
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )١٤٥٥(                                                                           ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

              وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار                               
اأحكام  بع�ض  بتعديل   2022/8/١7 فــي  �ســـــادر  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم ٤93/2022 
لغرفـة  االنتخابيـة  للجـان  التنظيمية  الالئحة 

جتـارة و�سناعـة عمـان.
واأع�ساء  رئي�ض  بت�سمية   2022/8/١7 فــي  �ســـــادر  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم ٤9٤/2022 

جلنة انتخابات غرفة جتارة و�سناعة عمان.
واأع�ساء  رئي�ض  بت�سمية   2022/8/١8 فــي  �ســـــادر  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم ٤98/2022 
جلنة طعون انتخابات غرفة جتارة و�سناعة عمان.
                                   وزارة النقل واالت�ساالت وتقنية املعلومات

قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2022/١2٥    �ســـــادر فــي 2022/8/9 باإ�سدار الالئحة التنظيمية 
الإن�ساء واإدارة وت�سغيل االأر�سفة البحرية خـارج املوانئ.   

       هيئـة تنظيــم االت�ســاالت
تنظيـم  باإ�ســدار الئحـة  فــــي 2022/7/28  �ســــادر  رقـــــــــــــــــــــــــــــم ١09/2022   قـــــــــــــــــــــــرار 

تنفــيذ اخلدمات فــي جمال االت�ساالت.

رقم 
ال�سفحة

 االأحد 23 حمـــــــرم ١٤٤٤هـ                                                          املوافـق 2١ اأغ�سط�ض 2022م
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                          كليــة العلــوم ال�سرعيــة
قــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2022/6      �ســــادر فــــي 2022/8/7 باإ�ســدار النظـــام االأكادميــي 

لكليـة العلـوم ال�سرعيـة.
                                هيئــــة حمـــاية امل�ستهــــلك

ا�ستـــــــدراك.
اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة

                                               وزارة العــدل وال�ســـوؤون القانونيـــة
قرار جلنة قبول املحامني رقم 2022/8/٤3  باملوافقة على تاأ�سيــ�ض �سركــة مدنيــة للمحامـاة.
     وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعالن ب�ساأن ت�سجيــل موؤ�سر جغرافـي.
االإعالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.

اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ارتقاء اجلنوب للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ق�سر االإبداع ال�ساملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع روعة التعمري للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كومبو املتحدة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع كومبو التجارية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرق اجلزيرة للم�ساريع الع�سرية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظاهر اخلري للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد ويحيى اأبناء علي ال�ساحلي للتجارة 

واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم املغرب التجارية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور�ض ال�سرية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليحمدي املتحدة للتجارة واخلدمات �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفق للتجهيزات والتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سار احلديث لتقنية املعلومات �ض.م.م.



اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهام الفنية املتخ�س�سة �ض.�ض.و.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فن االإعمار للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأعمال الناجحة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النكهة الطيبة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد للعقارات �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأما�سي حم�سة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروا�سي املتقدمة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ النجاح الراقي �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عا�سفة ال�سحراء ال�ساملة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب ال�سالم الوطنية للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ايه ان جي او تومي�سن �سوليو�سنز �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة وكان الدولية �ض.م.م.
ال�سعيدي  حممد  بن  �سامل  بن  قي�ض  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

و�سريكه للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رحاب الرديدة املتحدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم �سحم ال�ساطع �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء حي ال�سرح للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القوافل لتقنية املعلومات - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيبات العقر للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية للهند�سة واالأعمال الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع فرحة املتحدة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال القابل املتحدة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التكنلوجيا الداخلية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإجنازات ال�سويق للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمدان بن علي بن ح�سن الفزاري و�سركاه 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعمري والقطيطي للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1455(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
قـــرار وزاري 

رقــــم 2022/493
بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنظيمية 

للجـان االنتخابيـة لغرفـة جتـارة و�سناعـة عمـان

 ا�ستنادا اإىل نظام غرفة جتارة و�سناعة عمان ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2022/56، 

واإىل الالئحة التنظيمية للجان االنتخابية لغرفة جتارة و�سناعة عمان ال�سادرة بالقرار 

الوزاري رقم 2017/225، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر
املــادة االأولـــــى 

ي�ستبدل بن�ص املادة )2( من الالئحة التنظيمية للجان االنتخابية لغرفة جتارة و�سناعة 

عمان امل�سار اإليها، الن�ص االآتي:

املــادة )2(

" ت�سكل اللجنة برئا�سة وكيل وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار للتجارة وال�سناعة، 

وع�سوية كل من:

1 - ممثلني اثنني عن وزارة الداخلية.

2 - ممثل واحد عن وزارة العدل وال�سوؤون القانونية.

3 - ممثل واحد عن وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار.

4 - ممثل واحد عن الهيئة العامة ل�سوق املال.

5 - ممثلني اثنني على االأقل من ذوي اخلربة والكفاءة يختارهما رئي�ص اللجنة ".

املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، اأو يتعار�ص مع اأحكامه.

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

�سـدر فـي: 19 من محــــــرم 1444هـ
املوافـــــق: 17 من اأغ�سط�ض 2022م

 قيـ�ض بن حممـد بن مو�سـى اليو�سـف
وزير التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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اجلريدة الر�سمية العدد )1455(

قـــرار وزاري 
رقــــم 2022/494

بت�صمية رئي�س واأع�صاء جلنة انتخابات غرفة جتارة و�صناعة عمان

 ا�ستنادا اإىل نظام غرفة جتارة و�سناعة عمان ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2022/56، 

واإىل الالئحة التنظيمية للجان االنتخابية لغرفة جتارة و�سناعة عمان ال�سادرة بالقرار 

الوزاري رقم 2017/225، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر
املــادة الأولـــــى 

تكــون جلنة انتخابــات غرفــة جتــارة و�سناعــة عمـــان برئا�ســـة �سعـــادة الدكتـــور / �سالــح بن 

�سعيد بن �سامل م�سن وكيل وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار للتجارة وال�سناعة، 

وع�سوية كل من:

- الدكتور ال�سيخ / �سهاب بن اأحمد بن علي اجلابــري         وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

- الفا�سل / طالل بن اأحمــــد بن عامـــر ال�سعـدي       وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

- امل�ست�سار اأول / اإبراهيم بن �سعيد بن خالد احلو�سني        وزارة العــــــدل وال�ســــوؤون القانونية.

- الدكتور / حممـــد بن را�ســــد بن حممد البـــادي        وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار.

- الفا�سل / حممد بن �سيف بن حممد الرا�سـدي        الهيـئــــــــة العامــــــة ل�ســـــوق املـــــــــــــــال.

- الدكتور / مو�ســـى بن �سالــم بن جابــــر العـــــــزري          مــــــــــن ذوي اخلبــــــــــرة والكفـــــــــــــــاءة.

- الفا�سل / علـــــي بن �سالـــــــم بن حمــــد الكا�سبــــي           مــــــــــن ذوي اخلبــــــــــرة والكفـــــــــــــــاءة.

- الفا�سل / يو�سـف بن �سلّيـم بن را�ســـد الكيومي        اأميـــــــــــــــــــــن �ســــــــــــــــــــــــــر اللجنـــــــــــــــــــــة. 

املــادة الثانيــــة
متار�ص اللجنة االخت�سا�سات املن�سو�ص عليها فـي الالئحة التنظيمية للجان االنتخابية 

لغرفة جتارة و�سناعة عمان امل�سار اإليها.

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

�صـدر فـي: 19 من محــــــرم 1444هـ
املوافـــــق: 17 من اأغ�صط�س 2022م

 قيـ�س بن حممـد بن مو�صـى اليو�صـف
وزير التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٥(

قـرار وزاري
رقــم ٤٩٨/2022

بت�صمية رئي�س واأع�صاء جلنة طعون انتخابات غرفة جتارة و�صناعة عمان

ا�ستنادا اإلى نظام غرفة جتارة و�سناعة عمان ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2022/56،
واإلى الالئحة التنظيمية للجان االنتخابية لغرفة جتارة و�سناعة عمان ال�سادرة بالقرار 

الوزاري رقم 2017/225،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى 
تكـــون جلنـــة طعــــــون انتخابـــــات غرفــــة جتـــارة و�سناعـــة عمـــان برئا�ســة ف�سيلـــة القا�ســـي 
الدكتور/ ثاين بن �سامل بن مبارك العامري - قا�سي حمكمة اال�ستئناف مب�سقط، وع�سوية 

كل من:
الفا�سل/ قا�سم بن �سامل بن حمدان الغافري - م�ساعد املدعي العام. - 1
ف�سيلة القا�سي الدكتور/ يو�سف بن �سعيد بن �سبيع الرا�سدي - قا�ض ابتدائي. - 2
ف�سيلة القا�سي الدكتور/ اأمين بن حممد بن حارب البلو�سي - قا�ض ابتدائي. -  
ف�سيلة القا�سي/ اأمين بن علي بن حممد الزعابي - قا�ض ابتدائي. -  

ويكون الفا�سل/ حممد بن �سامل بن �سعد الها�سمي - باحث �سوؤون قانونية اأول فـي وزارة 
التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار )اأمني �سر اللجنة(.

املـــادة الثانيــــة
متار�ض اللجنة االخت�سا�سات املن�سو�ض عليها فـي الالئحة التنظيمية للجان االنتخابية 

لغرفة جتارة و�سناعة عمان.

املـــادة الثالثــــة
ين�سر هـذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�صـدر فـي: 20 مـن محـــــــــــرم ١٤٤٤هـ
املـوافــــق: ١٨ مـن اأغ�صطــــ�س 2022م

قيـ�س بــن مـحمـد بن مـو�صـى اليو�صـف
وزير التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
قـــرار وزاري 

رقــــم 2022/125
باإ�صــــدار الالئحــــة التنظيميــــة

 الإن�صاء واإدارة وت�صغيل االأر�صفة البحرية خـارج املوانئ 

ا�ستنـــــادا اإلــى قانــــون تنظيـــــم املالحــــة البحريــــة فـي امليـــــاه الإقليميـــــة ال�ســـادر باملر�ســــوم 

ال�سلطاين رقــــم 81/98،

واإلــى املر�سـوم ال�سلطاين رقــم 90/ 2020 باإن�ســاء وزارة النقـل والت�سـالت وتقنيــة املعلومات 

وحتديــد اخت�سا�ساتهــا واعتمــاد هيكلهـــا التنظيمـــي،

واإىل موافقة وزارة املالية،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى 

يعمــــل باأحكام الالئحة التنظيمية لإن�ساء واإدارة وت�سغيل الأر�سفــة البحرية خـارج املوانــــئ، 

املرفقـــة.

املــادة الثانيــــة

يجب علــى املخاطبيــن باأحكـــام هـــذه الالئحـــة توفـيق اأو�ساعهـــم وفقا لأحكامها خالل )6( 

�ستة اأ�سهـــر مـــن تاريــــخ العمل بها.

املــادة الثالثــــة

يلغـى كــل ما يخالـف الالئحــة املرفقة، اأو يتعــار�ض مـع اأحكامهـا.

املــادة الرابعـــة

ين�سـر هــذا القرار فـي اجلريــدة الر�سميـة، ويعمـل بـه مـن اليـوم التالـي لتاريـخ ن�سره.

�صـدر فـي: 11 من محــــــرم 1444هـ

املوافـــــق:   9  من اأغ�صط�س 2022م
م. �صعيـد بن حمــود بـن �صعيـــد املعولــي
وزير النقل والت�سالت وتقنية املعلومات
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الالئحــــة التنظيميـــة 
الإن�صاء واإدارة وت�صغيل االأر�صفة البحرية خارج املوانئ 

املــادة ) 1 (
فـي تطبيـــق اأحكــام هــذه الالئحــة، يكـون للكلمــات والعبــارات الآتية املعنــــى املبيـــن قريــن 

كــل منهـــا ما لـــم يقتــ�ض �سيـــاق النـــ�ض معنـــى اآخـــــر:

الــــوزارة: 
وزارة النقل والت�سالت وتقنية املعلومات.

�صلطة امليناء: 
املديرية العامة للموانئ فـي الوزارة.

الرتخيــ�س: 
املوافقة النهائية ال�سادرة مـن �سلطة امليناء علـى اإن�ساء اأو اإدارة اأو ت�سغيل الر�سيف البحري.

املـرخـ�س لـه: 
ال�سخ�ض العتباري احلا�سل على الرتخي�ض.

الر�صيف البحري:
اجل�سـر البحـري املبني باملواد الثابتة اأو العائمة والذي ميتد من الياب�سة اإىل داخل البحر 

باأطوال واأعماق خمتلفـة ح�سـب طبيعــة ون�سـاط كل ر�سيف، ويتــم اإن�ســاوؤه خــارج املوانــئ.

املــادة ) 2 (

ل يجوز اإن�ساء اأو اإدارة اأو ت�سغيل الر�سيف البحري اإل بعد احل�سول على الرتخي�ض.

املــادة ) 3 (

يقـــدم طلب احل�سول على ترخي�ض اإن�ساء ر�سيف بحري من قبل مقدم الطلب اإلــى �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�سرطة عمان ال�سلطانية، وهيئة البيئة، 

وال�سركات  العمانية،  ال�سلطانية  البحريـــة  فـي  العماين  الوطني  الهيدروغرافـي  واملكتب 

املرخـــ�ض لهــــا بتقديـــم اأن�سطـــة وخدمـــات الت�ســـالت فـي �سلطنة عمان �سريطة احل�سول 

على تلك املوافقات خالل عام من تاريخ ح�سوله على املوافقة املبدئية.
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املوافقات  على  احل�سول  دون  ال�سابقة  الفقرة  فـي  عليها  املن�سو�ض  املدة  م�سي  ويعترب 

الطلب، ول يرتتب  ملقدم  املمنوحة  املبدئية  املوافــقة  انتهــــاء �سالحيـــة  الالزمـــة مبثابـــة 

على ذلك اأي التزام على الوزارة.

املــادة ) 5 (

يجب على مقدم الطلب بعد ح�سوله على املوافقات من اجلهات املن�سو�ض عليها فـي املادة )4( 

من هذه الالئحة تقدمي خرائط اإن�ساء الر�سيف البحري اإىل �سلطة امليناء.

املــادة ) 6 (

امل�ستندات  جميع  ا�ستيفاء  من  والتاأكد  اإليهـا،  املقدم  الطلـب  بدرا�سة  املينــاء  �سلطـة  تقـوم 

واملوافقات واخلرائط املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة، ومعاينــة موقــع امل�سـروع، واإبـداء 

 )30( خالل  الطلـب  فـي  والبت  الالزمـة،  التعديـالت  اإجــراء  مـع  وجـدت  اإن  املالحظـات 

امل�ستنـدات املطلوبـة، ويعترب م�سـي هــذه  ثالثني يوما من تاريخ تقدميه م�ستوفـيا كافة 

املــدة دون رد رف�سا له.

