443هـ ،املوافق  24من يوليو 2022م  ،حيث ورد ا�سم املادة املحظورة
"بوتيل فـينيل بروبيونال (ليليال)" فـي عنوان القرار امل�شار �إليه ،واملــادة الأولى منه.
وال�صحيــح ا�ســم املـــادة:
"بيوتيــل فـينيــل ميثي ــل بروبيون ــال (ليليـ ــال)"

لـــذا لــــزم التنويــــه.

هيئـة حمايـة امل�ستهـلك
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وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية
قـرار جلنة قبول املحامني
رقم 2022/8/43
باملوافقة على ت�أ�سيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة
ا�ستنادا �إلى قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،96/108
و�إلــى القــرار الــوزاري رقــم  99/70ب�ش ـ�أن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لت�أ�سيـ�س ال�شركات
املدنية للمحاماة،
و�إلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم  2022/6بتاريخ 2022/7/24م،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ت�أ�سيـ�س �شركة � /أحم ــد املعينـ ــي وخ ــالد املريكـ ــي للمحامــاة واال�ست�شارات القانونية
(�شركة مدنية للمحاماة).
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 1443/12/25 :هـ
املوافـــــق 2022/ 7 /24 :م

د  .يحيـــى بــن نا�صـــر اخل�صيبـــي
وكيل وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جلنـ ـ ـ ــة قب ـ ـ ـ ـ ــول املحـ ــام ـ ـ ــني
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عقد ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة
�إنه فـي يوم الأربعاء املوافـ ــق 2022/4/6م ،اتفق املحامون "ال�شركاء" املذكورون �أدناه على
ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة ،تكون لها �شخ�صية معنوية م�ستقلة وفقا لأحكام قانون
املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ،96/108و�أحكام القرار الوزاري رقم 99/70
ال�صادر فـي �ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
ا�سـم ال�شركــة
املـــادة ( ) 1
يك ــون ا�ســم ال�شرك ــة :مكتب �أحمد املعيني وخالد املريكي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
(�شركة مدنية للمحاماة).
مركــز ال�شركــة الرئي�سي
املـــادة ( ) 2
يكــون مركز ال�شركــة الرئي�سي فـي حمافظة م�سقط  -والية بو�شر ،ويج ــوز لل�شرك ــة �أن تن�شئ
فروعا �أخرى داخل �سلطنة عمان وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�شركاء.
�أ�سماء ال�شركـاء وجن�سياتهم
وحمـال �إقامتـهم وعناوينـهم
املـــادة ( ) 3
تتكون ال�شركة من ال�شركاء الآتيــن:
م

اال�ســـــم

اجلن�سية

حمل الإقامة /العنوان

1

�أحمد بن علي بن �أحمد املعيني

عماين

جمز الكربى  -والية �صحار

2

خالد بن �سامل بن جمعة املريكي

عماين

املنطيفة  -والية �صحم
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غر�ض ال�شركــة
املـــادة ( ) 4
يتحدد غر�ض ال�شركة فـي القيام ب�أعمال املحاماة واال�ست�شارات القانونية و�أعمال الوكالة عن
الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى الكفـيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق موكليهم
والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية �أو معنوية ،والعمل فـي جمال احلقوق اخلا�صة
بامللكية الفكرية وال�صناعية وحمايتها وت�سجيلها وكل الأعمال املرتبطة مبهنة املحاماة من
احل�ضور مع �أو عن ذوي ال�ش�أن �أمام الهيئات الق�ضائية وهيئات التحكيم واالدعاء العام واللجان
الإدارية ذات االخت�صا�ص الق�ضائــي وجه ــات التحقــيق الر�سميــة الأخــرى والدفــاع عنهم فـي
الدعاوى التي ترفع منهم �أو عليهم و�إبداء الر�أي وامل�شورة القانونية لطالبيها و�صياغة العقود
واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ش�أنها.
مـــدة ال�شــركة
املـــادة ( ) 5
تبد�أ ال�شركة �أعمالها من تاريــخ موافقــة جلن ــة قبول املحامني ،وت�ستمر �إلى �أن يتم حلها
�أو ت�صفـيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك.
ر�أ�س مــال ال�شركــة
املـــادة ( ) 6
ر�أ�س مال ال�شركة ( 10.000ر.ع) ع�شرة �آالف ريـال عمانـي مق�ســم �إلى ع�شرة �آالف ح�صة
بقيمة ا�سمية قدرها ( )1ريال عماين واحد للح�صـ ــة الواح ــدة ،كالآتي:
م

اال�ســــم

عدد احل�ص�ص

الن�سبة

1

�أحمد بن علي بن �أحمد املعيني

5.000

٪50

2

خالد بن �سامل بن جمعة املريكي

5.000

٪50
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كيفـية توزيع الأرباح واخل�سائر
املـــادة ( ) 7
تــوزع الأربــاح واخل�سائـر بني ال�شركاء بن�سبة ح�ص�صهم فـي ر�أ�س مال ال�شركة ,وفـي حالة
وجود خ�سارة فـي �إحدى ال�سنوات ترحل �إلى ال�سنة التالية ،وال توزع الأرباح �إال بعد تغطية
خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة.
مدير ال�شركـــة
املـــادة ( ) 8
�أ  -يتولى �إدارة ال�شركة مدير يعينه ال�شركاء بالإجماع ،وقد �أ�سفر اجتماع ال�شركاء وبالإجماع
ب�أن يكون كل من (املحامي� /أحمد بن علي بن �أحمد املعيني ،واملحامي /خالد بن �سامل بن
جمعة املريكي) مديرين لل�شركة مو�ضوع هذا العقد جمتمعني �أو منفردين وب�صالحيات
مطلقة.
ب  -يتولى املدي ــر �إدارة وت�سيي ــر �أعمــال ال�شرك ــة وفق ــا له ــذا العق ــد وقان ــون املحام ــاة
والقرارات الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�شركة.
ج  -يعمل املدير على حتقيق �أغرا�ض ال�شركة ،ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات
والتو�صيات لل�شركاء ب�ش�أن الآتي:
 - 1ال�سيا�سة العامة لأن�شطة ال�شركة والربامج املتعلقة بها.
 - 2امليزانيات واحل�سابات و�إ�صدار �أوامر ال�شراء وذلك فـي �إطار الربامج وامليزانيات
املعتمدة.
 - 3اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.
 - 4تنظيم �أوجه الت�صرف فـي موجودات ال�شركة.
 - 5القواعد املتعلقة بتنظيم �ش�ؤون العاملني من املحامني.
 - 6اختيار وتعيني و�إنهاء خدمات موظفـي ال�شركة من غري املحامني وذلك ح�سب
مقت�ضيات العمل.
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د  -ي�س ـ�أل املدي ــر ب�صف ــة �شخ�صي ــة جت ــاه ال�شركة �أو الغري عن خمالفة الأنظمة واللوائح
�أو عقد ال�شركة �أو عن اخلط أ� فـي الإدارة.
هـ  -ال يجوز لل�شريك غري املدير �أن يتدخل فـي �إدارة ال�شركة ولكن له �أن يطلع بنف�سه فـي
مركز ال�شركة على �سري �أعمالها و�أن يفح�ص دفاترها وم�ستنداتها و�أن يوجه الن�صح
ملديرها وله �أن يطلب من املحكمة املخت�صة �إلغاء �أي قرار ي�صدر عن ال�شركة ب�صورة
خمالفة للقانون �أو لعقد ال�شركة ،ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك.
و  -يجــب علــى املديــر فـي حال رغبته فـي اعتــزال الإدارة �أن يخطـ ــر ال�شركـ ــاء بذلك قبل
�شهرين على الأقــل من تاريــخ االعتــزال و�إال كان م�س�ؤوال عن كل �ضرر يلحق بال�شركة
نتيجة اعتزاله.
ز  -تلتزم ال�شركة ب�أعمال املدير التي قام بها با�سم ال�شركة والتي تدخل �ضمن �صالحياته.
حقـوق وواجبـات ال�شركـاء
املـــادة ( ) 9
أ�  -ميار�س ال�شركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون ب�أ�صول املهنة.
ب  -ال يجوز لل�شريك دون موافقة باقــي ال�شركــاء �أن ميار�س حل�سابه اخلا�ص �أو حل�ساب
الغري ن�شاطا م�شابها لن�شاط ال�شركة� ،أو يكون �شريكا فـي �شركة تناف�سها.
ج  -يجوز لأي �شريك �أن ين�سحب من ال�شركة بطريق التنازل عن ح�صته بعو�ض �أو بدون
عو�ض لأي من ال�شركاء ،وب�شرط موافقة ال�شركاء الآخرين �إذا كان التنازل للغري
ويجوز لكل �شريك �أن يطلب ا�سرتداد احل�صة املتنازل عنها بنف�س �شروط التنازل.
د  -ال يكت�س ــب ورث ــة ال�شري ــك املتوف ــى �صف ــة ال�شريـ ــك ،ويج ــوز له ــم خــالل �ستة �أ�شهر
من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�صة مورثهم وفقا ملا يق�ضي به هذا العقد.
هـ  -كل قرارات ال�شركاء بتعديل عقد ال�شركة �أو �إدخال �شركاء جدد �أو زيادة ر�أ�س مال
ال�شركــة �أو تعدي ــل ح�ص ــة ال�شري ــك فـي امل�شارك ــة فـي �أرب ــاح وخ�سائ ــر ال�شركــة يجــب
�أن يوافق عليها ال�شركاء بالإجماع.
و  -ال يكون اجتماع ال�شركاء قانونيا �إال بح�ضور ال�شركاء جميعهم.
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قيــود على ال�شركــاء
املـــادة ( ) 10
ال يحق لأي �شريك �أن يقوم بدون موافقة ال�شركاء الآخرين ب�أي من الأعمال الآتية:
 - 1اقرتا�ض �أموال با�سم ال�شركة �أو ا�ستغالل �ضمان خا�ص بها �أو اال�ستفادة منه.
� - 2أن يتنازل �أو يح ــول �أو يرهــن �أو ي�سوي �أو يعفـي من �أي مطالبــات �أو ديون م�ستحقــة لل�شركة.
� - 3أن يعقد �أو ينفذ �أو ي�سلم �أي تنازل ل�صالح الدائنني �أو �سند اعرتاف بحكم �أو �ضمان،
�أو �سند تعوي�ض �أو كفالة �أو عقد بيع �أو �صك رهن �أو �إبراء يتعلق ب�أي جزء جوهري
من �أ�صول ال�شركة.
كيفـية حـل ال�شـركـة وت�صفـيتــها
املـــادة ( ) 11
أ�  -تنق�ضي ال�شركة ب�أحد الأ�سباب الآتية:
 - 1اندماج ال�شركة فـي �شركة �أخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.
� - 2إجماع ال�شركاء على حلها.
� - 3إذا نقــ�ص عـدد ال�شرك ــاء عن احلــد الأدنـ ــى املن�صو�ص عليــه باملـ ــادة ( )2من القرار
الوزاري رقم  99/70ومل ي�ستكمل خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ النق�ص.
� - 4صدور حكم ق�ضائي نهائي بحلها.
 - 5عدم ممار�سة ال�شركة ن�شاطها رغم مرور �سنة على ت�أ�سي�سها� ،أو توقفها عن ممار�سة
ن�شاطهــا مــدة تزي ــد على �ست ــة �أ�شهـر ،ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة
ال تزيد على �ستة �أ�شهر وذلك لت�صحيح �أو�ضاعها.
� - 6أي �أ�سبــاب �أخ ـ ــرى ينــ�ص عليها الق ــرار الـ ــوزاري رق ــم  99/70فـي �شـ ـ�أن ال�شروط
والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
ب  -تدخــل ال�شركــة مبجرد انق�ضائها فـي دور الت�صفـية ،وحتتف ــظ بال�شخ�صيــة االعتباري ــة
بالقدر الالزم للت�صفـية ،وي�ضاف �إلى ا�سم ال�شركة خالل مدة الت�صفـية عبارة (حتت
الت�صفـية).
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ج  -تنتهي �سلطة املدير بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك يظل قائما على �إدارة ال�شركة ،ويعترب
بالن�سبة للغري فـي حكم امل�صفـي �إلى �أن يتم تعيني جلنة الت�صفـية ويجب على املدير
�إبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق �أي �سبب من �أ�سباب انق�ضاء ال�شركة وذلك
خالل مدة ال تزيد على �أ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب.
د  -تتم ت�صفـية ال�شركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم .99/70
هـ � -إذا تقرر لأي �سبب �إنهاء �أعمال ال�شركــة وت�صفـية �أعمالها يتعي ــن �إنهاء كاف ــة الق�ضايــا
التي يجري العمل فـيها واالتفاق بني ال�شركاء على كيفـية �إنهائها وميكن ا�ستخدام
�أ�صول ال�شركة للوفاء بالتزاماتها عند االقت�ضاء.
القـانون الواجـب التطبـيق
املـــادة ( ) 12
فـيما مل يرد ب� أش�نــه نــ�ص ف ــي هــذا العقد تطبق �أحكام قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  ،96/108والقــرار الــوزاري رقــم  99/70ف ــي �ش ـ�أن ال�ش ــروط والإجــراءات
الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
املـــادة ( ) 13
فـي حالة اخلالف فـي تف�سري �أو تنفـيذ بنود ون�صو�ص هذا العقد ي�سعى ال�شركاء �إلى حله
وديا ف�إذا مل يتم االتفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ �إر�سال �إ�شعار
الت�سوية الودية �أن يطلب تعيني حمكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم .97/47
توقيع ال�شركاء
اال�سم� :أحمد بن عل ــي بن �أحمد املعينــي