املــادة ) 7 (

 ت�سدر �سلطة امليناء - بعد التحقق من ا�ستيفاء كافة امل�ستندات واملوافقات املن�سو�ض عليها 

قابلة  واحد  عام  ملدة  البحري  الر�سيف  ت�سغيل  اأو  لإدارة  الرتخي�ض  الالئحة -  فـي هذه 

للتجديد ملدة مماثلة، على اأن يقدم طلب جتديد الرتخي�ض قبل )30( ثالثني يوما من 

تاريخ انتهائه على الأقل.

املــادة ) 8 (

ت�سجيل  الالئحة  هذه  باأحكام  العمل  قبل  القائم  البحري  الر�سيف  اإدارة  على  يجـــــب 

الر�سيف لدى �سلطـــة املينــاء، وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض.

املــادة ) 9 (

يلتــزم املرخــ�ض لـه بالآتي:

1 - التقيد باأحكام القوانني واللوائح والقرارات املنظمة للمالحة البحرية فـي �سلطنة 

عمان، واملعاهدات والتفاقيـات الدوليـة التـي تكـون �سلطنة عمان طرفــا فـيهــا.

الكوارث  �سد  عمان  �سلطنة  داخــل  ومن�ساآتـه  البحــري  الر�سيـف  علـــى  التاأميـــن   -  2

واحلوادث.
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3 - ممار�ســــة اأعمال اإدارة اأو ت�سغيل الر�سيف البحري فـي حـدود الرتخيـ�ض، وعـدم 

التو�سـع اأو اإ�سافـة اأي من�سـاآت خارج اإطار الرتخي�ض اإل بعد احل�سول على موافقة 

�سلطة امليناء.

4 - اإبـالغ اجلهـات املخت�سـة عـن الكـوارث اأو احلـوادث اأو الأ�سرار التي تقع فـي حدود 

منطقة الرتخي�ض.

5 - اللتزام مبعاييـر الأمـن وال�سالمـة والبيئــة وال�سحــة املهنيــــة.

بعد  فـيهـا  والعامليـن  املن�سـاآت  واأمـن  للحرا�سة  للطــــوارئ وخطــــة  اإعــــداد خطــــة   -  6

التن�سيق ب�ساأنها مع �سرطة عمان ال�سلطانية.

7 - القيـــــام باأعمـــــال ال�سيانــة الدوريــــــة ملرافـــــق منطقـــــة الرتخيـ�ض وتقديــم خطـــة 

الر�سيف  ت�سغيل  اأو  اإدارة  تتوىل  التي  اأو  امل�سغلة،  ال�سركة  تعدها  التي  ال�سيانـة 

البحري خـالل فتـرة )2( عامني من بــدء الت�سغيـل.

8 - تقديــــم الت�سهيــــالت ال�ســـروريـة للجهـات املخت�سة مـن اأجـل الرقابـة والإ�سراف 

والتفتيـ�ض وفقـا لطبيعـة الن�سـاط.

9 - اللتزام باملوا�سفــات املعتمدة من قبل الوزارة.

10 - اللتـــزام ب�ســروط ال�سالمــــة لالأر�ســـفة البحريـــة وال�سفـــن والوحــدات البحريــة 

الــــــوزارة  بــها مبـــا يتوافــــق مـــع املعاييـــر الدوليـــة ومتطلبـــــات هـــــذه  والعامليــــن 

واجلهــات املخت�سة.

11 - عـدم ال�سمـاح بر�سـو ال�سفــن والوحدات البحرية داخــل الر�سيف البحري بــــدون 

التاأكد من ح�سولها على ت�سريــح مالحــي و�سهــادة الأمـان ال�سـادرة مــن الـوزارة.

12 - عـدم ال�سمـاح بت�سغيـل الر�سيـف البحري واملعــدات اإل مــن قبــل العمالــة املرخــ�ض 

لهـــم بذلك.

13 -  و�سع قواعـد ونظـم العمـل فـي الر�سيف البحري، �سريطة احل�سول على موافقة 

�سلطة امليناء عليها، على اأن تدرج فـي تلك القواعد والنظم ما يتعيــن علـى ال�سفن 

والوحـدات البحريـة واملتعامليـن وامل�ستفـيديـن مـع الر�سيف اتباعــه حل�سـن �سيـــر 

مــع  يتعــار�ض  ل  مبــا  دوريــة  ب�سفــة  وحتديثهــا  ون�سرهـــا  الر�سيف،  فـي  العمــل 

الت�سريعات املعمـول بهـا فـي �سلطنــة عمــان، وتزويــد �سلطة امليناء بن�سـخ منهـا.
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14 - و�سع لئحة ر�سوم ل�ستخدام الر�سيف البحري من قبل املتعاملني وامل�ستفـيدين 

منه �سريطة اعتمادها من قبل �سلطة امليناء.

15 - تقديـم تقريـر كل )3( ثالثة اأ�سهر حـول عمليـات الت�سغيل فـي الر�سيف البحري 

اإلـى �سلطة امليناء.

املــادة ) 10 (

ت�ستوفـي الوزارة الر�سوم الــواردة فـي امللحــق رقـــم )1( املرفــــق فـي هـــذه الالئحـــة.

املــادة ) 11 (

تفـــر�ض على كل من يرتكب اأيا من املخالفات الواردة فـي امللحق رقم )2( املرفق فـي هذه 

الالئحة الغرامة الإدارية الواردة قرينها، وت�ساعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة خالل 

عامني من تاريخ فر�ض الغرامة.

املــادة ) 12 (

يجـــــوز ل�سلطــــة املينـــاء اإيقـــاف ترخيـــــ�ض اإن�ســــــاء اأو اإدارة اأو ت�سغيــــــل الر�سيــــــف البحـــــري 

اأو اإلغاوؤه فـي اأي من احلــالت الآتية:

1 - عـدم التزام املرخ�ض له باجلدول الزمني لإن�سـاء الر�سيف البحري بعد اأخذ املوافقة 

النهائية لإن�ساء الر�سيف.

2 - عــدم التزام املرخ�ض له بتجديــد ترخيــ�ض اإدارة اأو ت�سغيــل الر�سيــف البحـــري.

3 - عدم التزام املرخ�ض له بت�سـغيل الر�سيف البحري فـي الغر�ض الذي خ�ســ�ض من اأجله.

4 - عــدم التزام املرخ�ض له بتطبيــق لئحــة الر�ســوم وقواعــد ونظــم العمـــل للر�سيف 

البحري.

5 - عــدم التزام املرخ�ض له بتقديــم تقريـر دوري كل )3( ثالثة اأ�سهر حــول عمليــات 

ت�سغيـل الر�سيف البحــري اإلـى �سلطـة املينـاء.

6 - التنازل عن الرتخي�ض اإىل الغري دون موافقة م�سبقة من �سلطة امليناء على ذلك.
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امللحـــق رقـــم ) 1 (

الر�صــــوم

اأ -  

ب - ر�صوم اإ�صدار ترخي�س )االإدارة اأو الت�صغيل( وجتديده ال�صنوي:

ج - ر�صوم االنتفاع ال�صنوية:
يق�سـد بهـا ر�سـوم اإيجـــار الأر�ض احلكوميـة املقـام عليهـا الر�سيـف البحـري وملحقاتـــه 

وتكون هذه الر�سوم م�ستحقة الدفع فـي بداية كل عام تعاقدي وذلك كالآتي:

ر�ســوم اإ�سدار

ترخيـــ�ض اإن�ســـاء ر�سيــف بحــري

 )100(

مائة ريــال عمانــي غري م�سرتدة 

الر�صم بالريال العمايننــــوع الر�صيــــــفم

�سياحــــــــــي1
 )0.5(

خم�سمائة بي�سة عـن كل مرت مـن طول الر�سيف البحري

جتـاري اأو �سناعــــي2
 ) 2 ( 

ريالن عـــن كــل متـــر مـــن طـــــول الر�سيــــف البحري

الر�صم بالريال العمايننــــوع الر�صيــــــفم

�سياحــــــــي1

 )1(

ريال واحد لكل مرت مربع من م�ساحة الأر�ض + 

الر�سيف البحري

جتـــاري اأو �سناعي2

 )2(

ريالن لكل مرت مربع من م�ساحة الأر�ض + 

الر�سيف البحري
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د - الر�صوم ال�صنوية الإدارة وت�صغيل الر�صيف البحري:

اأو الت�سديـر وتكـون م�ستحقــة  يق�سـد بهــا الر�ســوم امل�ستحقـة عـن عمليـات ال�ستيـراد 

الدفـــــع كل )3( ثالثة اأ�سهر، وذلــك كالآتــي:

الر�صم بالريال العمايننــــوع الر�صيــــــفم

-�سياحـــــــــــي1

جتـاري اأو �سناعـــي2

ر�ســـو ال�سفـن
 )5(

خم�سة ريالت عمانية

الت�سديـــــــــــر

 )0.20(

ع�سرون بي�ســـــــة

 لكـــــــل طــــــــن

ال�سترياد

 )0.50(

خم�سون بي�ســـــــة

 لكـــــل طــــــــــن
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امللحـــق رقـــم ) 2 (

الغرامـــات االإداريـــة

املخالـفــــةم
الغرامـــــــــة

بـالريـال العماين

اإن�ســـــــــاء ر�سيــــــف بحـــــــري دون ترخي�ض1
 )100.000(

مائة األف + الإزالة

2
عــدم ت�سجيــل الر�سيـف البحـري

 فــــي �سلطــــة املينـــاء، اأو عــــدم جتديــــده

 )5.000(

خم�سة اآلف 

3
عــدم اللتـــزام فـي ت�ســـغيل الر�سيـف البحــري

 بالغــر�ض املحدد الـــــذي خ�ســ�ض مــــــن اأجلـــــــــه

 )500(5

خم�سمائة

4
عــدم تطبيــق اإدارة الر�سيـف البحــري

 لقواعد ونظم العمل فـي الر�سيف البحري

 )500(

خم�سمائة

5
اإ�سافـة اأو اإزالـة اأو تعديل اأي جـزء من م�سروع الر�سيف 

البحري دون احل�ســول علــى موافقـة مــن �سلطــة املينـــاء

 )1.000(

األف

6

عـــــــــدم تقديــــــــم تقريـــــــــر دوري 

كل )3( ثالثة اأ�سهر حــــول عمليــــــات اإدارة

 اأو ت�سغيــــــل الر�سيــــــف البحــــري اإلــــى �سلطــــــة املينــــــــــاء

 )500(

خم�سمائة
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 هيئـة تنظيـم االت�صـاالت
قـــرار

رقـــم 2022/109
باإ�صـدار الئحـة تنظيـم تنفــيذ اخلدمات فــي جمال االت�صاالت 

 
ا�ستنادا اإلى قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30، 

واإلى الالئحة التنفــيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144،
واإلى موافقة وزارة املالية، 

واإلى موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة. 

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى 

يعمل باأحكام الئحة تنظيم تنفــيذ اخلدمات فــي جمال االت�ساالت، املرفقة. 

املـــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، اأو يتعار�س مع اأحكامها.

املـــادة الثالثــــة
تاريخ  اأ�سهر من  اأو�ساعهم خالل ثالثة  توفــيق  املرفقة  الالئحة  باأحكام  املخاطبني  على 

العمل بها.
املـــادة الرابعـــة

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

�صـدر فـي: 29 من ذي الحجة 1443هـ
املـوافــــق: 28 من  يوليــــــــــــو 2022م

�صــالـــــــم بــن نــــا�صـــــر العــوفـــــــي 
رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت 
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الئحـة تنظيـم تنفــيذ اخلدمات فــي جمال االت�صاالت
الف�صل االأول

تعريفات واأحكام عامة

املــادة ) 1 (
فــي تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فــيها املعنى ذاته املن�سو�س 
عليه فــي قانون تنظيم االت�ساالت والئحته التنفــيذية، كما يكون للكلمات والعبارات االآتية 

املعنى املبني قرين كل منها، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:
امل�صرح له: 

الفرد امل�ستقل اأو ال�سخ�س االعتباري احلا�سل على ت�سريح من الهيئة بتنفــيذ اخلدمات 
فــي جمال االت�ساالت. 

 :)freelancer( الفرد امل�صتقل
كل �سخ�س عماين م�سرح له من الهيئة يعمل بنظام العمل احلر حل�سابه ال�سخ�سي. 

املخت�صون: 
علمية  مهارات  تتطلب  التي  االأعمال  ي�سغلون  له ممن  امل�سرح  لدى  العاملني  جميع 

وفنية واإدارية اأو مهارات عملية واإ�سرافــية اأو مهارات مهنية.

املــادة ) 2 (
االت�ساالت  جمال  فــي  اخلدمات  بتنفــيذ  لهم  امل�سرح  على  الالئحة  هذه  اأحكام  ت�سري 

وت�سمل االآتي: 
توريد وتركيب و�سيانة اأجهزة اأو اأنظمة اأو �سبكات االت�ساالت وتقنية املعلومات. 1   
اأعمال التطوير والربجمة واحلماية للنظم والتطبيقات وقواعد البيانات.2   
اإدارة اأنظمة اأو �سبكات االت�ساالت وتقنية املعلومات.   3

اإدارة امل�ساريع اأو تقدمي اخلدمات اال�ست�سارية فــي اإن�ساء اأو تطوير اأو حتديث �سبكات 4   
اأو اأنظمة اأو خدمات االت�ساالت.

توفــري خدمات احلو�سبة ال�سحابية ومراكز البيانات.   	
تقدمي اخلدمات فــي جمال االت�ساالت اإلى املنتفعني نيابة عن املرخ�س له.   	
ت�سويق خدمات املرخ�س له.   	
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املــادة ) 3 (
ال يجوز لغري العمانيني القيام باالأعمال االآتية:

ربط االأ�سالك اأو االألياف الب�سرية فــي الو�سلة االأخرية من �سبكات املرخ�س له.1   

االإ�سراف على احلفر ملد كابالت االت�ساالت.2   

تركيب اأو اإعداد اأو ربط اأو �سيانة اأجهزة واأنظمة االت�ساالت فــي املقا�سم اأو نقاط 3   
الوجود اأو نقاط التوزيع اأو املحطات.

تركيب واإعداد �سبكات اأو اأجهزة االت�ساالت وتقنية املعلومات فــي املنازل.4   

ا�سرتاكات 	    تعديل  اأو  اأو جتديد  للمنتفعني،  له  املرخ�س  ات�ساالت  خدمات  تفعيل 
املنتفعني اأو اإلغاوؤها.