التوقيـــع

اال�سم :خالد بن �سامل بن جمعة املريكي

التوقيـــع
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعـــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلب ت�سجيل امل�ؤ�شر اجلغرافـي املقبول وفقا لأحكام قانون
حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2008/67
رقـــم الطلـــــبOM/GI/2022/00001 :

تاريـخ الإيـداع2022/5/17 :م
ا�سم امل�ؤ�شر اجلغرافـي املطلوب لـه الت�سجيل :ال�صاروج العماين (الطني)
ا�سم وعنوان وجن�سية مودع الطلب :وزارة الرتاث وال�سياحة� ،سلطنة عمان
حدود املنطقة اجلغرافية التي ينطبق عليها امل�ؤ�شر اجلغرافـي� :سلطنة عمان
و�صف امل�ؤ�شر اجلغرافـي :مادة بناء تقليدية حم�ضرة من مواد طينية و�صخرية
ال�سلع التي ي�ستخدم ب�ش�أنها امل�ؤ�شر اجلغرافـي :طني �ضمن الفئة  19من ت�صنيف ني�س
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�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفق ــا لأحكــام
قانـون (نظـام) العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم120092 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات ال�صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أرياف ال�سلطنة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/6/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم120586 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تعليميــة (مدر�سة ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �سهول ال�صبيخي احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/7/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم128973 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مكارم م�سقط للإن�شاء واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/5/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم132497 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�شارق املتميزة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/10/27 :

-74-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1455

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم134144 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هياء للم�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/12/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148699 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
من�صة �إلكرتونية علي �شبكة الإنرتنت وتطبيــق ذكــي لتوجيــه مركب ــات الأجرة وخدمـ ــات
النقل والتو�صيل وجميعها بالفئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوبار للمدن الذكية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151345 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطبيق هاتف حلجز مراكز التجميل وال�سبا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التقنية ال�سريعة للأنظمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152503 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جموهرات (الذهب واملجوهرات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد لتجارة الذهب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154335 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ماء ال�شعري ،خال�صات فواكه غري كحولية ،م�شروبات ع�صري فواكه غري كحولية ،ع�صائر
فواكه� ،أ�شربة لتح�ضري امل�شروبات ،مياه �شرب م�شروبات ,مياه معدنية م�شروبات ,مياه
معدنية للموائد ،ليمونا�ضة ،ع�صائر خ�ضروات م�شروبات� ,شربات م�شروبات ,مياه غازية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خزان الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154391 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ملفات كهربائية قنوات تو�صيل ال�صوت ا�سطوانات الفونوغراف الآت حا�سبة �أجهزة لطباعة
املخططات والت�صاميم الزرقاء مو�صالت كهرباء لوحات مفاتيح كهربائية قواب�س وم�آخذ
و�أدوات تو�صيل �أخرى و�صالت كهربائية �أغ�شية �صوتية مكربات �صوت �أجهزة ت�شغيل
اال�سطوانات �سماعات هواتف �شا�شات فلورية �شا�شات �إ�سقاط م�ؤ�شرات الفقد الكهربائي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صدى اجلحيله للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/18 :
-77-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1455

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154558 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�صميم الداخلي ،فنون وعلوم ت�صميم و�إقامة املباين ،ت�صميم الديكور الداخلي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الدولية للحلول وخدمات املباين �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154708 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت املعلومات التجارية ،خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريا�ض الفتح العاملية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154728 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�شجار� ،شجيــرات ،زهور طبيعية ،خ�ضروات طازجة ،فواك ــه طازجة ،غ ــالل ب ــذور� ,شت ــول،
�أ�شجار نخيل ،نباتات الكروم� ،أكواز �صنوبر� ،شجريات ورد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مليونري ا�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أليافـي للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155620 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تن�سيق الزهور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هيثم �إبراهيم الكلباين للأعمال الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155626 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ال�شمو�سي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155628 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة والكماليات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع زهرة ونوف البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنةعمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155638 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي واملطاعم خدمات تقدمي الطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمل العزيزية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155643 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل(�صالون ن�سائي ي�شمل جميع اخلدمات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ل�ؤل�ؤة احل�صباة البي�ضاء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :
-81-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1455

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155647 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النزل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :منتجع ريف اخلليج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155657 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سرار املحيط املتميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :

-82-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1455

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155659 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سرار املحيط املتميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155670 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حجز مقاعد ال�سفر (مكاتب ال�سفر وال�سياحة ومنها خدمات امل�سافرين وحجز الفنادق
واجلوالت ال�سياحية) ،ترتيب ت�أ�شريات ال�سفر ووثائق ال�سفر للأ�شخا�ص امل�سافرين �إلى
اخلارج (حجز تذاكر ال�سفر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الوداي الذكي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155677 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه معدنية م�شروبات ,مياه �شرب م�شروبات ,مياه معدنية للموائد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قلهــات للتجـ ــارة ال�شامل ــة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155679 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الهواتف النقالة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خور ال�سيابي املتطورة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155680 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستح�ضرات التجميل والعطور والبخور واملتعلقات الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فنار ال�شرقية ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155687 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (بيع الزهور الطبيعية وال�صناعية وتن�سيقها وبيع ال�شوكالته وتن�سيق الهدايا).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سرين اجلال�صي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155697 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات �سكرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زيد الزدجايل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155698 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأثاث املنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ح�سن بن علي و�شركائه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155699 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل ،ت�شحيم� ،صيانة و�إ�صالح ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بوابة �أربق �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155701 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوتار بركاء ال�شاملة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155713 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عاك�سات �ضوء امل�صابيح ،م�صابيح �صينية ،مغا�سل لليدين �أجزاء من �أدوات �صحية ,من�ش�آت
تربيد لل�سوائل� ،أنابيب م�ضيئة للإ�ضاءة ،فتائل مغني�سيوم للإ�ضاءة ،حمم�صات ال�شعري
املنبت امللت ,م�صابيح مناجم ،من�ش�آت ملعاجلة الوقود النووي واملواد املهدئة النووية،
�صمامات التحكم فـي م�ستوى اخلزانات� ،أ�ضواء كهربائية ل�شجرة عيد امليالد� ،أرقام م�ضيئة
للمنازل ،مواقد اك�سيهيدروجني ،م�شعات حرارية للت�سخني ,مواقد زيت ،م�صابيح �أمامية
للمركبات� ،ألواح ت�سخني ،م�شاعل �إ�ضاءة ،من�ش�آت بلمرة ،مواقد �أفران ,املطبخ� ،صمامات
هوائية ملن�ش�آت الت�سخني بالبخار� ،أجهزة و�آالت لتنقية املاء� ،أجهزة ومكنات تنقية الهواء،
�أبراج تنقية للتقطري ،من�ش�آت و�آالت تربيد ،حلقات طهي ،عاك�سات للمركبات� ،أجهزة
ومن�ش�آت تربيد ،معدات ومن�ش�آت تربيد ،خممدات تدفئة ,لوازم تنظيم لأجهزة وموا�سري
املاء �أو الغاز ،لوازم ال�سالمة لأجهزة وموا�سري املاء �أو الغاز ،حنفـيات ،حلقات �شد جلب,
حلنفـيات املياه� ،شوايات دوارة� ،أجهزة ومن�ش�آت �صحية� ،أجهزة ومن�ش�آت جتفـيف� ،أجهزة
لتجفـيف اليدين عند املغا�سل ،ملفات �أجزاء من معدات التقطري �أو الت�سخني �أو التربيد,
مراوح �أجزاء من من�ش�آت تكييف الهواء� ,أجهزة تعقيم� ،أجهزة �إ�ضاءة للمركبات ،حمم�صات،
من�ش�آت �آلية ناقلة للرماد ،من�ش�آت توليد البخار ،من�ش�آت و�أجهزة تهوية تكييف الهواء,
معدات تهوية تكييف الهواء ,للمركبات� ،أحوا�ض تواليت ،مقاعد تواليت ،مظالت م�صابيح،
حامالت مظالت امل�صابيح ،حنفـيات خلط ملوا�سري املياه ،لوازم تنظيم و�أمان ملوا�سري الغاز،
لوازم تنظيم و�سالمة لأجهزة املاء ،مركمات بخارية� ،أجهزة لإزالة ع�سر املاء� ،أغطية تهوية
للمختربات ،معقمات هواء ،وحدات تقطري ،مواقد كحولية ،معدات مانعة لتوهج م�صابيح
املركبات لوازم ملبات� ,أجهزة تدفئة لإزالة ال�صقيع عن زجاج املركبات ،حوامل ملواقد الغاز،
من�ش�آت توريد املياه ،مفاعالت نووية ،طناجر �ضغط كهربائية� ،أ�ضواء لل�سيارت لوازم ملبات,
م�سخنات كهربائية لر�ضاعات الأطفال ،حمم�صات كهربائية لكعكة الوفل ،لوازم تنظيم
و�سالمة �أنابيب الغاز ،راووقات �أباريق ,كهربائية للقهوة ،مكنات كهربائية ل�صنع القهوة،
م�صابيح قيا�سية ،مداخن ملراجل الت�سخني ،م�شاو ،مقايل عميقة كهربائية ،مواقد نار
منزلية ,م�ضخات حرارة ،جممعات �شم�سية للت�سخني� ,أفران �شم�سية� ،أجهزة دباغة مفار�ش
�شم�سية� ,أجهزة رح�ض� ،أجهزة تغذية ملراجل الت�سخني ،برادات� ،أجهزة لإزالة الروائح
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الكريهة لي�ست لال�ستخدام ال�شخ�صي� ،أجهزة ل�سحب املياه� ،أجهزة تنقية الزيت� ،أجهزة
تبخري لي�ست لغايات طبية ،لوازم م�ساند ,للأفران ،دفايات جيب ،مغاط�س �أوعية ,للحمام
باملياه املعدنية� ،أجهزة ا�ست�شراب لغايات �صناعية ,فتائل ت�سخني كهربائية ،مكثفات غازية
بخالف �أجزاء الآالت ,و�سائد تدفئة لي�ست لغايات طبية ،من�ش�آت حلمام ال�ساونا ،حجريات
حلمام الد�ش ،مغا�سل� ،أجهزة بخار للوجه حمام ال�ساونا ,مباول تراكيب �صحية ,قوارير املاء
ال�ساخن ،غاليات كهربائية ،دفايات فرا�ش ،بطانيات كهربائية لي�ست لغايات طبية ،دفايات
للأ�سرة� ،أجهزة تر�شيح لأحوا�ض تربية وعر�ض الأحياء املائية� ،سخانات لأحوا�ض تربية
وعر�ض الأحياء املائية� ،أ�ضواء لأحوا�ض ال�سمك� ،سجاد يدف�أ كهربائيا� ،أجهزة كهربائية
ل�صناعة الزبادي ،خزانات متددية ملن�ش�آت التدفئة املركزية� ،أغطية �شفط للمطابخ ،مراوح
كهربائية لال�ستخدام ال�شخ�صي ،جمففات كهربائية للغ�سيل� ،أفران ميكروويف �أجهزة
طهي ,وحدات معاجلة برك ال�سباحة بالكلور� ،صمامات ثرمو�ستاتية �أجزاء من من�ش�آت
ت�سخني� ,أجهزة لتدفق املاء الدوامي� ،أجهزة لإزالة املاء من املواد الغذائية الع�ضوية،
�أ�ضواء للغو�ص� ،أجهزة الري بالتنقيط معدات ري ,حجرات نظيفة تراكيب �صحية ,حجارة
بركانية ت�ستخدم فـي ال�شوايات ،من�ش�آت ري لأغرا�ض زراعية� ،أفران ميكروويف لغايات
�صناعية� ،آالت خبز اخلبز ،كبائن تربيد للعر�ض ،بواخر ن�سيج� ,آالت �صنع اخلبز� ،أجهزة
�إنارة بثنائيات �ضوئية م�شعة � ،LEDأجهزة تدليك حمام مائي ،كبائن عر�ض م�سخنة،
�أجهزة طبخ متعددة الوظائف� ،أجهزة كهربائية للطهي بالبخار� ،أجهزة �ضغط كهربائية
لتح�ضري التورتيا� ،أجهزة لتعقيم الكتب ،م�سد�س حراري ،نافورات �شوكوالته كهربائية،
�أجهزة تطهري لغايات طبية� ،أقبية نبيذ كهربائية ،م�صابيح �صينية لزينة احلفالت،
جوارب مدف�أة كهربائيا ،م�صباح ر�أ�س ،م�صباح لتجفـيف طالء الأظافر ،جهاز كهربائي
للطبخ بتفريغ الهواء ،جهاز لتوليد فقاعات هواء �صغرية لال�ستخدام فـي احلمام� ،أجهزة
تدفئة وتربيد لتوزيع امل�شروبات ال�ساخنة والباردة ،مالب�س مدف�أة كهربائيا� ،آالت كهربائية
ل�صنع كعكة الأرز املهرو�س ،لأغرا�ض منزلية ،فتائل خم�ص�صة ملواقد النفط ،ر�ؤو�س مواقد
�إلكرتونية ،فواني�س �شمع ،مقايل بالهواء ال�ساخن� ،آالت ل�صنع البوظة ،م�صابيح �إ�شارة
للدراجات الهوائية ،ثالجات و�أجهزة تربيد وجممدات لأغرا�ض التخزين الطبي ،الأواين
احلرارية الكهربائية ،جمففات الطعام الكهربائية ،مدفئ لليدين يعمل عرب منفذ ،USB
م�سخن للك�ؤو�س يعمل عرب منفذ  ،USBطباخات الك�سك�س الكهربائية ،امل�صابيح الأ�سا�سية،
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طاجن كهربائي� ،أجهزة العر�ض ال�ضوئي� ،أجهزة توليد ال�ضباب� ،أجهزة وتركيبات التدفئة
حتت البالط ،مرطبات� ،آالت كهربائية ل�صنع حليب ال�صويا ،كب�سوالت القهوة  ,فارغة ,
القهوة الكهربائية ،اجلرات الكهربائية للم�شروبات ،من�ش�آت ري �آلية ،مركمات حرارية،
مواقد ا�سيتيلينية ،مولدات ا�سيتيلينية� ،شعالت ا�سيتيلينية� ،أغطية تهوية ،من�ش�آت �إ�ضاءة
املركبات اجلوية� ،أفران الهواء ال�ساخن� ،أجهزة �إزالة الروائح الكريهة من اجلو� ،أجهزة
تربيد الهواء ،مر�شحات فالتر ,تكييف لهواء� ،أجهزة �إعادة ت�سخني الهواء ،جمففات هواء
جمففات ,من�ش�آت تكييف الهواء ،من�ش�آت تر�شيح الهواء� ،أجهزة تدار بالهواء ال�ساخن،
معدات هواء �ساخن للحمام ،قداحات تعمل باالحتكاك لإ�شعال الغاز ،قداحات غاز ،قداحات
والعات ,ب�صيالت م�صابيح ،ب�صيالت م�صابيح كهربائية ،م�صابيح قو�سية ،م�صابيح
كهربائية ،هياكل معدنية للأفران ،خزائن تربيد� ،أ�ضواء للمركبات� ،أ�ضواء �أمامية
لل�سيارات� ،أحوا�ض تربيد للأفران� ،أحوا�ض ا�ستحمام بانيو� ,أحوا�ض ا�ستحمام بانيو,
لال�ستحمام الن�صفـي ،حجرات منقولة للحمام الرتكي ،معدات للحمام� ،سخانات للحمام،
من�ش�آت للحمام ،م�صابيح ،فواني�س للإ�ضاءة� ،أغطية للم�صابيح ،مواقد متوهجة ،مواقد
للم�صابيح� ،أ�ضواء للدراجات الهوائية� ،شطافات ،مراجل بخالف �أجزاء الآالت� ،أفران
حرق ،حنفـيات رئي�سية للمطافئ� ،أغطية للم�شعات احلرارية � ،electric torchesسخانات
ماء� ،أفران للخبازين ،فوهات مانعة النتثار ماء احلنفـيات� ،أدوات تدوير �سياخ ال�شوي،
�سياخ �شوي ،مواقد للمختربات ،مداخن �شعالت ت�ستخدم فـي �صناعة الزيت ،حراقات،
مواقد مبيدة للجراثيم ،مراجل حلجريات الغ�سيل ،مراحي�ض متنقلة ،مراوح لتكييف
الهواء ,حمم�صات بن� ،أجهزة ت�سخني ،حنفـيات للموا�سري وخطوط الأنابيب� ،أجهزة �إعادة
توليد احلرارة ،معدات للأفران م�صنوعة من �صل�صال ناري ،ب�صيالت مل�صابيح �إ�شارات
توجه املركبات� ،أعمدة كربون للم�صابيح القو�سية ،من�ش�آت تدفئة� ،أجهزة تلقيم للأفران،
خزانات رح�ض ،معدات تدفئة باملاء ال�ساخن ،مراجل ت�سخني ،موا�سري �أنابيب ,املراجل
ملن�ش�آت التدفئة ،مكيفات هواء للمركبات� ،أجهزة لت�سخني الوقود ال�صلب �أو ال�سائل �أو
الغازي ،دفايات للمركبات� ،أجهزة ت�سخني كهربائية ،م�شعات حرارية للتدفئة املركزية،
�أجهزة ترطيب مل�شعات التدفئة املركزية ،عنا�صر ت�سخني� ،سخانات لت�سخني املكاوي،
دفايات للقدمني كهربائية �أو غري كهربائية ,دفايات كهربائية للقدمني ،دفايات �أطباق،
�سخانات مغمورة ،زجاجات م�صابيح ،زجاجات قناديل� ،أنابيب للمداخن ،منافـيخ للمداخن،
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جمففات �شعر جمففات� ,شبكات توزيع املياه� ،أجهزة جتفـيف� ،أجهزة تكييف الهواء� ،أدوات
ت�سخني الغراء� ،أعمدة تقطري ،موا�سري �أجزاء من من�ش�آت �صحية� ,شبكات تو�صيل املياه،
مراحي�ض دورات مياه ,جممدات� ،أواين طهي كهربائية� ،أفران� ،أجهزة ومعدات طهي،
�أ�ضواء دراجات نارية� ،أنابيب تفريغ كهربائية للإ�ضاءة� ،أجهزة �إزالة ال�صقيع عن املركبات،
�أدوات توزيع املطهرات فـي التواليت� ،أجهزة مطهرة ،وحدات �إزالة امللوحة� ،أجهزة تيبي�س،
�أدوات ن�شر ال�ضوء� ،أجهزة تربيد امل�شروبات� ،أجهزة تقطري ،حمامات الد�ش ،م�آخذ للأ�ضواء
الكهربائية ،من�ش�آت تنقية املاء� ،شبكات تر�شيح املياه ،من�ش�آت تربيد للماء ،نوافـري ،خزانات
�ضغط للماء ،معقمات ماء ،مبادالت حرارية بخالف �أجزاء �آالت� ،أجهزة ومن�ش�آت للإ�ضاءة،
ثريات ،من�ش�آت لتنقية نفايات املجاري� ،أ�ضواء ال�سقف ،م�شعات حرارية كهربائية� ،أجهزة
غ�سل الغاز� ،أجهزة لتجفـيف العلف والكلأ� ،أجهزة تبخري ،مواقد �أجهزة ت�سخني ,فتائل
للم�صابيح الكهربائية ،مر�شحات فالتر ,ملياه ال�شرب� ،شعالت� ،أفران حممولة مواقد,
�أفران  ,بخالف امل�ستخدمة لال�ستعماالت املخربية ،معدات م�شكلة للمواقد ،ق�ضبان توهج،
دفايات ،علب لرماد الأفران� ،أجهزة و�آالت تربيد ،حجرات تربيد� ،أوعية تربيد ،ملبات جتعيد
ال�شعر ،حمم�صات فواكه� ،أجهزة غ�سل الغاز �أجزاء من من�ش�آت الإنارة بالغاز ,مواقد غازية،
مراجل غاز ،م�صابيح غاز ،مراجل بخار بخالف �أجزاء الآالت ,م�صابيح مبيدة للجراثيم
لتنقية الهواء� ،آالت و�أجهزة ل�صنع الثلج� ،صناديق تربيد كهربائية ،زجاجات كروية
للم�صابيح� ،ألواح �ساخنة ،حمم�صات خبز� ،صواين �شوي �أدوات طهي ,مباخر� ،أجهزة ت�أين
ملعاجلة الهواء �أو املاء ،نوافـري للزينة ،ملبات املختربات ،معدات تربيد احلليب ،مب�سرتات،
م�صابيح زيتية ،م�صابيح �أ�شعة فوق بنف�سجية لي�ست لغايات طبية ،م�صابيح ال�سالمة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ر�شيد �صادقي للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155714 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أفكار الداخلية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155721 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تعليمات الريا�ضة البدنية ،خدمات النوادي ال�صحية تدريبات اللياقة البدنية وال�صحية,
خدمات املدرب ال�شخ�صية تدريبات اللياقة املدنية ,خدمات تقييم اللياقة البدنية لأغرا�ض
التدريب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فاجواين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155723 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�شحن والتفريغ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العفـية الع�صرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155726 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبراج الناعبي الف�ضية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155735 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العنقاء املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155737 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمال الزهور للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155739 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل اجلوي ،النقل بال�سيارات ،النقل باحلافالت ،اجلر �أو النقل ،النقل بعربات اجلر �أو
الدفع ،النقل بال�سكك احلديدية ،ت�سليم الطرود ،ت�سليم الب�ضائع ،خزن الب�ضائع ،ال�شحن
بال�سفن ،نقل الأثاث ،النقل ،النقل ب�سيارات الأجرة ،النقل البحري ،ال�سم�سرة فـي النقل،
معلومات النقل ،ختم الربيد ،تخزين الأمتعة ،ت�سليم الب�ضائع بالطلب الربيدي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النبع الفوار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155741 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قطع حلوى حلويات(,بيع احللوى العمانية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أطياب املالك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155746 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع ومالب�س ن�سائية وعطور وبخور وخلطات جتميلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ت�ساهيل اجلزيرة املميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155751 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صناعة احللوى العمانية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة ال�شرقية للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155756 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ضواحي العراقي للم�شاريع الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155758 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سليم مارك�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155760 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأفاق الع�شرية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155828 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املواد الغذائية ،والأجهزة الإلكرتونية ،والأجهزة املنزلية ،واملالب�س اجلاهزة ،الأجهزة
الريا�ضية والكماليات (هايربماركت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الإلهام للخدمات والأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155929 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات الكوالجني لغايات جتميلية ،م�ستح�ضرات جتميل نباتية ،مطهرات غري طبية
للعناية بالنظافة ال�شخ�صية ،خال�صات �أع�شاب لغايات التجميل ،مزيالت طالء الأظافر،
�شموع تدليك لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات جتميل للأطفال ،طالء ال�شفاه ،خ�شب
معطر ،ملمع �أظافر� ،أقالم جتميلية ،م�ستح�ضرات �إزالة الباكية ،قما�ش �سنفرة(بيع املالب�س
والأقم�شة) ،م�ستح�ضرات �إزالة الألوان ،م�سحوق �سحج �سنفرة ,نعناع ل�صناعة العطور ،قما�ش
زجاج قما�ش لل�سنفرة ,م�ستح�ضرات جتميل لغايات التنحيف ،لوا�صق لتثبيت الرمو�ش
امل�ستعارة ،م�ستح�ضرات �إزالة الدهان ،ر�سوم زينة لل�شف لأغرا�ض التجميل ،قاب�ضات