اإدارة 	    اأو  البيانات  اأو مراكز  البيانات  اأو قواعد  املعلومات،  باأمن  املتعلقة  �سغل املهن 
ال�سبكات.

على اأن يبداأ �سريان االلتزامات الواردة فــي البندين )1( و )2( من هذه املادة على املوؤ�س�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة احلا�سلة على بطاقة ريادة االأعمال بعد انق�ساء )18( ثمانية ع�سر 

�سهرا من تاريخ العمل بهذه الالئحة. 
وفــي جميع االأحوال يلتزم كل من املرخ�س له وامل�سرح له بتقدمي بيانات للهيئة عن العاملني 

الذين يقومون بتنفــيذ االأعمال امل�سار اإليها.

الف�صــــل الثــــاين

الت�صريـح

املــادة ) 4 (
املادة )2( من هذه  ال يجوز تنفــيذ اخلدمات فــي جمال االت�ساالت املن�سو�س عليها فــي 

الالئحة اإال بعد احل�سول على ت�سريح بذلك من الهيئة.

املــادة ) 5 (
يحظر التنازل عن الت�سريح اأو بيعه اأو تاأجريه اأو متكني االآخرين من اال�ستفادة منه.
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املــادة ) 6 (
اإلى الهيئة على النموذج املعد لذلك مرفقا به كافة  يقدم طلب احل�سول على الت�سريح 
البيانات وامل�ستندات املطلوبة واإي�سال �سداد ر�سم الت�سريح املن�سو�س عليه فــي املادة )10( من 

هذه الالئحة.

املــادة ) 7 (
تقوم دائرة الرتاخي�س وااللتزام فــي الهيئة بدرا�سة طلب احل�سول على الت�سريح، والبت فــيه 
املطلوبة، ويعترب  امل�ستندات  تاريخ تقدميه م�ستوفــيا كافة  خالل )30( ثالثني يوما من 

م�سي هذه املدة بدون رد رف�سا للطلب.
الهيئة  رئي�س  اإلى  كتابي  طلب  مبوجب  الرف�س  قرار  من  التظلم  الطلب  ملقدم  ويجوز 
مو�سحا به اأ�سباب التظلم خالل )0	( �ستني يوما من تاريخ اإخطاره بقرار الرف�س، ويجب 
البت فــي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويعترب م�سي تلك املدة دون 

البت فــيه مبثابة رف�س للتظلم.
اأيا من  الطلب  اأن يوفر مقدم  انق�ست )30( ثالثون يوما دون  اإذا  الطلب ملغى  ويعترب 

املعلومات اأو امل�ستندات التي طلبتها الهيئة.
املـــادة ) 8 ( 

ت�سدر الهيئة الت�سريح مع حتديد جمال تنفــيذ اخلدمات امل�سرح بها، وتكون مدة الت�سريح 
اأن يقدم طلب جتديد  )	( خم�س �سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب امل�سرح له، على 
االإجراءات  بذات  الت�سريح  انتهاء  تاريخ  من  االأقل  على  اأ�سهر  ثالثة   )3( قبل  الت�سريح 
املن�سو�س عليها فــي هذه الالئحة، مع �سداد ر�سم جتديد الت�سريح املن�سو�س عليه فــي 

املادة )10( من هذه الالئحة.
املـــادة ) 9 (

يجوز للم�سرح له اأن يتقدم بطلب تعديل الت�سريح وذلك لغر�س تعديل جماالت تنفــيذ 
اإ�سدار  فــي  املتبعة  لالإجراءات  وفقا  الطلب  بدرا�سة  الهيئة  وتقوم  بها،  امل�سرح  اخلدمات 

الت�سريح.
املـــادة ) 10 (

حتدد ر�سوم احل�سول على الت�سريح وجتديده على النحو الوارد فــي امللحق رقم )1( املرفق.
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الف�صــل الثالـــث

التزامات كل من املرخ�ص له وامل�صرح له

املـــادة ) 11 (
يجب على املرخ�س له االلتزام باالآتي:

1   عدم اإ�سناد تنفــيذ اخلدمات فــي جمال االت�ساالت لغري امل�سرح له. 
2   احل�ســــول على موافقـــة الهيئـــة امل�سبقـــة فــي حـــال التعـــــاقد مع �سركات اأو موؤ�س�ســـات 

غري م�سجلة فــي �سلطنة عمان.
3   تقدمي بيانات كل )	( �ستة اأ�سهر عن العقود امل�سندة اإلى امل�سرح له وفقا للنموذج 

الذي تعده الهيئة.
 )outsourcing( 4   احل�سول على موافقة الهيئة فــي حال اال�ستعانة مب�سادر خارجية
معلومات  اإلى  الو�سول  للعامل  تتيح  اأعمال  لتنفــيذ  عمانيني  عمال غري  لتوفــري 

�سرية اأو االطالع على وثائق م�سنفة.

املـــادة ) 12 ( 
يجب على امل�سرح له االلتزام باالآتي:

اإ�سناد اأعمال بن�سبة ال تقل  1   فــيمــا عــدا الفرد امل�ستقل واملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، 
عن )10%( ع�سرة فـي املائة من االإجمايل ال�سنوي لقيمة اخلدمات املتعاقد عليها 
ريادة  بطاقة  على  احلا�سلة  واملتو�سطة  ال�سغرية  للموؤ�س�سات  االت�ساالت  فــي جمال 
اأن يقوم امل�سرح له بتقدمي تفا�سيل ال�سركات واملوؤ�س�سات التي قرر  االأعمال، على 
بالعقود  بيانات  وتقدمي  له،  املرخ�س  اإلى  العطاءات  تقدمي  اأثناء  معها  التعاقد 
�سرط  بو�سع  له  املرخ�س  ويلتزم  �سهرا،  ع�سر  اثني   )12( كل  الباطن  املربمة من 

اإ�سناد تلك االأعمال من �سمن �سروط اإ�سناد تنفــيذ اخلدمات اإلى امل�سرح له.
2   توفــري التدريب والتاأهيل للعمانيني العاملني لديه، وتزويدهم مبا يلزم من مهارات 
ومعرفة لتنفــيذ اخلدمات فــي جمال االت�ساالت، �سواء عن طريق املعاهد املعتمدة من 
قبل وزارة العمل اأو من خالل الربامج التدريبية املقدمة من اجلهات االأكادميية 
املعتمدة فــي �سلطنة عمان اأو ال�سركات امل�سنعة لالأنظمة والتقنيات اأو من املرخ�س له.
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3   �سمان اجتياز العاملـــني لديه فــي جمــال تركيب اأو ت�سلق االأبراج لدورات معتمدة 
فــي قواعد االأمن وال�سالمة املهنية. 

4   اإ�ســدار بطاقات تعريفــية للعاملني لديه با�ستخدام نظـام اإلكرتوين مبينا بها ا�سم 
العامل ومهنته و�سالحياته.

	   توفــيـــر زي خـــا�س للعاملـــني فــي االأعمـــال امليـــدانية يحمــل �سعــار وا�سم امل�سرح له، 
وتركيب �سعار وا�سم امل�سرح له على املركبات امل�ستخدمة فــي تنفــيذ اخلدمات فــي جمال 

االت�ساالت.
	   حتقيق ن�سب التعمني فــي مهن املخت�سني املن�سو�س عليها فــي امللحق رقم )2( من هذه 
الالئحة، على اأال تقل ن�سبة التعمني عن الن�سب املحققة فــي وقت اإ�سدار الت�سريح، 
ويجوز للهيئة عدم جتديد الت�ساريح فــي حالة انخفا�س ن�سبة التعمني عن )0	%( 

�سبعني فــي املائة فــي مهن املخت�سني.
	   تقدمي ما يثبت توفــري التدريب والتاأهيل للعمانيني العاملني لديه عند الطلب.

8   عــدم اإ�سنـــاد تنفــيذ اخلدمــات فــي جمــال االت�ســاالت من البــاطن اإلى االأفـــراد اأو ال�سركات 
اأو املوؤ�س�سات اإال بعد ح�سولهم على ت�سريح من الهيئة.

الف�صــل الرابــع

اجلــزاءات
املـــادة ) 13 (

يجوز للهيئة فــي حالة خمالفة املرخ�س له اأو امل�سرح له الأي من اأحكام هذه الالئحة اأو الأي 
من ال�سروط التي منح الرتخي�س اأو الت�سريح على اأ�سا�سها اإلزام املخالف بتقدمي خطة 
التي وافقت  الإ�سالح املخالفة خالل االأجل الذي حتدده، فاإذا مل يلتزم بخطة االإ�سالح 
عليها الهيئـــة يجـــوز للهيئـــة اأن توقـــع واحدا اأو اأكرث من اجلزاءات االآتيـــة مبا يتنا�سب مع 

حجم املخالفة: 
 اأ   اإنذار املخالف. 

 ب   اإزالة املخالفة على نفقة املخالف. 

 ج   فر�س غرامة مالية ال تتجاوز )100.000( مائة األف ريال عماين. 
 د   وقف الت�سريح ملدة ال تزيد على عامني.

 هـ   اإلغــاء الت�سريح فــي املخالفات اجل�سيمة اأو التي ال ميكن ت�سحيحها وذلك بقرار م�سبب.
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 امللحق رقـــم ) 1 (  

ر�صوم اإ�صدار الت�صريح

الت�صــريــــح
مقدار الر�صم 

بالريال 
العماين

	 الت�سريح والتجديد للفرد امل�ستقل

الت�سريــح الأول مرة 
للموؤ�س�سات احلا�سلة على بطاقة ريادة االأعمال �سارية املفعول

 2	

جتديد الت�سريــح 
للموؤ�س�ســـات احلا�ســـلة على بطـــاقة ريادة االأعمـــال �سارية املفعول 

 	0

فــي  امل�سجلة  واملتو�سطة  ال�سغرية  للموؤ�س�سات  التجديد  اأو  الت�سريح 
هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة )حا�سل على �سهادة ت�سجيل 

وت�سنيف موؤ�س�سة �سغرية ومتو�سطة �سارية املفعول(
 	0

00	 الت�سريح اأو التجديد لبقية ال�سركات واملوؤ�س�سات
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امللحـــــق رقــــم ) 2 (

ن�صبــة التعمــني 

الت�صنيف

ن�صبة 
التعمني 

بعد )12( 
اثني ع�صر 
�صهرا من 
اإ�صدار 

الت�صريح

ن�صبة 
التعمني 

بعد )24( 
اأربعة 

وع�صرين 
�صهرا من 
اإ�صدار 

الت�صريح

ن�صبة 
التعمني 

بعد )36( 
�صتة 

وثالثني 
�صهرا من 
اإ�صدار 

الت�صريح

ن�صبة 
التعمني 

بعد )48( 
ثمانية 
واأربعني 
�صهرا من 
اإ�صدار 

الت�صريح

ن�صبة 
التعمني 

بعد )60( 
�صتني �صهرا 
من اإ�صدار 
الت�صريح

املوؤ�س�ســات ال�سغيـــــرة 
واملتو�سطـة احلا�سلة 
علــى بطـــاقــة ريــــــــادة 

االأعمــــال

%30%40%	0%	0%	0

املوؤ�س�ســات ال�سغرية 
واملتو�سطــة امل�سجلــة 
فــي هيئـــــة تنميـــــــــة 
املوؤ�س�ســات ال�سغرية 

واملتو�سطــة

%		%	0%		%	0%	0

بقيــــــة ال�ســـركــــــات 
واملوؤ�س�ســات

%	0%		%	0%	0%	0
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كليــة العلــوم ال�شرعيــة

قــرار

رقــم ٦/2022

باإ�شـدار النظـام الأكادميـي لكليـة العلـوم ال�شرعيـة

ا�صتنادا اإلى املر�صوم ال�صلطاين رقم 35/ 2014 باإن�صاء كلية العلوم ال�صرعية واإ�صدار نظامها،

واإلى الالئحة الداخلية لكلية العلوم ال�صرعية ال�صادرة بالقرار رقم 2018/35،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام النظام الأكادميي لكلية العلوم ال�صرعية، املرفق.

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، اأو يتعار�ض مع اأحكامه.

املــادة الثالثــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره.

�شـدر فـي: ٩ مـــن محــــــــــرم ١٤٤٤هـ

املوافـــــق: ٧ مــن اأغ�شطـــ�س 2022م
د. رحمة بنت اإبراهيـم بن �شعيـد املحروقية
وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي والبتكار
رئيــ�صة جملــــــ�ض اأمنــــاء كليـــة العلــــوم ال�صرعيـة
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النظـام الأكادميـي لكليـة العلـوم ال�شرعيـة

الف�شــل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) ١ (
فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�ض �صياق الن�ض معنى اآخر:

الكليــة:

كلية العلوم ال�صرعية.

املجلــ�س:

جمل�ض اأمناء الكلية.

املجلـ�س الأكادميــي:

املجل�ض الأكادميي للكلية.

العميـــد:

عميد الكلية.

م�شاعـد العميــد:

م�صاعد العميد لل�صوؤون الأكادميية فـي الكلية.

املركـــز:

مركز القبول والت�صجيل.

الربنامـج الأكادميـي:

برنامج ي�صجل فـيه الطالب، ويدر�صه، ويتخرج فـيه بدرجة علمية.

الف�شـل الدرا�شـي:

فرتة زمنية مقدارها )18( ثمانية ع�صر اأ�صبوعا، تخ�ص�ض الأ�صابيع الثالثة الأخرية منها 
لالمتحانات النهائية، وي�صمى الف�صل الدرا�صي الأول من العام الأكادميي ف�صل اخلريف، 

وي�صمى الف�صل الدرا�صي الثاين ف�صل الربيع.
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الف�شـل ال�شيفــي:

الف�صل الدرا�صي ال�صتثنائي، ومدته )8( ثمانية اأ�صابيع، يخ�ص�ض اأ�صبوع منها لالمتحانات 
النهائية.

اخلطـة الدرا�شيـة:

والتدري�صية،  املعتمدة  و�صاعاتها  واأرقامها  ورموزها،  وم�صتوياتها،  الدرا�صية  املقررات 
واملوزعة على الف�صول الدرا�صية، مبا فـي ذلك املتطلبات ال�صابقة للمقررات واملكافئة لها، 

الالزمة للتخرج فـي الربنامج الأكادميي.

ال�شاعـة املعتمـدة:

النظامية  الدرا�صة  فـي  املقرر، وترتجم عمليا  املحدد لدرا�صة  وحدة قيا�ض علمية للزمن 
فـي عدد من ال�صاعات التدري�صية الأ�صبوعية لذلك املقرر على مدى ف�صل درا�صي كامل، 
وتكون مدة كل �صاعة تدري�صية )50( خم�صني دقيقة على الأقل، اأو ما يعادلها من اللقاءات 
الفرتا�صية املبا�صرة، اأو م�صاهدة املحا�صرات املتلفزة امل�صجلة فـي برامج التعليم عن بعد. 