للأوعية لأغرا�ض التجميل ،ملينات للأقم�شة ت�ستخدم فـي الغ�سيل والكي ،م�ستح�ضرات
لتنظيف �أطقم الأ�سنان ،قطع قما�ش م�شربة مبنظفات للتنظيف(بيع املالب�س اجلاهزة)،
�أعواد البخور ،م�ستح�ضرات تعطري الهواء ،ملمعات �شفاه ،ملمع �أحذية ،علب �أحمر ال�شفاه،
ب�سمة (�صبغة م�ستح�ضرات جتميل) ،جيل للعني م�صحح ي�ستخدم لأغرا�ض جتميلية،
ملمع �أظافر ،مياه مي�سار (معقمة ومنظفة للوجه) ،طالء اجل�سم لأغرا�ض التجميل� ،سائل
مطاطي (التك�س) لطالء اجل�سم لأغرا�ض التجميل ،معجون �أ�سنان ،زيت اللوز� ،صابون
اللوز ،كهرمان عطر� ,صابون ،عطر باديان ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام� ،أعواد قطن
لأغرا�ض التجميل� ،أقنعة جتميلية ،زيت الربغموت ،م�سحوق طبا�شري نقي للتجميل،
كرميات تبيي�ض الب�شرة ،م�ستح�ضرات ق�صر اجللد املدبوغ ،م�ستح�ضرات مكياج ،غ�سول
لو�شن ,لل�شعر ،زيوت عطرية من خ�شب الأرز ،رماد بركاين للتنظيف ،كرميات للأحذية،
ملونات لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر ،رمو�ش م�ستعارة ،م�ستح�ضرات جتميل
للرمو�ش� ،شمع للأحذية� ،شمع احلذائني� ،أطقم جتميل ،م�ستح�ضرات جتميل ،غزل قطني
لأغرا�ض التجميل ،كرميات جتميلية ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،م�ستح�ضرات �إزالة الطالء،
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ماء معطر ،بخور ،مزيالت �شعر� ،شمع �إزالة ال�شعر ،زيوت عطرية ،خال�صات زهور عطور,
مكياج ،م�ستح�ضرات تنظيف ،عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور ،م�ستح�ضرات تبخري عطور,
منكهات للكعك زيوت عطرية ,فازلني لأغرا�ض التجميل ،زيوت لغايات التجميل ،زيت
اليا�سمني ،زيت اخلزامى ،زيوت لغايات التنظيف ،زيوت للعطور والروائح ،زيت الورد ،زيوت
لأغرا�ض الزينة ،ايونون عطر ,غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض التجميل ،حليب منظف لغايات
التواليت ،م�ستح�ضرات ق�صر الأقم�شة لغ�سيل املالب�س ,مواد تواليت ،م�ستح�ضرات جتميل
احلواجب� ،شامبو ،عطور� ،أظافر م�ستعارة ،م�ستح�ضرات العناية بالأظافر ،م�ستح�ضرات
تنظيف ورق اجلدران ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة ،مراهم لأغرا�ض التجميل،
م�ساحيق مكياج� ،صابون لإزالة الروائح الكريهة� ،أكيا�س معطرة للبيا�ضات� ،أ�صباغ جتميلية،
قما�ش ك�شط(بيع املالب�س اجلاهزة وت�أجري املالب�س وف�ساتني)� ،صابون م�ضاد للعرق ،حليب
اللوز لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات للإ�سمرار م�ستح�ضرات جتميل ,عطور زيوت طيارة,
م�ستح�ضرات ق�صر مزيالت �ألوان ,لغايات التجميل ،لوا�صق لغايات التجميل ،م�ستح�ضرات
الغ�سل لأغرا�ض �شخ�صية �أو �صحية �أو مزيلة للعرق �أدوات النظافة ,م�ستح�ضرات ال�صبار
لأغرا�ض جتميلية� ،أظافر ال�صقة م�صنعة ،م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س ،بال�سم
لل�شعر ،م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر ،مناديل مبللة مب�ستح�ضرات لإزالة مواد التجميل،
مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت لو�شن ,جتميلية
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبراج الو�سيط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155987 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتبية والتعليم ،الرتجمة� ،إر�شاد التدريب� ,إعادة التدريب املهني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امللتقى للخدمات املتنوعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156053 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مدر�سة ،خدمات تعليمية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رواد املعرفة والتقنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156121 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة هي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156189 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع (املواد الغذائية وامل�أكوالت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمد العربي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153090 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأكادمييات (للرتبية والتعليم) ،توفـري خدمات
قاعات الت�سلية ،تنظيم و�إدارة ور�شات العمل (تدريب) ،خدمات النوادي (للرتفـيه �أو
التعليم) ،تنظيم املباريات الريا�ضية ،خدمات امل�ضيف ،تنظيم املباريات �أو املناف�سات
(للتعليم �أو الرتفـيه) ،توفـري �أماكن الرتفـيه ،الرتفـيه التلفزيوين ،توفـري معلومات
فـي جمال الرتفـيه ،تنظيم املعار�ض للأغرا�ض الثقافـية �أو التعليمية ،خدمات الألعاب
املقدمة مبا�شرة من �شبكة كمبيوتر ،ت�أجري معدات الألعاب ،الت�صوير بامليكروفلم ،توفـري
من�شورات �إلكرتونية عرب الإنرتنت ال ميكن حتميلها ،توفـري ت�سهيالت ريا�ضية ،ت�أجري
املالعب الريا�ضية ،ت�أجري مرافق اال�ستادات ،توقيت املنا�سبات الريا�ضية ،خدمات وكاالت
التذاكر (ترفـيه).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شرك ــة البني ــة التحتي ــة للألعاب الإلكرتونية �شركة �شخ�ص واحد
م�ساهمة مقفلة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق  2و ،3بناية  ،508املنطقة  ،5مدين ــة امللك عبداللـ ــه املاليـ ــة،
العقيق ،الريا�ض  ،13519اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153091 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأكادمييات (للرتبية والتعليم) ،توفـري خدمات
قاعات الت�سلية ،تنظيم و�إدارة ور�شات العمل (تدريب) ،خدمات النوادي (للرتفـيه �أو
التعليم) ،تنظيم املباريات الريا�ضية ،خدمات امل�ضيف ،تنظيم املباريات �أو املناف�سات
(للتعليم �أو الرتفـيه) ،توفـري �أماكن الرتفـيه ،الرتفـيه التلفزيوين ،توفـري معلومات
فـي جمال الرتفـيه ،تنظيم املعار�ض للأغرا�ض الثقافـية �أو التعليمية ،خدمات الألعاب
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املقدمة مبا�شرة من �شبكة كمبيوتر ،ت�أجري معدات الألعاب ،الت�صوير بامليكروفلم ،توفـري
من�شورات �إلكرتونية عرب الإنرتنت ال ميكن حتميلها ،توفـري ت�سهيالت ريا�ضية ،ت�أجري
املالعب الريا�ضية ،ت�أجري مرافق اال�ستادات ،توقيت املنا�سبات الريا�ضية ،خدمات وكاالت
التذاكر (ترفـيه).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شرك ــة البني ــة التحتي ــة للألعاب الإلكرتونية �شركة �شخ�ص واحد
م�ساهمة مقفلة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق  2و ،3بناية  ،508املنطقة  ،5مدين ــة امللك عبداللـ ــه املاليـ ــة،
العقيق ،الريا�ض  ،13519اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152027 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع ل�صالح الغري وذلك لتمكني
عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة حتديدا لبا�س
العني والنظارات ال�شم�سية والنظارات والعد�سات الال�صقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة ريفويل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،121 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152026 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات طبية متعلقة بعناية العيون ،خدمات فنيي الب�صريات ،خدمات العيون و�أطباء
العيون ،خدمات العناية بالعيون ،خدمات تركيبات النظارات وفح�ص الب�صر ،خدمات
الرعاية الالحقة املتعلقة بتوفـري منتجات العناية بالعيون ،خدمات اال�ست�شارات وامل�شورة
املهنية ،جميعها متعلقة باخلدمات �آنفة الذكر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة ريفويل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،121 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153410 :
فـي الفئة  8من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معاول عدد يدوية ،مدقات لل�سحق عدد يدوية ،مر�شات
عدد يدوية� ،سنابك تعليم املركز عدد يدوية ،مغارف �سباكة
عدد يدوية� ،أ�سلحة امل�ساحج ،مبارد خ�شب عدد يدوية ،ماكينات حالقة كهربائية �أو غري
كهربائية� ،سنابك دقيقة الطرف ،مكاوي نار ،مرب�شمات عدد يدوية ،حما�صد هينولت� ،شوك
تع�شيب عدد يدوية ،منكا�ش عدد يدوية ،حامالت منا�شري ،مما�شق عدد يدوية ،مق�صات
تقليم ،مناجل� ،أدوات لت�صفـية ال�سوائل عدد يدوية ،عدد حدية عدد يدوية ،مقلوظات عدد
يدوية ،مثاقب لولبية عدد يدوية ،مفكات غري كهربائية� ،أدوات �إ�شعال عدد يدوية ،مثاقب
للنجارة عدد يدوية� ،أدوات لقطع الأنابيب ،معدات زراعية تدار باليد ،حجارة طحن عدد
يدوية ،حفارات عدد يدوية ،زرديات ،كما�شات� ،سيوف ،مكاب�س عدد يدوية� ،أدوات لثقب
البطاقات ،مرابط للمثاقب عدد يدوية� ،شوك زراعية يدوية ،جمزات عدد يدوية ،مكاوي
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م�ستوية ،دواليب �سحج �سنفرة ,للجلخ ،مبارد عدد ،زرديات تخرمي عدد يدوية ،خرامات
عدد يدوية ،مر�شات تدار باليد لبثق املعاجني امل�صطكاوية ،حفارات خنادق عدد يدوية،
كا�شطات عدد يدوية� ،سكاكني حلم عدد يدوية ،عدد ك�شط عدد يدوية� ،أدوات كهربائية
وغري كهربائية لإزالة ال�شعر ،مالزم ،م�ضخات يدوية ،خناجر� ،أحزمة للعدد حامالت،
عتالت� ،صناديق للقطع امل�شطوب عدد يدوية� ،أم�شاط مل�صائد الرمال ،منافخ للمواقد عدد
يدوية ،مبارد �سنفرة �أدوات يدوية� ،آالت لتق�شري الأ�سالك �أدوات يدوية ،منا�ضد للمالزم
�أجهزة يدوية ،م�سد�سات غري كهربائية للح�شو �سد ال�شقوق ،م�شدات للأ�سالك الفلزية
عدد يدوية ،م�ضخات هوائية ،يدوية� ،سكاكني �سرياميكية� ،أوراق �صنفرة كرتونية� ،أدوات
يدوية ل�شحذ لوحات التزلج� ،إبر الو�شم ،كا�شطات للزالجات ،مقاب�ض معدنية للأدوات
اليدوية ،مقاب�ض معدنية لل�سكاكني ،مقاب�ض معدنية للمنجل ،قطاعة م�شرط ,لفتح
ال�صناديق ،مطارق للطوارىء� ،سكاكني للنحت ،عدد �سحج �سنفرة ,عدد يدوية ،حجارة �سن
�شحذ ،م�شاحذ جلدية ،مثاقب يدوية ،ق�ضبان للقطاعات ،مثاقب تقوير ،جلبات مثاقب
التقوير ،و�صالت متديد مللفافات براغي اللولبة ،مالوق عدد يدوية ،واقيات الرباجم ،لقم
�أجزاء من عدد يدوية ،ك�ؤو�س زوايا ,النجارين عدد يدوية� ،أدوات وعدد �سلخ احليوانات،
لوحات لولبة حلقية ،منا�شري قو�سية� ،أ�سلحة بي�ضاء ،كما�شات م�سامري ،رافعات تدار
باليد لل�سيارات ،حراب� hand drills, hand-operated، ،أزاميل للنقر ،ف�ؤو�س للحفر،
�أدوات و�سم املا�شية ،جمزات �صوف املا�شية ،كما�شات م�سامري عدد يدوية ،مطارق للنق�ش،
�أدوات �شحذ ال�سكاكني ،مطارق بر�شمة عدد يدوية� ،أ�سلحة امل�ساحيج للت�شذيب عدد يدوية،
مق�صات ،مالقط� ،أدوات نق�ش عدد يدوية ،معاول ،مكاوي جلفطة� ،سكاكني اجليب،
مطارق احلجارة ،منا�شري املنحنيات� ،سكاكني ك�شط ،عدد عدك القما�ش عدد يدوية،
�سكاكني لل�صيد� ،إطارات للمنا�شري اليدوية ،منا�شري عدد يدوية ،قوالب للأحذية عدد
يدوية ل�صانعي الأحذية ،مالقط لتجعيد ال�شعر� ،أدوات للمائدة �سكاكني و�شوك ومالعق،
مق�صات جز ع�شب� ،شفرات ق�ص� ،أدوات تثقيب عدد يدوية ،مفاتيح ربط امللولبات ،مفاتيح
عدد� ،سقاطات عدد يدوية ،قوالب ت�شكيل عدد يدوية ،حفارات ،حامالت امل�سنات ،ف�ؤو�س،
عدد يدوية تدار باليد ،عدد قطف الثمار عدد يدوية ،مدكات �أر�ضية عدد يدوية� ،أدوات
�إخماد النار عدد يدوية ،قطاعات تفريز عدد يدوية ،م�سطرينات الب�ستنة ،م�سطرينات،
�أجهزة �إبادة الطفـيليات النباتية ،ما�س الزجاج �أجزاء من عدد �آلية ،ممددات عدد يدوية،
�أدوات �سن �شحذ ،عدد ل�سن ال�شفرات� ،سكاكني تق�شري ،عدد اقتالع ال�شوك عدد يدوية،
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مقرا�ضات للتقليم� ،سكاكني تقطيع ،مقلمات الأ�شجار ،مثاقب لولبية للنجارين ،مكاب�س
نق�ش عدد يدوية ،لقم جتويف �أجزاء من عدد يدوية� ،أم�شاط عدد يدوية ،جمارف عدد
يدوية ،اجلزء املعدين من اجلاروف عدد يدوية ،مق�صات حواف ،مكاوي عدد يدوية غري
كهربائية ،مكاوي ثني ،مكاوي طل�س� ،أدوات حديدية للقولبة ،ميا�سم ،مثاقب عدد يدوية،
معاول لقطع اجلليد ،هراوات� ،إبر نق�ش ،معاول قطع عدد يدوية ،عدد احلدائق تدار
باليد� ،شفرات عدد يدوية� ،شفرات للأ�سلحة ،رافعات عتالت� ،سكاكني حراجية ،مدقات
عدد يدوية ،مطارق ثقيلة ،مطارق للبنائني ،م�شدات للأ�شرطة الفلزية عدد يدوية� ،أدوات
ت�ضفـري عدد يدوية ،هاون لل�سحق عدد يدوية� ،أدوات ت�شذيب الفتائل مق�صات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تالل للت�سوق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليج للعالمات والبيانات التجارية 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153403 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قارنات لأعمدة الإدارة� ،آالت� ،آالت زراعية� ،آالت معايرة،
�صمامات �أجزاء �آالت ،حماور دواليب الآالت� ،آالت خلط،
خمارط معدات �آلية ،فرا�ضات عدد �آلية ،عدد �آلية ،عدد حتمل باليد بخالف التي تدار
يدويا ،عدد �أجزاء �آالت� ،أجهزة تثبيت العدد الآلية ،مدافع �أدوات ت�ستخدم املتفجرات،
�أدوات كهربائية ل�شحذ لوحات التزلج� ،آالت تهذيب احلجارة ،مكاب�س �أجزاء �آالت �أو مكائن،
خرامات لآالت التخرمي� ،آالت تخرمي ،م�ضخات �آالت ،م�ضخات تفريغ �آالت ،مكاب�س �آالت
للغايات ال�صناعية ،منظمات �ضغط �أجزاء �آالت� ،صمامات �ضغط �أجزاء �آالت ،م�ساحج �آلية،
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�أم�شاط لآالت اجلرف� ،آالت جرف� ،آالت رتق الثياب ،نواب�ض زنربكات� ,أجزاء �آالت� ،آالت
بر�شمة� ،سدادات �أجزاء �آالت �أو مكائن �أو حمركات ،جمموعات الرتو�س الآلية ،دواليب
تنظيم ال�سرعة� ،آالت تعبيد الطرق ،منا�شري �آالت� ،آالت حفر املناجم� ،آالت تع�شيب� ،آالت
ختم للغايات ال�صناعية� ،آالت حلام كهربائية ،منفاخ �آالت� ،آالت تعبئة� ،آالت �صباغة ،ناقالت
�آالت� ،آالت حياكة� ،آالت ت�صنيع الزجاج� ،آالت �سن �شحذ ،حجارة طحن �أجزاء �آالت� ،آالت
تدار بالهواء امل�ضغوط ،كبا�سات �أوعية التخميد �أجزاء �آالت ،حمامل مقاومة لالحتكاك
للآالت ،حفارات �آالت� ،آالت �شفط الهواء ،مكاب�س �آالت� ،آالت لف �أجزاء من �آالت� ،آالت
�سد القوارير� ،آالت تغطية القوارير� ،آالت احكام �سد القوارير ،ق�ضبان من املطاط ك�أجزاء
من الزحافات فـي اللآالت الزراعية ،فرجونات تدار كهربائيا �أجزاء �آالت� ،آالت جرف
الرتاب� ،آالت هر�س النفايات� ،آالت تقديد لال�ستخدام ال�صناعي� ،آالت �شحن اتوماتيكية
�أجهزة مناوبة ،كبالت حتكم للآالت �أو املكائن �أو املحركات� ،آالت تق�سيم ،لقم حفر �أجزاء
�آالت ،مبادالت حرارية �أجزاء �آالت� ،آالت تق�شري� ،آالت ب�شر �أو خرط اخل�ضروات ،مر�شحات
فالتر� ,أجزاء �آالت �أو مكائن� ،أنابيب املراجل �أجزاء �آالت ،مفاتيح حتكم هيدرولية للآالت
واملحركات واملكائن ،مفاتيح حتكم تدار بالهواء امل�ضغوط للآالت واملحركات واملكائن ،علب
مرافق للآالت واملحركات واملكائن� ،آالت و�أجهزة كهربائية لغ�سل ال�سجاد بال�شامبو� ،آالت
كهروميكانيكية لل�صناعات الكيميائية� ،سال�سل للم�صاعد �أجزاء �آالت ،خزانات متددية
�أجزاء �آالت ،ما�س الزجاج �أجزاء �آالت� ،آالت تو�ضيب �أو حزم ،رجاجات لال�ستخدام ال�صناعي
�آالت� ،آالت و�أجهزة كهربائية لل�صقل �أو التلميع بال�شمع ،الكرتودات حلام� ،آالت نفخ� ،أجهزة
طالء بالكهرباء� ،أجهزة غلفنة ،مكائن توزيع �آلية� ،آالت غربلةcrushing machines، ،
�آالت دك� ،أجهزة التوجيه ك�أجزاء من الآالت ،بخالف �أجهزة الألعاب ،ق�ضبان من املطاط
ك�أجزاء من الزحافات فـي �آالت الإن�شاء ،ق�ضبان من املطاط ك�أجزاء من �أجهزة و�آالت
التحميل والتفريغ� ،آالت حراثة لأغرا�ض زراعية� ،آالت ت�صنيع احلبال ،ق�ضبان من املطاط
ك�أجزاء من الزحافات فـي �آالت التعدين� ،آالت �صب حروف الطباعة ،قطاعات �آالت ،ر�ؤو�س
حفر �أجزاء �آالت ،حمامل �أجزاء �آالت ،رافعات نقالة �آالت� ،آالت قطع ،خمف�ضات �ضغط
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�أجزاء �آالت� ،آالت ت�صريف� ،أجهزة ت�سوية� ،آالت قطع و�صب املعادن املن�صهرة فـي القوالب،
�آالت ت�شكيل بالكب�س ،ري�ش املراوح �أجزاء �آالت� ،صناديق ت�شحيم �أجزاء �آالت� ،آالت للنق�ش
البارز� ،آالت نق�ش� ،آالت �سن �شحذ ,ال�شفرات� ،شفرات منا�شري �أجزاء �آالت ،حامالت ري�ش
املراوح �أجزاء �آالت ،مرافق �أجزاء �آالت ،مطارق �أجزاء �آالت� ،آالت ت�صنيع الأدوات املعدنية،
�آالت جر�ش� ،آالت ت�شكيل القوالب� ،آالت دهان� ،آالت حفر� ،آالت و�أجهزة �صقل كهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تالل للت�سوق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليج للعالمات والبيانات التجارية 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148920 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سكر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ناراجني هريجي و�شركاه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليج للعالمات والبيانات التجارية 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
-109-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1455

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153092 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقـل ،تغليف وتخزين ال�سـلع ،تنظيم الرحالت وال�سفر ،ت�أجي ــر امل�ساح ــات ف ــي املركبات
لنقل ال�سلع ،جتميع ال�سلع للنقل ،جتميع ال�سلع القابلة لإعادة التدوير (نقل) ،ت�سليم
ال�سلع ،توزيع ال�سلع ،توفـري اجتاهات القيادة لغايات ال�سفر ،ت�أجري املركبات لنقل ال�سلع،
ت�أجري املقطورات لنقل ال�سلع ،ال�شحن بال�سفن ،دفع �أجرة ال�شحن فـي ميناء الو�صول،
ال�سم�سرة فـي ال�شحن ،اخلدمات اللوج�ستية ،تخزين ال�سلع للنقل ،النقل املحرو�س لل�سلع،
ت�أجري الكراجات ،اجلر �أو النقل ،ت�أجري املركبات للجر �أو النقل ،ت�أجري امل�ساحات فـي
املركبات للجر �أو النقل ،ت�سليم الطرود ،تغليف ال�سلع ،تخزين ال�سلع ،معلومات التخزين،
معلومات النقل ،معلومات اجلر �أو النقل ،معلومات اللوج�ستيات ،ال�سم�سرة فـي النقل،
احلجوزات لنقل وت�سليم ال�سلع ،ت�أجري منا�صب على �سطوح املركبات ،ت�أجري م�ساحات
التخزين فـي املركبات ،خدمات املعلومات واحلجز لتجميع ونقل وت�سليم ال�سلع ،خدمات
املعلومات واحلجز لتجميع ونقل وت�سليم ال�سلع املقدمة من خالل الو�سائل الإلكرتونية
�أو املواقع الإلكرتونية �أو تطبيقات الربامج �أو �أجهزة االت�صال املتحركة ،خدمات الإنتقال،
خدمات االنتقال املنزيل ،خدمات االنتقال التجاري ،خدمات االنتقال ال�صناعي ،خدمات
املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة �آنفا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تروكري هولدينغ ليمتيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إمارتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق  ،15ويورك هب ،71برج اخلتم ،مربعة �سوق �أبوظبي العاملي،
جزيرة املاريا� ،أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم128454 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صنع الطابوق الآ�سمنتي املفرغ واالجار.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كتاب املجد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/5/7 :
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة3215 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1995/12/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 559 :فـي 1995/9/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سونيا ريكيل كريا�شن �إت ديفـيو�شن دي موديلز
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فـيكتوار �إنفـي�ستيمنت هولدينغ ا�س �إيه �آر ال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :لوك�سمبورجية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 2 :رو هاين ال  ،1720لوك�سمبورج
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :لوك�سمبورج
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/2/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة3215 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1995/12/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 559 :فـي 1995/9/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فـيكتوار �إنفـي�ستيمنت هولدينغ ا�س �إيه �آر ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سوينا �آر  .بروبرتيز ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :شيمني دو بري  -فلوري  1228 ،5بالن  -لي�س � -أويتز� ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/4/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة120365 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/5/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1297 :فـي 2019/2/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب .ال تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رييلمي ت�شونغت�شينغ موبايل تيليكومينوكي�شنز كورب ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب  178يولونغ �أفـينيو ،يوفـين�شان ،يوبي دي�سرتيكت،
ت�شونغت�شينغ ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة120366 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة42 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/5/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1297 :فـي 2019/2/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب .ال تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رييلمي ت�شونغت�شينغ موبايل تيليكومينوكي�شنز كورب ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب  178يولونغ �أفـينيو ،يوفـين�شان ،يوبي دي�سرتيكت،
ت�شونغت�شينغ ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة120367 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة38 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/5/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1297 :فـي 2019/2/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب .ال تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رييلمي ت�شونغت�شينغ موبايل تيليكومينوكي�شنز كورب ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب  178يولونغ �أفـينيو ،يوفـين�شان ،يوبي دي�سرتيكت،
ت�شونغت�شينغ ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة120368 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/5/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1297 :فـي 2019/2/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب .ال تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رييلمي ت�شونغت�شينغ موبايل تيليكومينوكي�شنز كورب ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب  178يولونغ �أفـينيو ،يوفـين�شان ،يوبي دي�سرتيكت،
ت�شونغت�شينغ ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة120369 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة37 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/5/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1297 :فـي 2019/2/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب .ال تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رييلمي ت�شونغت�شينغ موبايل تيليكومينوكي�شنز كورب ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب  178يولونغ �أفـينيو ،يوفـين�شان ،يوبي دي�سرتيكت،
ت�شونغت�شينغ ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة123298 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة38 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/6/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1307 :فـي 2019/9/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب .ال تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رييلمي ت�شونغت�شينغ موبايل تيليكومينوكي�شنز كورب ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب  178يولونغ �أفـينيو ،يوفـين�شان ،يوبي دي�سرتيكت،
ت�شونغت�شينغ ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة123299 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/6/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1307 :فـي 2019/9/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب .ال تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رييلمي ت�شونغت�شينغ موبايل تيليكومينوكي�شنز كورب ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب  178يولونغ �أفـينيو ،يوفـين�شان ،يوبي دي�سرتيكت،
ت�شونغت�شينغ ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة123300 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/5/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1280 :فـي 2019/2/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب .ال تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رييلمي ت�شونغت�شينغ موبايل تيليكومينوكي�شنز كورب ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب  178يولونغ �أفـينيو ،يوفـين�شان ،يوبي دي�سرتيكت،
ت�شونغت�شينغ ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة123302 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة42 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/5/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1280 :فـي 2019/2/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب .ال تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رييلمي ت�شونغت�شينغ موبايل تيليكومينوكي�شنز كورب ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب  178يولونغ �أفـينيو ،يوفـين�شان ،يوبي دي�سرتيكت،
ت�شونغت�شينغ ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة123303 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة37 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/5/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1280 :فـي 2019/2/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب .ال تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رييلمي ت�شونغت�شينغ موبايل تيليكومينوكي�شنز كورب ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب  178يولونغ �أفـينيو ،يوفـين�شان ،يوبي دي�سرتيكت،
ت�شونغت�شينغ ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة123349 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/5/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1280 :فـي 2019/2/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب .ال تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رييلمي ت�شونغت�شينغ موبايل تيليكومينوكي�شنز كورب ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب  178يولونغ �أفـينيو ،يوفـين�شان ،يوبي دي�سرتيكت،
ت�شونغت�شينغ ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة123352 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة16 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/5/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1280 :فـي 2019/2/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب .ال تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رييلمي ت�شونغت�شينغ موبايل تيليكومينوكي�شنز كورب ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب  178يولونغ �أفـينيو ،يوفـين�شان ،يوبي دي�سرتيكت،
ت�شونغت�شينغ ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة123353 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/6/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1307 :فـي 2019/9/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب .ال تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رييلمي ت�شونغت�شينغ موبايل تيليكومينوكي�شنز كورب ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب  178يولونغ �أفـينيو ،يوفـين�شان ،يوبي دي�سرتيكت،
ت�شونغت�شينغ ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة129252 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/9/27 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1383 :فـي 2021/3/14م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب .ال تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رييلمي ت�شونغت�شينغ موبايل تيليكومينوكي�شنز كورب ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب  178يولونغ �أفـينيو ،يوفـين�شان ،يوبي دي�سرتيكت،
ت�شونغت�شينغ ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة123350 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة45 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/5/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1280 :فـي 2019/2/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب .ال تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رييلمي ت�شونغت�شينغ موبايل تيليكومينوكي�شنز كورب ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب  178يولونغ �أفـينيو ،يوفـين�شان ،يوبي دي�سرتيكت،
ت�شونغت�شينغ ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة28811 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة10 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/5/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 781 :فـي 2004/12/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :روينتا ويريك جى ام بى ات�ش
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :روينتا دويت�شالند جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كارل  -بنز � -شرتا�سه  64711 ،18 -14ارباخ� ،أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2015/8/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة11931 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/9/9 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 697 :فـي 2001/6/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بفايزر كون�سيومر هيلث كاير �إيه بي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :جالك�سو�سميثكالين كون�سيومر هيلثكري ايه بي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سويدية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هيمفارن�سجاتن � 54 171 ،9سولنا �ستوكهومل ،ال�سويد
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�سويد
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة11932 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/9/9 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 697 :فـي 2001/6/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بفايزر كون�سيومر هيلث كاير �إيه بي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :جالك�سو�سميثكالين كون�سيومر هيلثكري ايه بي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سويدية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هيمفارن�سجاتن � 54 171 ،9سولنا �ستوكهومل ،ال�سويد
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�سويد
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة9329 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/3/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 709 :فـي 2001/12/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :د�ساى براذرز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دي�ساي فودز بي فـي تي .ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 3 :آي� ،أتور ت�شاميربز � 2 ،آي موليدينا رود ،بيون ،411001
ماهارا�شرتا ،الهند
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الهند
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2019/10/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة9330 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/3/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 709 :فـي 2001/12/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :د�ساى براذرز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دي�ساي فودز بي فـي تي .ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 3 :آي� ،أتور ت�شاميربز � 2 ،آي موليدينا رود ،بيون ،411001
ماهارا�شرتا ،الهند
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الهند
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2019/10/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة30682 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/7/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 785 :فـي 2005/2/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :د�ساى براذرز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دي�ساي فودز بي فـي تي .ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 3 :آي� ،أتور ت�شاميربز � 2 ،آي موليدينا رود ،بيون ،411001
ماهارا�شرتا ،الهند
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الهند
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2019/10/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة30683 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/7/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 785 :فـي 2005/2/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :د�ساى براذرز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دي�ساي فودز بي فـي تي .ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 3 :آي� ،أتور ت�شاميربز � 2 ،آي موليدينا رود ،بيون ،411001
ماهارا�شرتا ،الهند
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الهند
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2019/10/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة123348 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة18 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/5/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1280 :فـي 2019/2/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب .ال تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رييلمي ت�شونغت�شينغ موبايل تيليكومينوكي�شنز كورب ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب  178يولونغ �أفـينيو ،يوفـين�شان ،يوبي دي�سرتيكت،
ت�شونغت�شينغ ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة121244 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/5/15 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1283 :فـي 2005/2/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جي بي جي يوروب فوتوير & اك�سي�سوريز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سانرتيك براندز انرتنا�شيوال يوروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كابيتال بلدينج ،تايندال �سرتيت ،كارديف ،ويلز اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة121245 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة18 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/4/21 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1297 :فـي 2019/2/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جي بي جي يوروب فوتوير & اك�سي�سوريز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سانرتيك براندز انرتنا�شيوال يوروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كابيتال بلدينج ،تايندال �سرتيت ،كارديف ،ويلز اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة126007 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/5/19 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1284 :فـي 2019/3/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جي بي جي يوروب فوتوير & اك�سي�سوريز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سانرتيك براندز انرتنا�شيوال يوروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كابيتال بلدينج ،تايندال �سرتيت ،كارديف ،ويلز اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة155 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1991/11/4 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 461 :فـي 1991/8/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة170 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1991/9/17 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 515 :فـي 1991/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة171 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1991/9/17 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 515 :فـي 1991/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة11310 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/1/22 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 698 :فـي 2001 /7/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة11564 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2003/12/28 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 727 :فـي 2002/9/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة13782 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/11/29 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 772 :فـي 2004/8/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة13783 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/11/6 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 720 :فـي 2002/6/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة20761 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/6/9 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 759 :فـي 2004/1/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة20762 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/6/9 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 759 :فـي 2004/1/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة22460 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/12/6 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 775 :فـي 2004/9/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة22461 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/12/6 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 775 :فـي 2004/9/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة29316 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/7/5 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 785 :فـي 2005/2/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
-131-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٥5