ال�شاعـة املحت�شبـة:

 ال�صاعة املعتمدة التي تدخل فـي احت�صاب املعدلت الف�صلية اأو الرتاكمية.

ال�شاعـة امل�شجلـة:

 ال�صاعة املعتمدة امل�صجلة فـي اأي ف�صل درا�صي �صواء تلك التي يدر�صها الطالب لأول مرة، 
اأو كان قد در�صها �صابقا ور�صب فـيها واأعادها، اأو در�صها �صابقا وجنح فـيها مبعدل )ج( اأو اأقل 

فـي برامج الدبلوم والبكالوريو�ض اأو اأقل من )ب( فـي برامج املاج�صتري.

املقـرر املكافـئ:

املقرر الذي يت�صمن ن�صف املادة العلمية للمقرر الأ�صلي على الأقل، ويكون من التخ�ص�ض 
نف�صه، وم�صابها ملكونات املقرر الأ�صلي، وم�صتواه العلمي.

املقـرر البديل: 

املقرر الذي يت�صابه مع املقرر الأ�صلي، ويكون قريبا منه فـي املحتوى، وامل�صتوى العلمي، 
والعمق املعرفـي، بحيث ي�صجل فـيه الطالب بدل من املقرر الأ�صلي.
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من�شـق الربنامـج:

اأحـــد اأع�صـــاء هيئـــة التدريـــ�ض مـــن حملـــة الدكتــوراه بالق�صــم العلمــي يوكــل اإليــه التن�صيــق 

فـي كل ما يتعلق مبتطلبات الربنامج الأكادميي.

منـط الدرا�شـة:

التفرغ اجلزئي، اأو التفرغ الكلي للدرا�صة.

امل�شـرف الرئيـ�س:

اأحـــد اأع�صـــاء هيئــة التدريـــ�ض بالق�صـــم العلمـــي الـــذي يتبعـه الربنامج الأكادميــي، برتبــة 

اأ�صتاذ م�صاعد فاأعلى، ي�صرف على الطالب عند اإعداد الر�صالة.

امل�شـرف امل�شـارك:

اأحد اأع�صاء هيئة التدري�ض فـي الكلية، برتبة اأ�صتاذ م�صاعد فاأعلى، وي�صارك فـي الإ�صراف 

على الطالب فـي مرحلة اإعداد الر�صالة.

جلنة الدرا�شات العليا بالق�شم العلمي:
جلنـــة ي�صكلهــــا العميـــد بعـــد موافقــــة املجلــ�ض الأكادميـــي عـــلى اأن يكـــون مـــن اأع�صائهــــا 

من�صــق الربنامــج بالق�صــم.

املــادة ) 2 (

اأ - ي�صتمل كل برنامج اأكادميي على العنا�صر الآتية:

1 - ا�صم الربنامج والدرجة العلمية، والتخ�ص�ض.

2 - نظام الدرا�صة.

3 - اأهداف الربنامج وخمرجات التعلم.

4 - ال�صمات العامة للخريج. 

5 - اخلطة الدرا�صية ومتطلبات التخرج.

6 - و�صف مقررات الربنامج.
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ب - ت�صتمل خطة املقرر الدرا�صي على الآتي:

رمز املقرر، وعنوانه، واملتطلبات ال�صابقة، وال�صاعات املعتمدة والتدري�صية، وو�صف   - 1

املقرر.

ا�صم املحا�صر، وموقع مكتبه، وال�صاعات املكتبية املقررة لال�صت�صارة.  - 2

اأهداف املقرر.  - 3

مو�صوعات املقرر موزعة على اأ�صابيع الف�صل الدرا�صي.  - 4

اأ�صاليب التدري�ض والتعلم.  - 5

نظام التقييم.  - 6

مواعيد المتحانات النهائية واأعمال الف�صل، مع تو�صيح الن�صبة املخ�ص�صة لكل   - 7

منها فـي التقدير الكلي على األ تقل درجة المتحان النهائي فـي برناجمي الدبلوم 

والبكالوريو�ض عن )40%( اأربعني فـي املائة، ول تزيد على )60%( �صتني فـي املائة، 

وفـي برنامج املاج�صتري ل تزيد على )40%( اأربعني فـي املائة.

الكتب الدرا�صية واملراجع الإ�صافـية واأي مواد اأخرى لزمة.  - 8

اأي �صروط اأو متطلبات خا�صة باملقرر.  - 9

املــادة ) ٣ (

يتولــى املجلـ�ض الأكادميـــي حتديــد املنـــح الدرا�صية �صنويـــا، والإعــالن عـــن �صوابطهــــا وفــــق 

الإجراءات املقررة فـي هذا ال�صاأن.

الف�شــل الثانــي

قواعـــد القبــول

املــادة ) ٤ (

املجل�ض  بها  يو�صي  التي  وال�صوابط  ال�صروط  وفق  الأكادميي  الربنامج  فـي  الطلبة  يقبل 

الأكادميي، ويوافق عليها املجل�ض بعد التن�صيق مع مركز القبول املوحد للطلبة اخلا�صعني له.
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املــادة ) ٥ (
يقبـــل الطلبـــة العمانيــــون الراغبون فـي النتقال من موؤ�ص�صات التعليم العايل احلكوميـــة 

اأو اخلا�صة اإلى الكلية لدرا�صة البكالوريو�ض وفقا لل�صروط الآتية:

اأن يتوافر مقعد �صاغر فـي الكلية. اأ - 

اأن يكون الطالب م�صتوفـيا �صروط القبول فـي الكلية. ب - 

األ يزيد عمر الطالب على )25( خم�صة وع�صرين عاما. ج - 

اأن يجتاز المتحان الذي تقرره الكلية. د - 

تقدمي ما يثبت قيده فـي موؤ�ص�صة التعليم العايل التي يود النتقال منها، وموافقة  هـ - 
اجلهة املبتعث منها اإذا كان مبتعثا.

املــادة ) ٦ (
النظام، يجوز خلريج  املادة )5( من هذا  املن�صو�ض عليها فـي  مع عدم الإخالل بالقواعد 
درجة الدبلوم فـي الكلية موا�صلة الدرا�صة للح�صول على درجة البكالوريو�ض وفقا لل�صروط 

الآتية:

اأن يكون قد اجتاز برنامج الدبلوم مبعدل تراكمي ل يقل عن )3.00 ( ثالثة. اأ - 

اأن يتوافر مقعد �صاغر فـي برنامج البكالوريو�ض. ب - 

املــادة ) ٧ (
يحــدد املجلــ�ض الأكادميــي عـــدد ال�صعـــب واملقاعــــد املخ�ص�صـــة لكــــل تخ�صـــ�ض فـــي برنامـــج 
البكالوريو�ض، على اأن يكون اللتحاق بالتخ�ص�ض بعد درا�صة )55( خم�ض وخم�صني �صاعــة 

معتمدة من متطلبات الكلية بنجاح.
وفـي حالة حمدودية املقاعد املخ�ص�صة لكل تخ�ص�ض تكون الأولوية للحا�صل على معدل 

تراكمي اأعلى.

املــادة ) ٨ (

يجوز للطالب امل�صجل فـي برنامج البكالوريو�ض اأو املاج�صتري طلب تغيري التخ�ص�ض  اأ - 
مرة واحدة خالل فرتة درا�صته فـي الكلية، �صريطة اأن يكون قد اأم�صى ما ل يقل عن 
ف�صــــل درا�صــــي بعـــبء درا�صــــــي عــــــادي فـــــي التخ�صــــ�ض الــــذي يطلـــــب النتقال منــــه، 
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وفـــــي حالــــة حمدوديـــة املقاعـــد املخ�ص�صـــة لكـــل تخ�صـــ�ض تكــــون الأولويــــة للحا�صـل 
على معدل تراكمي اأعلى ، ويجب البت فـي طلب تغيري التخ�ص�ض خالل مدة اأق�صاها 

الأ�صبوع الأول من الف�صل الدرا�صي.
فـي حالـــــة املوافقــــة علــــى تغييـــر طلب التخ�صـــ�ض يحــ�صب للطالــب جميــع املقـــررات  ب - 

التي در�صها وجنح فـيها والواقعة �صمن خطته الدرا�صية اجلديدة.
تظهر جميع املقررات التي در�صها الطالب وجنح فـيها الواقعة خارج خطته الدرا�صية  ج - 

اجلديدة فـي ك�صف درجاته، ول تدخل فـي ح�صاب املعدل الرتاكمي. 
يقوم املركز مبعادلة املقررات التي در�صها الطالب فـي التخ�ص�ض ال�صابق مع متطلبات  د - 

التخ�ص�ض الذي انتقل اإليه، بالتن�صيق مع الأق�صام املعنية.
يجب األ تزيد مدة الدرا�صة فـي الكلية فـي كال التخ�ص�صني على املدة املن�صو�ض عليها  هـ - 

فـي املادة )51( من هذا النظام.

املــادة ) ٩ (
يجوز ملجل�ض الق�صم العلمي املخت�ض حتديد مقررات ا�صتدراكية للطالب املر�صح لربنامج 
املاج�صتري على األ تتجاوز )18( ثماين ع�صرة �صاعة معتمدة يدر�صهـــا خالل عام اأكادميي 

واحــد مبعــدل تراكمي ل يقل عن )2.70(. 
ويجوز تاأجيل درا�صة املقررات ال�صتدراكية وفقا لأحكام املادة )25( من هذا النظام.
ول حتت�صب فرتة درا�صة املقررات ال�صتدراكية �صمن مدة درا�صة برنامج املاج�صتري.

املــادة ) ١0 (
يجوز ملجل�ض الق�صم العلمي املخت�ض تكليف الطالب امل�صجل فـي برنامج الدكتوراه بدرا�صة 
مقــــررات ل تتجــــاوز )12( اثنتــــي ع�صــــرة �صاعـــة معتمـــدة، بهـــدف رفـــع م�صتـــوى الطالــب 
فـي املهــــارات واملعـــارف الأ�صا�صيــــة، ول يحت�صــــب لهــــذه ال�صاعــات ر�صــوم درا�صيـــة خا�صـــــة، 

ول حتت�صب �صمن مدة درا�صة برنامج الدكتوراه. 

املــادة ) ١١ (
يجــــوز للطالــب امل�صجـــل فـي برنامج املاج�صتري اأو الدكتـــوراه طلب تعديل مو�صوع الر�صالة 
اأو عنوانهــا، اأو تغييــر منــط الدرا�صــة قبــل بدايـــة الت�صجيــل فـي الف�صل الدرا�صـــي الثانـــي، 
ويتطــلب التعديــل موافقــة من�صـــق الربنامـــج اأو امل�صـــرف الرئيـــ�ض، واعتمــاد رئيـــ�ض الق�صــــم 

العلمي، وموافقة م�صاعد العميد.
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وعلـــى الطالــــب الراغــــب فـي تغييـــر برنامـــج الدرا�صـــات العليــا اأن ين�صحب من الربنامــج، 
ثم يتقدم بطلب التحاق بالربنامج اجلديد وفق ال�صروط والإجراءات املقررة، وقد حتت�صب 
املقررات املكتملة من الربنامج ال�صابق �صمن متطلبات الربنامج اجلديد على اأنها �صاعات 

حمولة )ت(.

املــادة ) ١2 (
اأخـــرى لدرا�صـــة بعـــ�ض  يجوز للكلية قبول الطلبة الزائرين املنتمني ملوؤ�ص�صـــات تعليميـــة 

املقررات الدرا�صية وفقا لل�صروط الآتية:

اأ - اأن تكون املوؤ�ص�صة التعليمية التي ينتمي اإليها الطالب معرتفا بها من وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي والبتكار.

اأن يكون الطالب حا�صال على موافقة كتابية من املوؤ�ص�صة التعليمية التي ينتمي  ب - 
اإليها حمددا فـيها املقررات املطلوب درا�صتها.

األ يقــــل املعـــدل الرتاكمي للطالــــب فــــي موؤ�ص�صتــــه التعليميــــــة التـــي ينتمـــي اإليهـــا  ج - 
الدبلوم  برنامج  فـي  يعادله  ما  اأو  نقاط   )4( من  يتكون  قيا�ض  بنظام   )2.5( عن 
والبكالوريو�ض، و)3( بنظام قيا�ض يتكون من )4( نقاط اأو ما يعادله فـي برنامج 

املاج�صتري.

اأن يتوفر مقعد �صاغر فـي الكلية. د - 

األ تزيد مدة الدرا�صة فـي الكلية على ف�صلني درا�صيني م�صافا اإلى تلك املدة الف�صل  هـ - 
ال�صيفـي.

اأن يلتزم الطالب بالقوانني والنظم والقواعد املعمول بها فـي الكلية. و - 

املــادة ) ١٣ (

اأ - يجوز حتويل ال�صاعات املعتمدة اإلى الربنامج الأكادميي الذي يقبل فـيه الطالب وفقا 
لل�صروط الآتية:

اأن تكون ال�صاعات املعتمدة قد در�صت بالنتظام الكلي فـي اإحدى موؤ�ص�صات التعليم   - 1
العايل املعرتف بها، وي�صتثنى من ذلك الطلبة املتقدمون للدرا�صة فـي نظام التعليم 

عن بعد. 
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اأن تكـــون املقـــررات الدرا�صيـــة املـــراد حتويلهــــا معادلـــة ملقــــررات اخلطــــة الدرا�صيــــة   - 2
للربنامج الأكادميي الذي يلتحق به الطالب.

األ تكون املقررات الدرا�صية املراد حتويلها قد در�صها الطالب فـي الكلية.  - 3

األ تزيد ال�صاعـــات املحولــة علـى )50%( خم�صني فـي املائـــة مــن ال�صاعـــات املعتمـــــدة   - 4
املطلوبة لنيل الدرجة العلمية.

األ يقل تقدير املقرر الدرا�صي املراد حتويله عن )ج( اأو ما يعادله فـي برنامج الدبلوم   - 5
اأو البكالوريو�ض، ول يقل عن )ب( اأو ما يعادله فـي برنامج املاج�صتري.

األ يكـــون قـــد مـــ�صى على ال�صاعات املعتمــدة للمقرر الدرا�صـــي املــراد حتويلهــا اأكثـــــر   - 6
من )4( اأربعة اأعوام عند القبول فـي الكلية.

ب - تتبع فـي طلب حتويل ال�صاعات املعتمدة الإجراءات الآتية:

يقدم الطالب طلبا بتحويل ال�صاعات املعتمدة اإلى املركز مرفقا به ك�صف الدرجات   - 1
الر�صمي وتو�صيف املقررات.