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة29323 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/7/5 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 785 :فـي 2005/2/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة31944 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/7/10 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 788 :فـي 2005/4/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة33176 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/4/3 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 804 :فـي 2005/5/12م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة33222 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/10/30 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 810 :فـي 2006/3/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة34076 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/12/24 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 796 :فـي 2005/8/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة34078 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/12/24 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 796 :فـي 2005/8/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة34244 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/2/8 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 798 :فـي 2005/9/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة35611 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/4/3 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 799 :فـي 2005/9/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة35612 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/4/3 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 799 :فـي 2005/9/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة41016 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة21 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2007/4/4 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 829 :فـي 2006/12/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة41305 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة21 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2007/7/29 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 834 :فـي 2007/3/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة45081 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2008/4/23 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 856 :فـي 2008/2/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة45781 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2008/7/19 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 861 :فـي 2008/4/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة45867 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2008/7/19 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 861 :فـي 2008/4/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة53905 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/11/11 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 884 :فـي 2009/4/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة54381 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/11/11 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 884 :فـي 2009/4/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة54383 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/11/14 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 890 :فـي 2009/7/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة64751 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/9/27 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 934 :فـي 2011/5/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة64752 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/9/27 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 934 :فـي 2011/5/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة71141 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2015/9/9 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 983 :فـي 2013/8/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة72973 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/3/27 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 983 :فـي 2012/9/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة72974 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/5/18 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1015 :فـي 2013/6/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة76389 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/3/24 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1013 :فـي 2013/5/19م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة76390 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/3/24 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1013 :فـي 2013/5/19م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة76392 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/3/24 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1013 :فـي 2013/5/19م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة76398 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/9/2 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1024 :فـي 2013/8/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة76404 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/3/24 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1013 :فـي 2013/5/19م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81730 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/6/25 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1049 :فـي 2014/3/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة86989 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2015/5/12 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1086 :فـي 2015/1/11م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة86990 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2015/5/12 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1084 :فـي 2014/12/28م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة87852 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2015/5/12 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1086 :فـي 2015/1/11م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة87853 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2015/7/6 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1086 :فـي 2015/1/11م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة91841 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2015/12/29 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1114 :فـي 2015/9/13م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة103426 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/11/2 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1350 :فـي 2020/7/19م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة103427 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/3/4 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1366 :فـي 2020/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة103428 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/3/4 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1366 :فـي 2020/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة103968 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة18 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/5/8 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1179 :فـي 2017/1/29م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيليفر بي �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيكاتريا غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ويينا � 3013 ،455إيه �إل روتردام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة177 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1991/9/17 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 459 :فـي 1991/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة180 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1991/12/2 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 464 :فـي 1991/10/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة3511 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1996/6/12 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 568 :فـي 1996/2/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة4377 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1997/12/7 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 608 :فـي 1997/10/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة7786 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة12 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2000/11/18 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 672 :فـي 2000/6/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة7787 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2000/11/18 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 672 :فـي 2000/6/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة7789 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/2/3 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 673 :فـي 2000/6/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة7791 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2000/11/18 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 672 :فـي 2000/6/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة7793 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2000/11/18 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 672 :فـي 2000/6/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة7794 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2000/11/18 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 672 :فـي 2000/6/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة7801 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2000/11/18 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 672 :فـي 2000/6/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة7804 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2000/11/18 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 672 :فـي 2000/6/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة7807 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2000/11/18 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 672 :فـي 2000/6/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة7809 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2000/11/18 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 672 :فـي 2000/6/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة8881 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/7/29 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 688 :فـي 2001/2/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة8883 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/7/29 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 688 :فـي 2001/2/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة8884 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/7/29 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 688 :فـي 2001/2/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة8886 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/7/29 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 688 :فـي 2001/2/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة8930 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/8/1 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 677 :فـي 2000/8/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة10484 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/8/5 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 693 :فـي 2001/4/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة11561 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/9/9 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 697 :فـي 2001/6/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة11562 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/9/9 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 697 :فـي 2001/6/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة16044 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/11/6 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 720 :فـي 2002/6/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة18184 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/1/28 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 739 :فـي 2003/3/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة18725 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/1/14 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 732 :فـي 2002/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة19042 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/6/21 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 764 :فـي 2004/4/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة19043 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/6/21 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 764 :فـي 2004/4/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة19044 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/6/21 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 764 :فـي 2004/4/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة20628 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/10/17 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 771 :فـي 2004/7/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة27152 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/12/14 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 776 :فـي 2004/10/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة27153 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/12/20 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 777 :فـي 2004/10/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة27154 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/12/14 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 776 :فـي 2004/10/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة27155 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/12/1 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 774 :فـي 2004/9/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة27156 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة42 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/12/20 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 777 :فـي 2004/10/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة31638 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/7/5 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 786 :فـي 2005/3/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة31640 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/7/10 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 788 :فـي 2005/4/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة53680 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/11/11 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 884 :فـي 2009/4/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اف  .هوفمان  -الرو�ش �آيه .جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شيبالفارم ارزميتال جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :زيجيلهوف  17489 ، 24غريف�سوالد� ،أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/5/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/8 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة53964 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/8/4 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 882 :فـي 2009/3/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة62356 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/1/15 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 920 :فـي 2010/10/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة73473 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/3/5 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 990 :فـي 2012/11/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة73474 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/3/5 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 990 :فـي 2012/11/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة73475 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/3/5 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 990 :فـي 2012/11/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة91797 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2015/10/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1107 :فـي 2015/7/21م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة91798 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2015/10/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1107 :فـي 2015/7/21م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة101994 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/5/15 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1176 :فـي 2016/1/8م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :يونيلفر بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455 ، 3013ال روتريدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة54884 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/11/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  890 :فـي 2009/7/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة54885 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/11/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  890 :فـي 2009/7/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة75872 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1052 :فـي 2014/3/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة75873 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1052 :فـي 2014/3/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
-174-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1455