يقوم الق�صم العلمي املخت�ض بدرا�صة الطلب، واتخاذ القرار املنا�صب ب�صاأنه.  - 2

يتولى املركز اإبالغ الطالب بالقرار.  - 3

ج - اإذا رغب الطالب فـي ت�صجيل مقرر �صبق له احل�صول فـيه على �صاعات حمولة لرفع 
تقديره فـي هذا املقرر، فاإن تقدير )ت( يظل �صاريا حتى نهاية فرتة احلذف والإ�صافة 
املقررة، ثم يحت�صب التقدير الذي يح�صل عليه الطالب فـي املقرر الدرا�صي فـي نهاية 

الف�صل الدرا�صي.

املــادة ) ١٤ (
بامتحان  اجتيازها  يجوز  التي  الدرا�صية  املقررات  املخت�ض  العلمي  الق�صم  يحدد  اأ - 
التحدي فـي برنامج الدبلوم اأو البكالوريو�ض، �صريطة األ يتجاوز عددها )3( ثالثة 

مقررات فـي برنامج البكالوريو�ض، ومقررا واحدا فـي برنامج الدبلوم.
الدرا�صية من خالل  املقررات  الكلية بطلب اجتياز بع�ض  اإلى  التقدم  يجوز للطالب  ب - 

امتحان التحدي فـي مقرر درا�صي معني من اخلطة الدرا�صية.
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يعقد امتحان التحدي خالل العام الأول من التحاق الطالب بالدرا�صة فـي الكلية،  ج - 
ويكون باإجراء امتحان �صفوي، اأو حتريري يت�صمن مكونات املقرر.

يحـــدد الق�صـــم العلمـــــي املخت�ض احلــد الأدنى لدرجـــة النجــاح فـي امتحـــان التحــــدي،  د - 
وفـي حالـــة اجتيــاز الطالـــب لمتحـــان التحــــدي بنجــــاح، يو�صــــع لــه تقديـــر )ناجـــح( 

فـي ك�صف درجاته مع احت�صاب عدد ال�صاعات املعتمدة.

الف�شــل الثالــث

قواعــد الدرا�شـــة والت�شجيــل

املــادة ) ١٥ (

ال�صاعات  لنظام  وفقا  واملاج�صتري  والبكالوريو�ض  الدبلوم  برامج  فـي  الدرا�صة  تكون  اأ - 
املعتمدة، التي توزع على املقررات الدرا�صية الالزمة لإكمـــال متطلبـــات التخرج وفـــق 

اخلطة الدرا�صية، وتكون الدرا�صة فـي برنامج الدكتوراه بنظام الر�صالة.

يقوم املركز بت�صليم الطالب اخلطة الدرا�صية عند التحاقه بالربنامج الأكادميي. ب - 

النهائية،  والمتحانات  وانتهائها،  الدرا�صة  بدء  مواعيد  الأكادميي  التقومي  يحدد  ج - 
والن�صحاب والتاأجيل وغريها.

املــادة ) ١٦ (
 يكون لكل طالب مر�صد اأكادميي يتولى الآتي:

تب�صري الطالب باللوائح والقوانني املنظمة للدرا�صة بالكلية. اأ - 

م�صاعدة الطالب على اختيار املقررات لكل ف�صل درا�صي مبا يتفق وخطته الدرا�صية  ب - 
والنظام الأكادميي.

م�صاعدة الطالب على اإيجاد البدائل التي متكنه من احل�صول على الدرجة العلمية  ج - 
فـي حال تعرث م�صاره الدرا�صي لأي �صبب من الأ�صباب، وذلك ح�صب اخلطة الدرا�صية 

والنظام الأكادميي.

تقدمي الن�صح للطالب فـي الأمور املتعلقة بدرا�صته. د - 
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املــادة ) ١٧ (

اأ - تكون م�صتويات التقدم الدرا�صي للطالب على النحو الآتي:

العبء الدرا�صي العادي: ي�صجل للطالب الذي يحقق احلد الأدنى من معدل نقاط   - 1
التقدير، وهو )2.00( اإلى اأقل من )3.00( فـي املعدل الرتاكمي لربناجمي الدبلوم 

والبكالوريو�ض، و)3.00( فـي املعدل الرتاكمي لربنامج املاج�صتري.

العبء الدرا�صي غري العادي: ي�صجل للطالب الذي يحقق احلد الأدنى من معدل   - 2
نقاط التقدير، وهو )3.00( فـي كل من املعدل الف�صلي لف�صلني درا�صيني متتاليني 
بعبء درا�صي عادي ل يقل عن )15( خم�ض ع�صرة �صاعة معتمدة اأو املعدل الرتاكمي 

لربناجمي الدبلوم والبكالوريو�ض.

املالحظــــــــة الأكادمييـــــــة: اإذا حقـــــــــق الطالــــب معــــــدل تراكميــــا اأقــــــل مــــن )2.00(   - 3
فـي برناجمي الدبلوم والبكالوريو�ض اأو اأقل من )3.00( فـي برامج املاج�صتري، فاإنه 

يو�صع فـي الف�صل الذي يليه حتت املالحظة الأكادميية.

ب - يجب اأن يقوم الطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية مبراجعة مر�صده الأكادميي 
قبــــل الت�صجيــــل للف�صــــل الدرا�صـــي التالــــي، وعلــــى الطالـــب اتخـــاذ بعــــ�ض الإجـــــراءات 

الت�صحيحية الآتية:

تخفـيـــف العـــــبء الدرا�صي اإلى احلــد املن�صو�ض عليـــه فـي البنـــد )ج( مــن املــــادة )18(   -
من هذا النظام.

و�صــــع خطــــــة عالجيــــــة تعطــــي الأولويــــــة للمقــــررات الــــتي ر�صـــب فـيهـــا الطالـــــــب،   -
وتكون متطلبات �صابقة لبع�ض املقررات.

يتعــني اإنـــذار الطالـــب الواقــع حتت املالحظة الأكادمييـــة لريفــع معدلـــه اإلــى املعــــدل  ج - 
اإلى املعدل املطلوب فـي الف�صل التايل فاإنه  املطلوب، فاإن مل يرفع معدله الرتاكمي 
يعطى الإنذار الثاين، فاإن مل يرفع معدله الرتاكمي اإلى املعدل املطلوب فـي الف�صل 
الثالث فاإنه يعد مف�صول ما مل يقرر م�صاعد العميد منحه فر�صة الدرا�صة فـي الف�صل 
الرابع - بناء على طلب يقدمه الطالب - �صريطة اأن يكون حا�صال على معدل تراكمي 

ل يقل عن )1.80(. 
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يو�صـــع الطالـــب الـــذي يقع فـي املالحظة الأكادمييـــة بعد خروجـــه منها فـــي م�صتــــوى  د - 

الإنذار الذي كان فـيه قبل خروجه من املالحظة، وفقا للمثال الآتي:

عبء درا�صي عادي < اإنذار اأول < اإنذار ثان < عبء درا�صي عادي < اإنذار ثان < ف�صل

ل يعد الف�صل ال�صيفـي ف�صال درا�صيا لو�صع الطالب حتت املالحظة الأكادميية، فاإذا  هـ - 

كان املعدل الرتاكمي ال�صابق ح�صب املعدل املطلوب اأو اأكرث، وح�صل الطالب على معدل 

تراكمي اأقل من املعدل املطلوب فـي الف�صل ال�صيفـي، فاإنه ل يو�صع حتت املالحظة 

الأكادميية خالل الف�صل الدرا�صي الالحق.

املــادة ) ١٨ (

والبكالوريو�ض  الدبلوم  برناجمي  فـي  للطالب  الدرا�صي  للعبء  الأعلى  احلد  يكون  اأ - 

)18( ثماين ع�صرة �صاعة معتمدة للف�صل الدرا�صي، و)9( ت�صع �صاعات معتمدة للف�صل 

ال�صيفـي، وفـي برنامج املاج�صتري )12( اثنتي ع�صرة �صاعة معتمدة بنظام التفرغ الكلي، 

املعتمدة  ال�صاعات  غري  من  وذلك  اجلزئي،  التفرغ  بنظام  معتمدة  �صاعات  �صت  و)6( 

للر�صالة.

يكــــون احلـد الأدنــى للعـــبء الدرا�صي للطالـــب فـــي برامــــج الدبـــلوم، والبكالوريـــو�ض،  ب - 

واملاج�صتري بنظام التفرغ الكلي )9( ت�صع �صاعات معتمدة للف�صل الدرا�صي، و)3( ثالث 

�صاعات معتمدة فـي برنامج املاج�صتري بنظام التفرغ اجلزئي، اإل فـي حالة عدم طرح 

مــــقررات للطالــــب اأو توقــــف تخرجــه فـي نهايـــة ذلك الف�صـــل علــى درا�صــة عــدد اأقـــــل 

من ال�صاعات املعتمدة.

ل ي�صمح للطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية فـي برناجمي الدبلوم والبكالوريو�ض  ج - 

بالت�صجيل لأكرث من )12( اثنتي ع�صرة �صاعة معتمدة، ول يقل عن )6( �صت �صاعات 

معتمدة خالل الف�صل الدرا�صي، وي�صتثنى من ذلك الطالب املتوقع تخرجه فـي ذلك 

الف�صل وي�صمح له بت�صجيل مقررات اإ�صافـية بناء على معدله الرتاكمي اإذا كان ذلك 

كافـيا لتخرجه مبا ل يزيد على )18( ثماين ع�صرة �صاعة معتمدة.
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يجـــوز اأن يزيــــد العـــبء الدرا�صـــي للطالــــب فـــــي برناجمــــي الدبلــــــوم والبكالوريــــو�ض  د - 
 )21( يتجاوز  ل  املادة مبا  )اأ( من هذه  البند  فـي  عليه  املن�صو�ض  الأعلى  على احلد 
اإحدى وع�صرين �صاعة معتمدة - با�صتثناء الف�صل ال�صيفـي - وذلك فـي اأي من احلالت 

الآتية:

اإذا و�صل الطالب فـي م�صتوى التقدم الدرا�صي اإلى عبء درا�صي غري عادي.  - 1

اإذا كان فـي ف�صل التخرج.  - 2

اإذا كــــان فـي الف�صــــل الدرا�صــــي الثانــــي، ويتوقـــــف تخرجــــه علــــى الف�صـــل التالـــــي،   - 3
اأو كانت املقررات املتطلبة للتخرج ل تطرح فـي الف�صل التايل، اأو كانت هذه املقررات 

متطلبات �صابقة ملقررات تطرح فـي الف�صل التايل.

يجوز للطالب املتفرغ كليا اأو جزئيا ت�صجيل الر�صالة بعد اإكمال ما ل يقل عن )12(  هـ - 
اثنتي ع�صرة �صاعة معتمدة من املقررات الدرا�صية، مبعدل تراكمي ل يقل عن )3.00( 
ثـــالث نقـــاط، وميكـــن مل�صاعد العميد ال�صماح للطلبة الذين يقل معدلهـــم الرتاكمــي 

عن ذلك بت�صجيل الر�صالة.

املــادة ) ١٩ (

الدرا�صية قبل بداية  الت�صجيل مت�صمنا اجلداول  املركز الإعالن عن مواعيد  يتولى  اأ - 
فرتة الت�صجيل لكل ف�صل درا�صي، كما يتولى املركز اإدارة عملية ت�صجيل الطالب.

تنتهي فرتة الت�صجيل فـي نهاية اآخر يوم عمل قبل تاريخ بدء الدرا�صة، ويجوز الت�صجيل  ب - 
لفرتة ل تتجاوز نهاية الأ�صبوع الأول للدرا�صة فـي حالة وجود ظروف قاهرة للطالب، 

وذلك بناء على تو�صية املر�صد الأكادميي، وموافقة م�صاعد العميد.

يتعني على الطالب اتباع خطته الدرا�صية عند ت�صجيل املقررات الدرا�صية. ج - 

يجـــوز للطالـــب اأن يدر�ض مقــررا ومتطلبه ال�صابـــق فـي الف�صــــل ذاته اإذا كــان قــــد در�ض  د - 
املتطلب ال�صابق، ومل ينجح فـيه، اأو كان تخرجه يتوقف على ذلك.

يجوز مل�صاعد العميد اإلغاء الت�صجيل فـي �صعب املقررات التي �صجل فـيها اأقل من )10(  هـ - 
ع�صرة طالب.
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يكــــون ترتيـــب الأولويـــة فـــي ت�صجيــل بعـــ�ض املقررات الدرا�صيــة ذات املقاعـد املحــدودة  و - 

على النحو الآتي:

طلبة ال�صنة الأخرية الذين يلزمهم درا�صة املقرر من اأجل التخرج.  - 1

الطلبة الذين يلزمهم درا�صة مقررات من اأجل التخ�ص�ض الدرا�صي.   - 2

الطلبـــة الذيـــن اكت�صبـــوا عــددا اأكبـــر مــن ال�صاعــات املعتمــدة املطلوبــة للح�صــول   - 3

على الدرجة العلمية.

الطلبة الذين يحتاجون اإلى اإعادة مقررات درا�صية.  - 4

الطلبــــة الذيــن لديهــــم ظـــروف قاهــرة، �صريطــــة موافقـــة م�صاعـــد العمـــيد بنــــاء   - 5

على تو�صية املر�صد الأكادميي.

ز - ل يجوز للطالب الت�صجيل فـي املقررات فـي احلالت الآتية:

1 - عدم ا�صتكمال اإجراءات القبول.

2 - وجود عهدة غري معادة لدى الطالب.

3 - عدم وجود مقاعد �صاغرة.

4 - تعار�ض فـي اجلدول الدرا�صي.

5 - عدم درا�صة متطلب �صابق.

6 - عدم �صداد الر�صوم امل�صتحقة للت�صجيل.

7 - اإذا �صدرت بحقه عقوبة اأكادميية اأو تاأديبية متنعه من الت�صجيل.

ح - يجــوز للطالــب الت�صجيل فـي مقـرر درا�صــي خــارج خطتــه الدرا�صيــة بو�صـــع "م�صتمع"، 

�صريطة وجود مقعد �صاغر، وذلك بعد موافقة رئي�ض الق�صم العلمي املخت�ض ومدر�ض 

املقرر، وعليه النتظام فـي ح�صور املحا�صرات، ويلغى ت�صجيله اإذا زاد غيابه على )%20( 

ع�صرين فـي املائة من ال�صاعات التدري�صية للمقرر، ول يحق له التقدم لمتحانات املقرر، 

ول ت�صجل له �صاعات معتمدة فـيه، ويظهر املقرر فـي ك�صف الدرجات بتقدير )ع(. 
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املــادة ) 20 (

اأ - يجـــب علــــى الطالــب اإعـــــادة اأي مقــــرر اإجبـــاري فـي خطتــــه الدرا�صيــــة اإذا ح�صـــل فـيــــه 
على تقدير را�صب )هـ(، ويجوز للطالب اأن ي�صتبدل بذلك املقرر مقررا اآخر فـي حالة 

وجود مقرر مكافئ اأو بديل.

ب - يجــــب علــى الطالـــب اإعـــادة اأي مقــــرر اختيــاري فـي خطته الدرا�صيـة اإذا ح�صــل فـيـــه 
على تقدير را�صب )هـ(، ويجوز للطالب اأن ي�صتبدل بذلك املقرر مقررا اختياريا اآخر 

بدل عنه. 

ج - يجوز للطالــب اإعــادة اأي مقــرر جنح فـيه بتقديـر )ج( اأو اأقـــل فـي برناجمـــي الدبلــوم 
والبكالوريو�ض اأو ح�صل على اأقل من )ب( فـي برنامج املاج�صتري، �صريطة توافر مقعد 

�صاغر فـي املقرر.

د - تظهر جميع التقديرات التي ح�صل عليها الطالب فـي جميع املقررات املعادة فـي ك�صف 
درجاتـــه عنـــد حـــ�صاب معــدل نقاط التقدير، ويحت�صب اآخر تقدير جنــح فـيــه الطالــب 

حتى لو كان اأقل من التقدير ال�صابق.

املــادة ) 2١ (

اأ - يجوز للطالب حذف املقرر الدرا�صي اأو اإ�صافته خالل الأ�صبوع الأول من بدء الدرا�صة 
فــــي كـــل ف�صـــل درا�صــي �صريطــــة توفر مقعد �صاغر فـي �صعبــة املقـرر املــراد اإ�صافتـــه، 
اإل اإذا كـــان الطالــب واقعا حتت املالحظة الأكادمييــة فــال يجــوز احلـــذف اأو الإ�صافـــة 

اإل بتو�صية من املر�صد الأكادميي. 

ب - ل يجــــوز اإ�صافــــة اأي مقــــررات درا�صيـــة بعـــد انق�صــاء الأ�صبوع الأول مــن بـــدء الدرا�صــــة 
وموافقة  الأكادميي،  املر�صد  تو�صية من  على  بناء  قاهرة  لظروف  فردية  فـي حالت  اإل 
م�صاعد العميد، على اأن تكون فـي موعد اأق�صاه نهاية الأ�صبوع الثاين من الف�صل الدرا�صي.

ج - ل ي�صمــــح بانتقـــــال الطالـــب امل�صجـــل فـي مقـــرر مـــا اإلـــى �صعبة اأخــــرى مــــن املقرر ذاتـــه 
اإل فـي حالة التعار�ض فـي اجلدول الدرا�صي، اأو اإلغاء ال�صعبة التي كــــان م�صجــال فـيها، 

اأو اأي اأ�صباب اأخرى يقدرها م�صاعد العميد.
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يجــــوز للطالـــب الن�صحــــاب بعــــد اأ�صبــوع احلـــذف والإ�صافـــــة مـــــن درا�صــــة اأي مقــــــرر  د - 
حتى نهاية الأ�صبوع التا�صع من بداية الف�صل الدرا�صي، وحتى نهاية الأ�صبوع الثالث 
مـــن بدايـــة الف�صــل ال�صيفــــي، اإل اإذا كــــان الطالـــب واقعـــا حتت املالحظـــة الأكادمييــــة 

فال يجوز الن�صحاب من املقرر اإل بتو�صية من املر�صد الأكادميي.

املــادة ) 22 (
يجب علـــى الطالـــب اللتـــزام مبواعيد املحا�صـــرات التدري�صيـــة، وعلـــى اأع�صـــاء الهيئـة  اأ - 

التدري�صية ت�صجيل ح�صور الطلبة وغيابهم.

يتولى املركـــز اإنـــذار الطالــب اإذا جتـاوزت مــدة غيابـــه )15%( خمـــ�ض ع�صـرة فـــي املائــة  ب - 
من ال�صاعات التدري�صية للمقرر الدرا�صي �صواء كان غيابه بعذر مقبول اأو غري مقبول، 

وذلك باإحدى الطرق الآتية:

اإر�صال بريد اإلكرتوين للطالب.  - 1

اإر�صــــال ر�صالــــة ن�صيــــة لرقـــم هاتــف الطالــــب امل�صجلة بياناتــه فـي نظـــام معلومــــات   - 2
الطالب، وعلى الطالب حتديث رقم هاتفه فـي النظام.

اإبالغ الطالب من خالل الأنظمة الإلكرتونية املعتمدة فـي الكلية.  - 3

اإذا تغيب الطالب اأكرث من )20%( ع�صرين فـي املائة من جمموع ال�صاعات التدري�صية  ج - 
للمقـــرر الدرا�صـــي بدون عذر مقبول يحــرم من املقرر الدرا�صي، ويو�صع تقديــر را�صـــب 

ب�صبب الغياب )هـ �ض( فـي ك�صف الدرجات.

اإذا تغيب الطالب اأكرث من )30%( ثالثني فـي املائة من جمموع ال�صاعات التدري�صية  د - 
للمقــــرر الدرا�صــــي يعـــد الطالــب من�صحبــا مـــن ذلك املقــرر ما لـــم يحرم مــنه، ويظهـــر 

له تقدير )من�صحب( )�ض( فـي ك�صف الدرجات.

يجــــب علــــى الطالـــب تقديــم عـــذر الغيــاب عن الدرا�صــة للمركـــز خـالل مـــدة ل تزيـــد  هـ - 
على )2( اأ�صبوعني من تاريخ الغياب.

الف�صل بعذر  اأعمال  امتحانات  الطالب عن ح�صور امتحان معلن عنه من  اإذا تغيب  و - 
مقبول، يجب عليه تقدمي العذر ملدر�ض املقرر خالل )3( ثالثة اأيام من تاريخ زوال 
العذر، وفـي حالة قبول العذر يعقد للطالب امتحان تعوي�صي، واإذا تغيب الطالب عن 

ح�صور المتحان التعوي�صي املحدد له يو�صع له )�صفر( فـي هذا المتحان.
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ز - اإذا تغيب الطالب عن المتحان النهائي املعلن عنه للمقرر الدرا�صي يو�صع له تقدير 
)غري مكتمل( )ك(، وعليه اأن يتقدم بعذره اإلى املركز خالل مدة اأق�صاها )3( ثالثة 
املقرر  اأجرى مدر�ض  العذر مقبول  كان  فاإذا  النهائي،  المتحان  تاريخ عقد  اأيام من 
المتحان النهائي التعوي�صي للطالب فـي مدة اأق�صاها )2( اأ�صبوعان من بداية الف�صل 
الدرا�صي الذي يلي الف�صل الدرا�صي الذي تغيب فـيه الطالب عن المتحان، ويجرى 

للطالب اخلريج المتحان النهائي التعوي�صي بعد انتهاء المتحانات النهائية.

ح - اإذا مل يتقــدم الطالب بعذر مقبول خـــالل مـــدة اأق�صاهــــا )3( ثالثة اأيام من تاريخ عقد 
المتحــــان النهائــــي، اأو قـــدم عـــذرا غيــر مقبــول ير�صـــد لـــه مــدر�ض املقــرر )�صفـــــرا( 
فـي المتحــــان الـــذي تغيـــب عنـــه، وير�صــد لـــه التقديــر النهائـي للمقـرر وفــق جممـــوع 

درجاته الف�صلية، ومدى حتقيقه لأهداف املقرر.

ط- يعد الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن المتحان النهائي من�صحبا من املقرر اإذا مل 
يتقدم لالمتحان النهائي التعوي�صي فـي املدة املن�صو�ض عليها فـي البند )و( من هذه 
املادة ب�صبب عدم زوال العذر، فاإذا زال العذر املقبول ومل يتقدم الطالب لأداء المتحان 
فـي المتحان  املقرر )�صفرا(  املدة ير�صد له مدر�ض  التعوي�صي خالل تلك  النهائي 
للمقرر وفق جمموع درجاته  النهائي  التقدير  له  تغيب عنه، وير�صد  الذي  النهائي 

الف�صلية، ومدى حتقيقه لأهداف املقرر.

ل يح�صب �صمن مدة غياب الطالب الإ�صافة املتاأخرة لأحد املقررات الدرا�صية خالل  ي - 
فتـــرة احلـــذف والإ�صافــــة، اأو امل�صاركـــة املعتـــمدة من العميــد فـي متثيل الكليــة داخليــا 

اأو خارجيا.

املــادة ) 2٣ (
يقبل عذر الغياب عن الدرا�صة اأو المتحان النهائي فـي احلالت الآتية: 

الإجازة املر�صية ال�صـادرة من امل�صت�صفـيات اأو املجمعات اأو املراكز ال�صحيــة احلكوميـــة،   - 1
اعتمـــاد  ال�صحيـــة اخلا�صـــة �صريطـة  املوؤ�ص�صات  ال�صـــادرة من  املر�صيـــة  الإجــازة  اأو 

تـــلك الإجازة من اجلهة املخت�صة فـي وزارة ال�صحة.
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وفاة اأحد الوالدين اأو الأخ اأو الأخت اأو الزوج اأو اأحد الأبناء.  - 2

امل�صاركة فـي الأن�صطة غري ال�صفـية املعتمدة من العميد.  - 3

اأي حالت اأخرى يقدرها م�صاعد العميد.  - 4

املــادة ) 2٤ (

يجوز للكليــة املوافقــة عـلى درا�صــــة الطالــــب لبعـــ�ض املـــقررات الدرا�صيــة فـي موؤ�ص�صــــات  اأ - 
التعليم العايل الأخرى، وفقا لل�صروط الآتية:

اأن تــــكون املوؤ�ص�صــــة التعليميــــة التي يرغـــب الطالب فـي الدرا�صة بهـــا معرتفـــا بهــا   - 1

من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والبتكار.

اأن يكون الطالب حا�صال على موافقة كتابية من املوؤ�ص�صة التعليمية التي يرغب   - 2

فـي الدرا�صة بها.

اأن يكون الطالب قد اأكمل ما ل يقل عن )50%( خم�صني فـي املائة من ال�صاعات   - 3

املعتمدة من خطته الدرا�صية.

األ يقل معدل الطالب الرتاكمي عن )2.5( فـي برنامج الدبلوم والبكالوريو�ض،   - 4

و)3( ثالثة فـي برنامج املاج�صتري.

اأن يحدد املقررات التي يرغب فـي درا�صتها وعدد �صاعاتها.  - 5

اأن تكــــون الدرا�صــــة فـي املوؤ�ص�صـــــة التعليميــة التــي يرغـــب الطالــب فـــــي الدرا�صـــة   - 6

بها بالنتظام الكلي، وي�صتثنى من ذلك الطلبة الدار�صون بنظام التعليم عن بعد.

األ تزيد مدة الدرا�صة فـي املوؤ�ص�صــة التعليميـــة التــي يرغــب الطالـــب فـي الدرا�صــة   - 7

بها على ف�صلني درا�صيني م�صافا اإليهما الف�صل ال�صيفـي.

حتدد الكلية املقررات املعادلة للمقررات الدرا�صية التي يرغب الطالب فـي درا�صتها. ب - 

يلتـــزم الطالـــب بالقوانـــني والنظــــــم واللوائــح املعمــول بهـــــا فـي املوؤ�ص�صــــــــة التعليميــــة  ج - 
التي يرغب فـي الدرا�صة بها.
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د- يجـــب علــــى الطالـــب اأن يقدم للكلية ك�صفــا ر�صميا معتمدا بالدرجات احلا�صل عليها 
من املوؤ�ص�صة التعليمية التي در�ض فـيها.

حتت�صب عدد ال�صاعات املعتمدة املحولة من الدرا�صة فـي املوؤ�ص�صة التعليميــة التـــي در�ض  هـ - 
فـيها وفقا لقواعد احت�صاب ال�صاعات املحولة فـي الكلية.

املوؤ�ص�صة التعليمية  اأعباء مالية ترتتب على درا�صة الطالب فـي  اأي  ل تتحمل الكلية  و - 
التي يرغب فـي الدرا�صة فـيها.

املــادة ) 2٥ (
درا�صيني،  الكلية موؤقتا مبا ل يجاوز )2( ف�صلني  فـي  درا�صته  تاأجيل  للطالب  يجوز  اأ - 
�صواء اأكانا مت�صلني اأم منف�صلني بناء على تو�صية املر�صد الأكادميي، وموافقة العميد، 
وذلك ب�صبب ظروف قاهرة، وعلى الطالب اأن يرفق بطلب التاأجيل الوثائق التي توؤيد 

ذلك، ول حتت�صب فرتة التاأجيل من احلد الأق�صى ملدة الدرا�صة فـي الكلية.

يجــــب علــــى الطالـــب الــــذي يرغب فـي تاأجيــــل درا�صتـــه اأن يتقــــدم بطلـــب اإلــــى املركـــز  ب - 
القرار  لتخاذ  الدرا�صي  الف�صل  من  العا�صر   )10( الأ�صبوع  نهاية  اأق�صاه  موعد  فـي 
املنا�صب، ويجب البت فـي الطلب خالل مدة ل تتجاوز )2( اأ�صبوعني من تاريخ تقدميه، 

وفـي حالة عدم الرد على الطلب خالل املدة املذكورة يعد رف�صا له.

ر(  )م  ر�صميا  موؤجل  تقدير  للطالب  ي�صجل  الدرا�صة  تاأجيل  على  املوافقة  حالة  فـي  ج - 
جلميع املقررات امل�صجلة فـي ذلك الف�صل مع حتديد تاريخ التاأجيل، با�صتثناء املقررات 
التي ح�صل فـيها الطالب على تقدير را�صب ب�صبب الغياب )هـ �ض( قبل اإمتام عملية 

التاأجيل، ويبقى ذلك فـي ك�صف درجات الطالب.

يلغى قيـــد الطالب فـي الكلية اإذا مل يقم بالت�صجيـــل فــــي الف�صـــل الدرا�صي الـــذي يلـــي  د- 
فرتة التاأجيل املمنوحة له.

يجوز للطالب اأو من ميثله التقدم بطلب مد فرتة التاأجيل، وفقــا لالإجـــراءات املتبـــعة  هـ - 
فـي طلب التاأجيل.

اإذا ان�صحب الطالب من جميع مقررات الف�صل الدرا�صي وفق اأحكام هذا النظام تكون  و - 
درا�صته لذلك الف�صل موؤجلة حكما، ويح�صب هذا الف�صل من مدة التاأجيل امل�صموح 

بها فـي البند )اأ( من هذه املادة.
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املــادة ) 2٦ (

يجوز للطالب الن�صحاب اختياريا من الكلية بتقدمي طلب بذلك اإلى العميد بعد اأخذ  اأ - 
راأي املر�صد الأكادميي، كما يجوز ملن ميثل الطالب اأن يقوم بتقدمي طلب الن�صحاب 

الختياري بالنيابة عن الطالب فـي حالة ثبوت اإ�صابة الطالب اأو مر�صه.