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة75874 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1052 :فـي 2014/3/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة75875 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1052 :فـي 2014/3/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة75876 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1052 :فـي 2014/3/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة75877 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1052 :فـي 2014/3/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة75878 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1052 :فـي 2014/3/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة75879 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1052 :فـي 2014/3/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة75880 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1052 :فـي 2014/3/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة75881 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1052 :فـي 2014/3/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78404 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/3/4 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1040 :فـي 2013/12/29م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78405 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/3/4 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1040 :فـي 2013/12/29م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78406 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/3/4 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1040 :فـي 2013/12/29م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78407 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/3/4 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1040 :فـي 2013/12/29م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78408 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/3/4 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1040 :فـي 2013/12/29م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78409 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/3/4 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1040 :فـي 2013/12/29م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78410 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/3/4 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1040 :فـي 2013/12/29م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81191 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/5/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1041 :فـي 2015/1/5م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81192 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/5/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1041 :فـي 2015/1/5م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81193 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/5/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1041 :فـي 2015/1/5م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81194 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1052 :فـي 2014/3/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81195 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/6/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1049 :فـي 2014/3/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81196 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة16 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/5/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1041 :فـي 2014/1/5م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81197 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/6/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1049 :فـي 2014/3/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81198 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/5/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1041 :فـي 2014/1/5م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81199 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/5/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1041 :فـي 2014/1/5م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81200 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/5/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1041 :فـي 2014/1/5م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81201 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/5/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1041 :فـي 2014/1/5م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81202 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/5/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1041 :فـي 2014/1/5م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81203 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة36 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1052 :فـي 2014/3/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81204 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة38 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1052 :فـي 2014/3/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81205 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة39 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1052 :فـي 2014/3/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81206 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/6/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1049 :فـي 2014/3/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81207 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/6/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1049 :فـي 2014/3/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81208 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/5/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1041 :فـي 2014/1/5م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� - 7 :إلفن ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية - 7 :اليفن انرتنا�شنول  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3200 :هكبيـ ــري رود ،ايرفـين ــغ ت ــي اك ــ�س  ،75063الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة96141 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2016/12/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1163 :فـي 2016/9/25م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي� .آي .دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كورتيفا اجري�ساين�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 9330 :زيون�سفـيل رود انديانابولي�س �أي ان  ،46268الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة117260 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/7/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1239 :فـي 2018/4/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي� .آي .دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كورتيفا اجري�ساين�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 9330 :زيون�سفـيل رود انديانابولي�س �أي ان  ،46268الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة117261 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/7/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1239 :فـي 2018/4/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي� .آي .دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كورتيفا اجري�ساين�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 9330 :زيون�سفـيل رود انديانابولي�س �أي ان  ،46268الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة117262 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة31 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/7/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1239 :فـي 2018/4/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي� .آي .دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كورتيفا اجري�ساين�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 9330 :زيون�سفـيل رود انديانابولي�س �أي ان  ،46268الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة115361 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة31 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/4/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1229 :فـي 2018/2/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي� .آي .دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كورتيفا اجري�ساين�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 9330 :زيون�سفـيل رود انديانابولي�س �أي ان  ،46268الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة115363 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/4/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1229 :فـي 2018/2/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي� .آي .دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كورتيفا اجري�ساين�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 9330 :زيون�سفـيل رود انديانابولي�س �أي ان  ،46268الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة115364 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/4/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1229 :فـي 2018/2/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي� .آي .دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كورتيفا اجري�ساين�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 9330 :زيون�سفـيل رود انديانابولي�س �أي ان  ،46268الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة115365 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة31 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/4/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1231 :فـي 2018/2/19م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي� .آي .دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كورتيفا اجري�ساين�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 9330 :زيون�سفـيل رود انديانابولي�س �أي ان  ،46268الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة115366 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/4/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1231 :فـي 2018/2/19م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي� .آي .دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كورتيفا اجري�ساين�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 9330 :زيون�سفـيل رود انديانابولي�س �أي ان  ،46268الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة115367 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/4/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1231 :فـي 2018/2/19م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي� .آي .دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كورتيفا اجري�ساين�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 9330 :زيون�سفـيل رود انديانابولي�س �أي ان  ،46268الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة28551 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/11/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  890 :فـي 2009/7/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ديون هولدنغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ديون براندز ملتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ذا وايت بيلدينغ ،طابق � 11 ،4شارع اف�شام ،لندن دبليو  4 11ايه
جاي ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة45050 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة18 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/5/31 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  874 :فـي 2008/11/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ديون هولدنغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ديون براندز ملتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ذا وايت بيلدينغ ،طابق � 11 ،4شارع اف�شام ،لندن دبليو  4 11ايه
جاي ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة45051 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/10/6 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  914 :فـي 2010/7/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ديون هولدنغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ديون براندز ملتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ذا وايت بيلدينغ ،طابق � 11 ،4شارع اف�شام ،لندن دبليو  4 11ايه
جاي ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
-197-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1455

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة47888 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/2/9 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  867 :فـي 2008/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ديون هولدنغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ديون براندز ملتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ذا وايت بيلدينغ ،طابق � 11 ،4شارع اف�شام ،لندن دبليو  4 11ايه
جاي ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة70509 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/12/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  978 :فـي  2012/7/7م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ديون هولدنغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ديون براندز ملتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ذا وايت بيلدينغ ،طابق � 11 ،4شارع اف�شام ،لندن دبليو  4 11ايه
جاي ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة149448 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل  2022/3/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1417 :فـي 2021/11/21م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ديون هولدنغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ديون براندز ملتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ذا وايت بيلدينغ ،طابق � 11 ،4شارع اف�شام ،لندن دبليو  4 11ايه
جاي ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة37136 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2006/7/9 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  813 :فـي 2006/4/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ايرو ايه جي هولدينغز ،ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ايرو اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 1400 :برودواي ،فلور  ،18نيويورك ،ان واي ،1008 ،الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/5/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة99066 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة18 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل  2017/1/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1164 :فـي 2016/10/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ايرو ايه جي هولدينغز ،ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ايرو اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 1400 :برودواي ،فلور  ،18نيويورك ،ان واي ،1008 ،الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/5/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة103066 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2017/3/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1171 :فـي 2016/12/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ايرو ايه جي هولدينغز ،ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ايرو اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 1400 :برودواي ،فلور  ،18نيويورك ،ان واي ،1008 ،الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/5/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة103067 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2017/3/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1171 :فـي 2016/12/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ايرو ايه جي هولدينغز ،ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ايرو اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 1400 :برودواي ،فلور  ،18نيويورك ،ان واي ،1008 ،الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/5/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة103068 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة18 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2017/3/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1171 :فـي 2016/12/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ايرو ايه جي هولدينغز ،ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ايرو اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 1400 :برودواي ،فلور  ،18نيويورك ،ان واي ،1008 ،الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/5/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة103073 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2017/3/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1171 :فـي 2016/12/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ايرو ايه جي هولدينغز ،ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ايرو اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 1400 :برودواي ،فلور  ،18نيويورك ،ان واي ،1008 ،الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/5/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة39465 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة11 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2008/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  849 :فـي 2010/10/20م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :لوتي �أدفان�سد ماترييالز كو� ،إل تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :لوتي كيميكال كوربورا�شني
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :كورية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 300 :أوليمبيك�س  -رو �سوجنبا  -جو �سيول ،كوريا اجلنوبية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :كوريا اجلنوبية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/4/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة39466 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/10/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  887 :فـي 2009/5/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :لوتي �أدفان�سد ماترييالز كو� ،إل تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :لوتي كيميكال كوربورا�شني
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :كورية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 300 :أوليمبيك�س  -رو �سوجنبا  -جو �سيول ،كوريا اجلنوبية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :كوريا اجلنوبية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/4/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة39467 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة19 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/10/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  887 :فـي 2009/5/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :لوتي �أدفان�سد ماترييالز كو� ،إل تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :لوتي كيميكال كوربورا�شني
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :كورية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 300 :أوليمبيك�س  -رو �سوجنبا  -جو �سيول ،كوريا اجلنوبية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :كوريا اجلنوبية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/4/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة39468 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة20 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/12/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  888 :فـي 2009/6/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :لوتي �أدفان�سد ماترييالز كو� ،إل تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :لوتي كيميكال كوربورا�شني
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :كورية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 300 :أوليمبيك�س  -رو �سوجنبا  -جو �سيول ،كوريا اجلنوبية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :كوريا اجلنوبية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/4/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة39469 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة27 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  849 :فـي 2007/10/20م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :لوتي �أدفان�سد ماترييالز كو� ،إل تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :لوتي كيميكال كوربورا�شني
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :كورية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 300 :أوليمبيك�س  -رو �سوجنبا  -جو �سيول ،كوريا اجلنوبية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :كوريا اجلنوبية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/4/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة32553 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2005/10/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  794 :فـي 2005/7/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أي تي زد  -زيلي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ميزون زيلي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :فرن�سية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 12 :شيمان دي جورجيز 69570 ،دارديلي ،فرن�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة138458 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2021/2/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1363 :فـي 2020/10/25م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :الدكتور لال�ستثمار
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :اوكويوكوالر جيدا كوزميتك توريزم تيكارت فـي �ساناي ملتد �سريكيتي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :تركية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطان اورهان ماه� 1/1181 ،سوكاك رقم  5جيبزي/كوكايلي ،تركيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :تركيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة143901 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2021/7/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1387 :فـي 2021/4/11م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اييت ج�ست ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :جود مييت ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 2000 :فول�سوم �سرتيت� ،سان فران�سي�سكو� ،سي ايه ،94110
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/5/17 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة142987 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2021/5/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1380 :فـي 2021/2/21م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اييت ج�ست ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :جود مييت ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 2000 :فول�سوم �سرتيت� ،سان فران�سي�سكو� ،سي ايه ،94110
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/5/17 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة17867 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2003/10/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  746 :فـي 2003/7/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :روك انرتنا�شيونال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :روك ابكو ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 261 :مادي�سون افـينيو 16 ،فلور نيويورك  ،10016الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة17868 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل  2004/2/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  755 :فـي 2003/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :روك انرتنا�شيونال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :روك ابكو ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 261 :مادي�سون افـينيو 16 ،فلور نيويورك  ،10016الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة54725 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/2/9 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  885 :فـي 2009/4/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جون�سون اند جون�سون
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :روك ابكو ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 261 :مادي�سون افـينيو 16 ،فلور نيويورك  ،10016الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة54726 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/2/9 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  885 :فـي 2009/4/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جون�سون اند جون�سون
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :روك ابكو ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 261 :مادي�سون افـينيو 16 ،فلور نيويورك  ،10016الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة23801 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2013/10/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  802 :فـي 2005/1/11م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اجنلي�ش وان ايه جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سيجنوم انرتنا�شونال ايه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هالدن�شرتا�س  6006 ،4لو�سرين� ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/7 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة83621 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/1/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1072 :فـي 2014/9/28م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ميك�سيكان جريلز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كيتوبي ون ا�س بي فـي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 2472 :ري�سكـ ــو  -ورك  ،3الطابق  ،24ريج ــ�س �س ــوق �أبوظبـ ــي
العامل ــي ،ب ــرج ال�س ــلع ،مربعة �سوق �أبوظبي العاملي ،جزيرة
املاريا� ،أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة28505 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2005/11/30 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  795 :فـي 2005/7/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كوفـي�س فارما بي فـي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كوفـي�س فارما جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :غرافـينويغ � ،12سي ات�ش  6300 -زاغ� ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة41972 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2007/6/27 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  835 :فـي 2007/3/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كوفـي�س فارما بي فـي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كوفـي�س فارما جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :غرافـينويغ � ،12سي ات�ش  6300 -زاغ� ,سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة79572 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/3/4 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1033 :فـي 2013/12/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :شركة �سريكل فـينت�شرز هولدينجز ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كيتوبي ون ا�س بي فـي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ،2472 :ري�سكو -ورك ،الطابق  ،24ريج�س �سوق �أبوظبي
العاملي ،برج ال�سلع ،مربعة �سوق �أبوظبي العاملي ،جزيرة
املاريا� ،أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة13143 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل  2002/3/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  709 :فـي 2001/12/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :هاري رام�سدينز (ري�ستورانت) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :هاري رام�سدينز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ت�شابتـ ـ ـ ــر ه ـ ــاو�س  33لـ ــندن رود ،ريجاي ــت� ،سـ ــوري� ،إنكلت ـ ــرا،
ار ات�ش  9 2ات�ش زد ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة13144 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل  2002/3/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  709 :فـي 2001/12/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :هاري رام�سدينز (ري�ستورانت) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :هاري رام�سدينز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ت�شابتـ ـ ـ ــر ه ـ ــاو�س  33لـ ــندن رود ،ريجاي ــت� ،سـ ــوري� ،إنكلت ـ ــرا،
ار ات�ش  9 2ات�ش زد ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة13143 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل  2002/3/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  709 :فـي 2001/12/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :هاري رام�سدينز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دييب بلو ري�ستيورانت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ت�شابتـ ـ ـ ــر ه ـ ــاو�س  33لـ ــندن رود ،ريجاي ــت� ،سـ ــوري� ،إنكلت ـ ــرا،
ار ات�ش  9 2ات�ش زد ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة13144 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل  2002/3/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  709 :فـي 2001/12/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :هاري رام�سدينز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دييب بلو ري�ستيورانت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ت�شابتـ ـ ـ ــر ه ـ ــاو�س  33لـ ــندن رود ،ريجاي ــت� ،سـ ــوري� ،إنكلت ـ ــرا،
ار ات�ش  9 2ات�ش زد ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/10 :م
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�أحمد بن ناجي بن �سامل بيت �شيخ �سعد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ارتقاء اجلنوب للتجارة -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن ناجي بن �سامل بيت �شيخ �سعد أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ارتقاء اجلنوب
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٨٨٧٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ص.ب ٢١٧:ر.ب٢٢٢:
هاتف رقم٩٦٦٢٢٤٩٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مظاهر بن يون�س بن جنكي العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ق�صر اإلإبداع ال�شاملة �ش.م.م
يعلن مظاهر بن يون�س بن جنكي العجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ق�صر اإلإبداع
ال�شاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٧٩١٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان اآلآتـي:
هاتف رقم٩٧٧٧٣٤٤٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن مبارك بن خمي�س العرميي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع روعة التعمري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن علي بن مبارك بن خمي�س العرميي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع روعة التعمري
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٢١١٤وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ص.ب ٥٥٠:ر.ب١١٣:
هاتف رقم٩٣٧٧٧٧٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كومبو املتحدة �ش.م.م
يعلن علي بن مبارك بن خمي�س العرميي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة كومبو املتحدة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٨١٤٧٢٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ص.ب ٥٥٠:ر.ب١١٣:
هاتف رقم٩٣٧٧٧٧٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع كومبو التجارية �ش.م.م
يعلن علي بن مبارك بن خمي�س العرميي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع كومبو التجارية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤١٧٣٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ص.ب ٥٥٠:ر.ب١١٣:
هاتف رقم٩٣٧٧٧٧٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حميد بن عبداللـه بن �سعيد الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شرق اجلزيرة للم�شاريع الع�صرية �ش.م.م
يعلن حميد بن عبداللـه بن �سعيد الهنائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شرق اجلزيرة للم�شاريع
الع�صرية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٦٥٧٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان اآلآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٤٧٢:ر.ب٥١١:
هاتف رقم٩٩٤١٩٤٧١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-216-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٥٥