ل يعد الطالب من�صحبا اختياريا اإل بعد �صدور قرار اإلغاء القيد من العميد.  ب - 

يكتب فـي ك�صف درجات الطالب املن�صحب اختياريا من الكلية عبارة من�صحب اختياريا،  ج - 
وتاريخ الن�صحاب.

املــادة ) 2٧ (

يعــد الطالــب من�صحبـــا ان�صحابـــا اإلزاميــا، ويلغى قيده بقــرار مــن العميــد فـي اإحـــدى  اأ - 
احلالت الآتية:

اإذا مل يقم بت�صجيل املقررات الدرا�صية خالل الفرتة املحددة للت�صجيل.   - 1

اإذا تغيـــب عن جميع املقـــررات لأكثـــر من )20%( ع�صرين فـي املائــة مــن ال�صاعـــات   - 2
التدري�صية فـي الف�صل الدرا�صي دون عذر مقبول.

ب - يكتب فـي ك�صف درجات الطالب املن�صحب اإلزاميا من الكلية عبارة من�صحب اإلزاميا، 
وتاريخ الن�صحاب.

املــادة ) 2٨ (

اأ - يجوز للعميد اإعادة قيد الطالب ملرة واحدة بعد الن�صحاب، وفقا لل�صروط الآتية:

1 - األ تزيد مدة النقطاع على )2( ف�صلني درا�صيني.

2 - اأن يتوفر مقعد �صاغر فـي الكلية.

ب - يجــــوز للمجلـــــ�ض الأكادميي املوافقة على مد فتــــرة النقطــاع املذكـــورة فـي البنــد )اأ( 
خ�صوع  تثبت  التي  الطبية  بالتقارير  موؤيدة  مر�صية  لظروف  وذلك  املادة،  هذه  من 

الطالب للعالج، وعدم مقدرته على موا�صلة الدرا�صة فـي فرتة النقطاع.

ج - فـي حالة املوافقة على اإعادة قيد الطالب يعتمد �صجله الأكادميي ال�صابق، وتعد مدة 
النقطاع فـي حكم التاأجيل.
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املــادة ) 2٩ (
اأ - يف�صل الطالب من الكلية، ويلغى قيده بقرار من العميد فـي اأي من احلالت الآتية:

اإذا اأخفق فـي حتقيق �صروط اخلروج من حتت املالحظة الأكادميية.  - 1
اإذا مل يتمكـــن مـــن اإكمـــال متطلبات الدرا�صة فـي املدة الق�صوى املحــددة للدرا�صـــة   - 2

فـي الكلية.
الأق�صى  احلد  يتجاوز  للتخرج  اإجنازها  املتطلب  املعتمدة  ال�صاعات  عدد  كان  اإذا   - 3

امل�صموح به لكل ف�صل.
الف�صل من الكلية لأ�صباب تاأديبية.   - 4

ب - يكتب فـي ك�صف درجات الطالب عبارة مف�صول لأ�صباب اأكادميية اأو تاأديبية.

الف�شـــل الرابـــع

التقييـــم والمتحانــــات

املــادة ) ٣0 (
يقيم الطلبة ويقدر اأداوؤهم بناء على نظام معدل نقاط التقدير، ويبنى التقدير النهائي 
لأي مقرر على نتائج الطالب فـي اأ�صاليب التقييم امل�صتخدمة فـي املقرر، وفقا لالأهداف 

واملعايري املحددة له.

املــادة ) ٣١ (
اأ - تو�صف تقديرات املقررات الدرا�صية ذات القيمة العددية على النحو الآتي:

)اأ( اأداء ممتاز: حتقيق كل اأهداف املقرر باأ�صلوب متميز.  - 1
)ب( اأداء جيد جدا: حتقيــــق معظــــم اأهــــداف املقــرر، اأي ما يزيــد علــى ثلثـــي اأهــــداف   - 2

املقرر على الأقل باأ�صلوب متقن.
)ج( اأداء جيد: حتقيق معظم اأهداف املقرر على الأقل مب�صتوى مر�ض.  - 3

)د( اأداء مقبـــول: حتقيق قدر غيـــر كبيـــر من اأهداف املقرر، ولكن اأكرث مـــن احلـــد   - 4
الأدنى املطلوب.

)هـ( اأداء غري مقبول )را�صب(: عدم حتقيق احلد الأدنى املطلوب من اأهداف املقرر،   - 5
ول تكت�صب اأي �صاعات معتمدة. 

)هـ �ض ( را�صـــب ب�صبــــب الغيـــاب: الإخفـــاق فـي تلبية متطلبــات املواظبـــة واللتـــــزام   - 6
باحل�صور، ول تكت�صب اأي �صاعات معتمدة.
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بقيمة  املادة  هذه  من  )اأ(  البند  فـي  املو�صحة  التقديرات  من  تقدير  كل  قيا�ض  يتم   - ب 
عددية بغر�ض ح�صاب املعدل الف�صلي اأو الرتاكمي وذلك وفقا جلدول قيا�ض خا�ض، 

على النحو الآتي: 

اأول: برناجمـــا الدبلـــوم والبكالوريــــو�ض: 

 

 

ثانيا: برنامـــــج املاج�صتيـــــر: 

التقديرالقيمة العدديةالن�شبة
اأ4.00 95 - 100

اأ - 3.70 90 - اأقل من 95
ب +873.30 - اأقل من 90
ب833.00 - اأقل من 87
ب - 802.70 - اأقل من 83
ج +772.30 - اأقل من 80
ج732.00 - اأقل من 77
ج - 701.70 - اأقل من 73
د +651.30 - اأقل من 70
د601.00 - اأقل من 65

هـ0.00اأقل من 60

التقديرالقيمة العدديةالن�شبة
اأ4.00 95 - 100

اأ - 903.70 - اأقل من 95
ب +873.30 - اأقل من 90
ب833.00 - اأقل من 87
ب - 802.70 - اأقل من 83
ج +752.30 - اأقل من 80
ج702.00 - اأقل من 75

هـ0.00اأقل من 70
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ت�صكل م�صطلحات تقديرات املقررات الدرا�صية التالية جزءا من نظام التقديرات الكلي  ج - 

فـي الكلية، ولكنها ل حتمل قيمة عددية، وذلك على النحو الآتي:

)ك( غري مكتمـل: ي�صتخـــدم فـي حالــة الظروف القاهرة الــتي حتــــول دون اإكمـــال   - 1

الطالب جميـع متطلبـات املقرر فـي الوقت املحدد، مثل املر�ض، واحلوادث، والظروف 

ذلك.  على  الدالة  الإثباتات  تقدمي  مع  املماثلة  احلالت  من  وغريها  الطارئة، 

امل�صتمر  املمنوحة للطالب، وفقا لأدائه والتقييم  وتكون تقـديرات )غري مكتمل( 

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 )اأ -(، ك )اأ(، و�صيظهــــر التقديـر 

املقتـــرن بـ )ك( فـي ك�صف درجات الطالب تلقائيا، اإذا مل تقـــدم النتيجـــة املعدلـــة 

اإلى املركز قبل م�صي )3( ثالثة اأ�صابيع على انتهاء فرتة المتحانات.

الفرتة  خالل  املقررات  اأحد  من  ين�صحب  الذي  للطالب  مينح  من�صحب:  )�ض(   - 2

املحددة لالن�صحاب اأو الطالب الذي ين�صحب ان�صحابا اختياريا من الكلية وي�صجل 

هذا التقدير اأمام كل مقرر �صجل فـيه الطالب، ومل يكمله، ول يدخل تقدير هذا 

املقرر فـي ح�صاب املعدل الف�صلي والرتاكمي.

)ت( ال�صاعات املحولة: مينح للطالب الذي اكت�صب �صاعات معتمدة من اأي موؤ�ص�صة   - 3

تعليـــم عــال معرتف بها، وحت�صب هذه ال�صاعات �صمن جممـوع ال�صاعـات املعتمدة 

من الكليــــة واملطلوبــــة للتخـــرج فـي برنامـــج معني، ول يدخـــل تقديـــر هـــذا املقــــرر 

فـي ح�صاب املعدل الف�صلي والرتاكمي.

)ع( م�صتمع: يدل على مقرر �صجل فـيه الطالب م�صتمعا.  - 4

)ن / غ ن( ناجح/ غري ناجح: مينح فـي املقرر الذي ل يخ�صع لنظام تقييم وفقا   - 5

جلدول القيا�ض املن�صو�ض عليه فـي البند )ب( من هذه املادة، ولي�صت له �صاعات 

معتمدة فـي اخلطة الدرا�صية، اأو اأن الطالب اجتازها فـي امتحان التحدي وتدخل 

�صمن ال�صاعات املعتمدة، ول يدخل تقدير هذا املقرر فـي ح�صاب املعدل الف�صلي 

والرتاكمي.
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)ر( م�صتمر: مينح ملقرر عملي اأو بحثي اأو ملقرر متعدد الف�صول الدرا�صية، يكون   - 6
الطالب م�صجال به، لكن املقرر ل يزال م�صتمرا وقت ر�صد التقديرات اأو اإ�صدار 

ك�صوف الدرجات.

)م ر( موؤجــــل ر�صميا: مينح للمقـــررات التي يكـــون الطالـب م�صجــال فـيهـــا قبــل   - 7
ح�صولـــه علــى املوافقــة علــى التاأجيـــل ر�صميـــا لـــذلك الف�صـــل الدرا�صـــي، وي�صتثنـــى 
من ذلك املقررات التي ح�صل فـيهـــا علـى تقدير را�صب ب�صبب الغيــاب )هـ �ض( قبــل 

اإمتام عملية التاأجيل. 

املــادة ) ٣2 (

اأ - يح�صب معدل نقاط التقدير الف�صلي على اأ�صا�ض املقررات التي ي�صجل فـيها الطالب 
فـي الف�صل الدرا�صي، وذلك على النحو الآتي:

عدد  فـي  مقرر  كل  فـي  الطالب  عليه  احلا�صل  للتقدير  العددية  القيمة  ت�صرب   - 1
ال�صاعــــات املعتمـــدة لـــذلك املقـــرر، وت�صمى هذه النتيجــة نقـاط التقديـر املكت�صبـة 

فـي املقرر.

يق�صم جمموع نقاط التقدير احلا�صل عليها الطالب فـي ذلك الف�صل على جمموع   - 2
عدد ال�صاعات املعتمدة املحت�صبة خالل الف�صل.

عددية  قيمة  ذات  تقديراتها  تكون  التي  املقررات  احل�صابية  العمليات  لهذه  وتخ�صع 
فقط، ويكون ناجت الق�صمة هو معدل نقاط التقدير الف�صلي، ويعرف باملعدل الف�صلي.

يح�صب معدل نقاط التقدير الرتاكمي على اأ�صا�ض جميع املقررات التي در�صها الطالب  ب - 
فـي جميع الف�صول الدرا�صية، وذلك فـي نهاية كل ف�صل درا�صي، فـيق�صم جمموع نقاط 

التقدير املكت�صبة الكلية على العدد الكلي لل�صاعات املعتمدة املحت�صبة.

املــادة ) ٣٣ (
تعد جميع التقديرات نهائية بعد اعتمادها ما عدا تقدير )ك(، ويجوز تعديل التقديرات 
النهائية اإذا كان هناك خطاأ فـي احل�صاب اأو اإدخال القيم، اأو بناء على طلب املراجعة املقدم 
مـــن الطالـــب، اأو اإدخــال درجة مقرر غري مكتمل )ك(، ول يجـــوز تعديل اأي تقديــر نهائــي 

اإل فـي احلالة املن�صو�ض عليها فـي املادة )38( من هذا النظام.
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املــادة ) ٣٤ (

ت�صكل جلنة المتحانات بداية كل عام اأكادميي بقرار من العميد، وت�صم اأع�صاء من الهيئة 

التدري�صيـــــة والإداريــــني، تتولـــى تنظيــــم المتحانــــات والإ�صــــراف عليهـــا، ورفــــع تقريــــر 

بعد النتهاء من المتحانات للعميد.

املــادة ) ٣٥ (

ي�صدر بتحديد قواعد المتحانات النهائية فـي كل ف�صل درا�صي قرار من العميد.

املــادة ) ٣٦ (

يلغى امتحان الطالب فـي احلالت الآتية:

اأ - اإذا �صبط متلب�صا بالغ�ض.

ب - اإذا حاول الغ�ض اأو اأعان عليه.

ج - اإذا مزق ورقة الإجابة اأو اأخفاها.

د - اإذا اأحدث �صغبا فـي اأثناء المتحان اأو اأخل بنظامه.

هـ - اإذا اعتدى بالقول اأو الفعل على اأحد داخل قاعة المتحان.

وعلـــى املراقـــب اإعـــداد حم�صـــر بـــذلك واعتماده من رئي�ض جلنــــة المتحانـــات، ثـــم رفعــــه 

مع امل�صتندات املوؤيدة - اإن وجدت - اإلى العميد لتخاذ اإجراءات امل�صاءلة.

املــادة ) ٣٧ (

يعر�ض تقرير نتائج المتحانات النهائية جلميع مقررات الق�صم على جمل�ض الق�صم  اأ - 

فـي نهاية كل ف�صل لتدار�صها واإبداء الراأي ب�صاأنها.

درا�صي  ف�صل  ملدة  للطالب  الف�صلية  الأعمال  بجميع  التدري�ض  هيئة  ع�صو  يحتفظ  ب - 

النهائية فـي الأق�صام  اأوراق المتحانات  انتهاء فرتة المتحانات، وحتفظ  كامل بعد 

العلمية ملدة ف�صلني كاملني.
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املــادة ) ٣٨ (

اإعــالن  اأ�صبوعـــان من تاريـــخ  اأق�صاهــا  يحق للطالب مراجعة مدر�ض املقرر فـي مــدة  اأ - 
النتيجــــة النهائيــــة للمقــــرر ملناق�صتـــه ب�صاأن تقديره النهائي، فـــاإذا تبـــني وجـــود خطــاأ 
اإجراءات تعديل التقدير  فـي تقدير الطالب النهائي يجب على مدر�ض املقرر اتخاذ 

وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض.

اإذا مل يرت�ض الطالب بنتيجة مراجعة مدر�ض املقرر يحق له تقدمي طلب مراجعة  ب - 
تقديره النهائي وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض فـي مدة اأق�صاها )3( ثالثة اأ�صابيع 

من تاريخ اإعالن النتيجة النهائية للمقرر.

ي�صكل رئي�ض الق�صم العلمي املخت�ض جلنة تتكون من )3( ثالثة اأ�صاتذة ملراجعة نتيجة  ج - 
الطالب فـي املقرر، على اأن تدعو اللجنة مدر�ض املقرر للح�صور و�صماع راأيه وت�صليم 

جميع اأعمال الطالب ملراجعتها.