�شام�س بن عبداللـه بن نا�صر اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظاهر اخلري للتجارة واملقاوالت -ت�ضامنية
يعلن �شام�س بن عبداللـه بن نا�صر اخلرو�صي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ظاهر اخلري
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1556878
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 61 :ر.ب317 :
هاتف رقم99229330 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن علي بن حممد ال�صاحلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد ويحيى �أبناء علي ال�صاحلي للتجارة واملقاوالت -ت�ضامنية
يعلن حممد بن علي بن حممد ال�صاحلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد ويحيى �أبناء
علي ال�صاحلي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،1108374وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 415 :ر.ب315 :
هاتف رقم96226603 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن �سعيد بن علي الهنائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم املغرب التجارية �ش.م.م
يعلـن خالد بن �سعيد بن علي الهنائي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة جنم املغرب التجارية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1774921عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمد بن حممد بن �سعيد ال�شحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور�س ال�شرية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حمد بن حممد بن �سعيد ال�شحي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة نور�س ال�شرية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1172132عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عامر بن �سليمان بن �سعيد امل�سكري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليحمدي املتحدة للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلـن عامـ ــر بن �سليمـ ــان بن �سعيـ ــد امل�سكري ب�صفـته امل�صفي ل�شركة اليحمدي املتحدة
للتجارة واخلدمات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1691376عن
انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن �سعيد بن حممد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شفق للتجهيزات والتجارة �ش.م.م
يعلـن �أحم ــد بن �سع ــيد بن حممــد الوهيبــي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة ال�شفـ ــق للتجهـ ــيزات
والتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1131271عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�سار احلديث لتقنية املعلومات �ش.م.م
يعلـن مكتب البيان للتدقيــق واملراجعــة ب�صفـته امل�صفي ل�شركة امل�س ــار احلدي ــث لتقني ــة
املعلومات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1088868عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ممدوح ر�شاد الفار�س
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املهام الفنية املتخ�ص�صة �ش�.ش.و
يعلـن ممـ ــدوح ر�شـ ــاد الفـ ــار�س ب�صفـته امل�صفي ل�شركة املهام الفنية املتخ�ص�صة �ش�.ش.و،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1046949عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن را�شد بن �سليم ال�سنيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فن الإعمار للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن را�شــد بن �سليــم ال�سنيــدي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة ف ــن الإعم ــار للتج ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1024498عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأعمال الناجحة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن �سامل بن را�شــد بن �سليــم ال�سنيــدي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة الأعمال الناجحة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1098335عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن م�صطفى بن خمتار اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النكهة الطيبة �ش.م.م
يعلـن حممد بن م�صطفى بن خمتار اللواتي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة النكهة الطيبة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1116399عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�صية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد للعقارات �ش.م.م
تعلـن �أفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�صية ب�صفـتها امل�صفية ل�شركة �أبعاد للعقارات �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1368721عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
�سعيد بن حممد بن علي الكعبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أما�سي حم�ضة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن حممد بن علي الكعبي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �أما�سي حم�ضة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1060434عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن عزان القا�سمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الروا�سي املتقدمة �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن حممد بن عزان القا�سمي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة الروا�سي املتقدمة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1089597عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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خالد بن �سليمان بن �سعيد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ النجاح الراقي �ش.م.م
يعلـن خالد بن �سليمان بن �سعيد املقبايل ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �شم ــوخ النج ــاح الراق ــي
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1234438عن انتهاء �أعمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
را�شد بن نا�صر بن �سعيد ال�سناين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عا�صفة ال�صحراء ال�شاملة �ش.م.م
يعلـن را�شد بن نا�صر بن �سعيد ال�سناين ب�صفـته امل�صفي ل�شركة عا�صفة ال�صحراء ال�شاملة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1172454عن انتهاء �أعمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سيف بن خمي�س بن �سامل ال�شيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة باب ال�سالم الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سيف بن خمي�س بن �سامل ال�شيدي ب�صفـته امل�صفي ل�شرك ــة ب ــاب ال�س ــالم الوطن ــية
للتج ــارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1025394عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبدالعزيز بن خلف بن حمود الذهلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ايه ان جي او تومي�شن �سوليو�شنز �ش.م.م
يعلـن عبدالعزيز بن خلف بن حمود الذهلي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة ايه ان جي او تومي�شن
�سوليو�شن ــز �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1246538عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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نا�صر بن را�شد بن نا�صر اجلهوري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة وكان الدولية �ش.م.م
يعلـن نا�صر بن را�شد بن نا�صر اجلهوري ب�صفـته امل�صفي ل�شركة جمموعة وكان الدولية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1200091عن انتهاء �أعمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سامل بن حممد ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة قي�س بن �سامل بن حممد ال�سعيدي و�شريكه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سامل بن حممد ال�سعيدي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة قي�س بن �سامل بن
حممد ال�سعيدي و�شريكه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري
بالرقم  ،1063149عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
بدر بن عبداللـه بن ها�شل الر�شيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رحاب الرديدة املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن بدر بن عبداللـه بن ها�شل الر�شيدي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة رحاب الرديدة املتحدة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1124552عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سلطان بن �سيف بن را�شد املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم �صحم ال�ساطع �ش.م.م
يعلـن �سلطان بن �سيف بن را�شد املعمري ب�صفـته امل�صفي ل�شركة جنم �صحم ال�ساطع �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1096675عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سيف بن �سعيد بن حمود املياحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء حي ال�سرح للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سيف بن �سعيد بن حمود املياحي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �سم ــاء ح ــي ال�س ــرح للتج ــارة -
ت�ضامني ــة ،وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقــم  ،1112620عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن حممد بن علي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القوافل لتقنية املعلومات  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن حممد بن علي البلو�شي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة القوافل لتقنية املعلوم ــات -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،3222217عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن عبداللـه بن حممد املزروعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيبات العقر للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن عبداللـه بن حممد املزروعي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة طيبات العقر للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1216114عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية للهند�سة والأعمال الدولية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـته امل�صفي لل�شركة العاملية للهند�سة والأعمال
الدولية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1035183عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن حممد بن �سامل اجلحافـي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع فرحة املتحدة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن حممد بن �سامل اجلحافـي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة م�شاريع فرحة املتحدة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1069639عن انتهاء �أعمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن ماحوين بن خلفان ال�سيفي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال القابل املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن حممد بن ماحوين بن خلفان ال�سيفي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة جبال القابل املتحدة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1090889عن
انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سلطان بن حممد بن هالل اخلليلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التكنلوجيا الداخلية �ش.م.م
يعلـن �سلطان بن حممد بن هالل اخلليلي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة التكنلوجيا الداخلية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1053765عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إ�سحاق بن عبداللـه بن �إ�سحاق العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إجنازات ال�سويق للتجارة �ش.م.م
يعلـن �إ�سحاق بن عبداللـه بن �إ�سحاق العجمي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شركة إ�ن ــجازات ال�سويـ ــق
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1238604عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خمي�س بن علي بن ح�سن الفزاري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حمدان بن علي بن ح�سن الفزاري و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن خمي�س بن علي بن ح�سن الفزاري ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شركة حمدان بن علي بن ح�سن
الفزاري و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ،3046125
عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن علي بن نا�صر املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املعمري والقطيطي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن �سامل بن علي بن نا�صر املعمري ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شركة املعمري والقطيطي للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،1032654عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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