ترفع اللجنة تو�صية ب�صاأن مراجعة النتيجة اإلى رئي�ض الق�صم العلمي املخت�ض لرفعها  د - 
اإلى العميد لعتماد التو�صية اأو اإعادة النظر فـيها، ويعد قرار العميد نهائيا.

املــادة ) ٣٩ (
تقوم الكلية فـي نهاية كل ف�صل درا�صي بتكرمي الطلبة الذين ح�صلوا على معدل ف�صلي 
ال�صرف  اأ�صمائهــم على لوحــة  باإدراج  اأو معـــــدل تراكمــــي )3.70( فاأكثــــر  )3.80( فاأكثـــــر، 
بالكليــة، �صريطــة اأن يكــون احلـــد الأدنـــى لعــــدد ال�صاعـــات املعتمــــدة امل�صجـــل فـيهــا الطالـــب 
فـي ذلك الف�صل هو )12( اثنتي ع�صرة �صاعة معتمدة لربنامج الدبلوم، و)15( خم�ض ع�صرة 
�صاعـــة معتمــدة لربنامـج البكالوريــو�ض، و)6( �صــت �صاعــــات معتــــمدة لربنامج املاج�صتيـــر، 
واأل يكون مف�صول، اأو را�صبــا فـي اأحد املقــررات، اأو حا�صـــال علــى تقديـــر غيـــر مكتمـــل )ك( 

فـي اأحد املقررات، واأل يكون قد وقعت عليه اإحدى العقوبات التاأديبية.

الف�شــــل اخلامـــ�س

الف�شــل ال�شيفــــي

املــادة ) ٤0 (
اأ - يجوز للكلية عقد الف�صل ال�صيفـي ح�صب احلاجة مبراعاة الأ�صباب الآتية:
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تاأجيل طرح بع�ض املقررات الدرا�صية فـي اإطار اخلطط الدرا�صية املعتمدة.  - 1

ر�صوب بع�ض الطلبة فـي بع�ض املقررات الدرا�صية، وعدم متكنهم من اإعادة درا�صتها   - 2

ب�صبب عدم اإمكانية طرحها فـي الف�صل الدرا�صي الالحق.

ر�صــوب بعــ�ض الطلبــة فـي املقــررات الدرا�صيــــة التي تعد متطلبات �صابقـــة ملقـــررات   - 3

اأخـــرى، اإذا تعــــذر ت�صجيلهم فـي تـــلك املقـــررات الدرا�صيـــة فـي الف�صـــول الدرا�صيـــــة 

الالحقة.

تاأجيــــل درا�صـــــة بعــــ�ض املقـــررات ب�صبـــب و�صــع الطالب حتــت املالحظــة الأكادمييـة،   - 4

اأو لأي اأ�صباب اأخرى مقبولة.

ا�صتمرار بع�ض الطلبة حتت املالحظة الأكادميية لعدم متكنهم من رفع معدلتهم   - 5

الرتاكمية ب�صبب عدم اإعادة املقررات الدرا�صية التي ر�صبوا فـيها.

تاأخر بع�ض الطلبة عن التخرج واإمكانية تخرجهم فـي الف�صل ال�صيفـي اأو الف�صل   - 6

الذي يليه.

ب - تعـــــطى اأولويـــة الت�صجـــيل فـي املقـــررات الدرا�صيـــة لطلبة ال�صنتــني الثالثــــة والرابعـــة، 

وفـي حالــــة وجـــود �صواغر فـي املقررات الدرا�صيـة ميكـــن ت�صجيـــل طلبـــة ال�صنـــة الثانيــــة، 

وذلك بعد درا�صة حالة الطالب ومدى حاجته للت�صجيل فـي الف�صل ال�صيفـي.

الف�شـــل ال�شـــاد�س

الإ�شـــراف علـــى الر�شالـــة

املــادة ) ٤١ (

يجـــب علــى الطالــب تقديـــم خطــــة بحث لر�صالــة املاج�صتيــر اأو الدكتـــوراه اإلــى جلنـــــة  اأ - 

الدرا�صات العليا بالق�صم العلمي املخت�ض.

تنظر جلنة الدرا�صات العليا بالق�صم العلمي املخت�ض فـي خطة البحث املقدمة من الطالب  ب - 

فـي حلقـــة نقا�صيـــة يح�صرهـــا عــدد من اأ�صاتذة الق�صم، واتخاذ قرار باإجازتها اأو رف�صها 

اأو تعديلها.

-52-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٥(

تتولـى جلنــــة الدرا�صات العليـــا بالق�صم العلمي املخت�ض اقتـــراح جلنـــة الإ�صـــراف علـــى  ج - 
ر�صالـــة الدكتــوراه اأو ر�صالــــة املاج�صتري بعــــد ال�صتئنـــا�ض بـــراأي الطالــب ب�صــــاأن ذلك، 
ثــــم رفعهــا اإلى جملــ�ض الق�صـــم للموافقـــة عليهـــا اأو تعديلها، وتتكون جلنــة الإ�صـــراف 

من امل�صرف الرئي�ض ويجوز اإ�صافة م�صرف م�صارك اأو اأكرث. 

وي�صرتط فـي امل�صرف الرئي�ض على ر�صالة الدكتوراه الآتي:

1 - اأن يكون ممن �صبق له الإ�صراف - اأو امل�صاركة فـي الإ�صراف - على ر�صائل املاج�صتري 
اأو الدكتوراه.

2 - اأن يكون قد ن�صر ما ل يقل عن )3( ثالثة بحوث حمكمة.

تقوم جلنة الإ�صراف باملهام الآتية: د - 

1 - اإر�صاد الطالب مبا يعينه على تنمية قدراته البحثية، وتعزيز روح الأمانة العلمية.

2 - اإر�صاد الطالب اإلى امل�صادر واملراجع والأدوات التي تعينه على اإمتام بحثه.

3 - تقييم ما ينجزه الطالب من ف�صول فـي ر�صالته، وتزويده باملالحظات، والتوجيه 
البناء مبا ي�صمن اإجناز البحث وفق املنهجية العلمية فـي وقت منا�صب.

4 - تقدمي القرتاحات ال�صرورية ملعاجلة اأي م�صكالت يواجهها الطالب عند كتابة 
الر�صالة.

5 - اللتزام بال�صاعات املخ�ص�صة لالإ�صراف.

6 - التاأكد من ت�صجيل الطالب مقرر "الر�صالة" فـي كل ف�صل درا�صي حتى تخرجه.

7 - القت�صار على تكليف الطالب باأعمال فـي نطاق الر�صالة.

8 - اإدراج ا�صــــم الطالــب موؤلفا اأول فـي الأوراق العلمية التي ين�صرها امل�صرف الرئي�ض 
اأو امل�صارك من عمل الطالب.

يجوز للطالب اأو امل�صرف الرئي�ض تقدمي طلب تغيري ع�صوية جلنة الإ�صراف، وذلك  هـ - 
على النموذج املعد لهذا الغر�ض، ويجب اعتماد هذا التغيري من جلنة الدرا�صات العليا 
بالق�صم العلمي ثم رفعها اإلى جمل�ض الق�صم للموافقة عليها، على اأن يراعى التقدم 

الذي اأحرزه الطالب، والوقت الذي اأم�صاه فـي الربنامج حتى تاريخ تقدمي الطلب.
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املــادة ) ٤2 (

له  لي�صمح  الأداء،  �صري  تقرير  تقدمي  "الر�صالة"  فـي  م�صجل  طالب  كل  على  يجب  اأ - 
اأحدهما  ق�صمني:  على  التقرير  وي�صتمل  التايل،  الف�صل  فـي  الر�صالة  فـي  بالت�صجيل 
خا�ض بالطالب يقدم فـيه موجزا عن اأدائه فـي الدرا�صة، وخطة عمل مقرتحة ملا يتوقع 
العام الدرا�صي القادم، والق�صم الآخر خا�ض بامل�صرف  اأو  اإجنازه فـي الف�صل الدرا�صي 
الرئي�ض يدون فـيه مالحظاته على خطة العمل، ويقدم تقييما �صامال لأداء الطالب 
مو�صحا فـيه ما اإذا كان اأداوؤه "مر�صيا" اأو "غري مر�ض"، ويوقع كل من امل�صرف الرئي�ض 
والطالب على هذا التقرير، وي�صمح للطالب بالت�صجيل املتاأخر مبوافقة كل من رئي�ض 
الق�صــم العلمـــي املختـــ�ض وم�صاعـــد العميد، �صريطة اأن يقـــدم اأ�صبابــا مقبولــة فـي مــدة 

ل تزيد على اأ�صبوع من نهاية الأ�صبوع الأول للف�صل الدرا�صي.

فـي حالة ظهور اأي �صعف فـي اأداء الطالب ي�صكل العميد جلنة موؤقتة برئا�صة رئي�ض  ب - 
الق�صم العلمي املخت�ض، لدرا�صة الأمر واقرتاح التو�صيات املنا�صبة.

الف�شـــل ال�شابـــع

مناق�شـــة الر�شالــــة

املــادة ) ٤٣ (
ل يجـــوز البــدء فـي اإجــراءات مناق�صـــة الر�صالــــة اإل بعد اإنهاء الطالـــب جلميـــع املقــــررات 
فـي اخلطة الدرا�صية للربنامج مبعدل تراكمي ل يقل عن )3.00( ثالث نقاط بالن�صبة 
لربنامــج املاج�صتيــر، وتقدمي ما يفـيد ن�صر ورقة علمية اأو احل�صول على موافقة بالن�صر 
بالن�صبة  دويل  علمي  موؤمتر  فـي  علمية  بورقة  وامل�صاركة  متخ�ص�صة،  حمكمة  جملة  فـي 
للربنــاجمني  الر�صالة  بجاهزية  الإ�صراف  جلنة  تو�صية  بعد  وذلك  الدكتــوراه،  لربنامج 

للمناق�صة، وت�صليم ن�صخ من الر�صالة بح�صب عدد اأع�صاء جلنة مناق�صة الر�صالة.

املــادة ) ٤٤ (

تتولى جلنة الدرا�صات العليا بالق�صم العلمي املخت�ض اقرتاح جلنة مناق�صة الر�صالة،  اأ - 
اأو تعديلها خالل مدة ل تتعدى �صهرا  الق�صم للموافقة عليها  اإلى جمل�ض  ثم رفعها 

واحدا من تاريخ تو�صية جلنة الإ�صراف بجاهزية الر�صالة للمناق�صة.
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ب - يجب على جلنة الدرا�صات العليا بالق�صم العلمي املخت�ض حتديد تاريخ ووقت ومكان 
مناق�صة الر�صالة مبا ل يزيد على )3( ثالثة اأ�صهر من تاريخ موافقة جمل�ض الق�صم 

العلمي املخت�ض على ت�صكيل جلنة مناق�صة الر�صالة.

املــادة ) ٤٥ (
اأ - تتكون جلنة مناق�صة الر�صالة من الآتي:

اأحد اأع�صاء هيئة التدري�ض من خارج الق�صم، ول يحق له الت�صويت. 1 - رئيـــ�ض اللجنـــــــة: 

2 - امل�صرف الرئيـ�ض: امل�صرف الرئي�ض على الر�صالة.

3 - ممتحــــن داخلــي: اأحد اأع�صاء هيئة التدري�ض بالق�صم العلمي املخت�ض برتبة اأ�صتاذ 
م�صاعد فاأعلى من خارج جلنة الإ�صراف.

4 - ممتحـن خارجي: خبيـــر فـي جمــال التخ�صـــ�ض مــن حملـــة الدكتـــوراه مـــن خـــارج 
املاج�صتري، واثنان  ملناق�صة ر�صالة  الكلية، ويكون ممتحنا واحد 
ملناق�صة ر�صالة الدكتوراه، ويراعى فـي حدود الإمكانات اأن يكون 
اأحد املمتحنني اخلارجيــني لطلبة الدكتوراه من خارج �صلطنة 

عمـــان. 

يقوم املمتحنـان الداخلي واخلارجـي بتقييـم الر�صالة تقييما �صامال، وو�صع املالحظات  ب - 
عليها، ا�صتعدادا للمناق�صة.

ج - تقت�صر جل�صة جلنة مناق�صة الر�صالة على اأع�صائها، ويجوز لرئي�ض اجلل�صة ال�صماح 
بح�صور من يرغب فـي ذلك بعد اأخذ موافقة الطالب. 

د - تتبع الإجراءات الآتية فـي املناق�صة:

عر�ض الر�صالة: يقدم الطالب عر�صا موجزا عن الر�صالة ل يتجاوز )20( ع�صرين   - 1
دقيقة.

وتوزيع  الوقت،  تنظيم  الر�صالة  مناق�صة  جلنة  رئي�ض  يتولى  الر�صالة:  مناق�صة   - 2
املناق�صة على اأع�صاء اللجنة، ويجب األ ت�صتغرق مناق�صة الر�صالة اأكرث من )2( 
انتهاء  وبعد  الدكتوراه،  لر�صالة  �صاعات  ثالث  و)3(  املاج�صتري،  لر�صالة  �صاعتني 
اأع�صاء اللجنة من املناق�صة يطلب من الطالب واحل�صور مغادرة القاعة، للمداولة 

واتخاذ القرار.
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3 - يجب على جلنة املناق�صة و�صع الر�صالة فـي اإحدى الفئات الأربع الآتية:

- جمازة.

- جمازة بعد اإدخال تعديالت طفـيفة.

- التاأجيل فـي انتظار اإجراء تعديالت جوهرية على الر�صالة.

- غري جمازة.

وفـي حالـــة اإجـــازة ر�صالــــة املاج�صتري يجـــب و�صع التقديرات ذات القيــم العدديــة 
املن�صو�ض عليها فـي املادة )31( من هذا النظام، وبالن�صبة لر�صالة الدكتوراه يجب 

و�صع التقديرات الآتية: ممتاز - جيدا جدا - جيد.

اإذا قـــررت جلنـــة املناق�صـــة "جمــــازة بعـــد اإدخـــال تعديــــالت طفـيــفة"، فاإنــه يتعـــني   - 4
علـــى الطالــب اإجـــراء تلك التعديالت فـي مدة ل تزيد علــى )30( ثالثــني يومـــا 

وت�صليمها للم�صرف الرئي�ض لعتمادها.

اإذا قـــــررت جلنــــــة املناقــــ�صة "التاأجـــيل فـــي انتظــــــار اإجــــراء تعديـــــالت جوهريــــة   - 5
علـــى الر�صالــة"، فاإنـــه يتعــــني اإجراء مناق�صة ثانية للطالب فـي مــدة ل تزيــــد على 
)6( �صتة اأ�صهر من تاريخ جل�صة املناق�صة الأولى. ويجب اأن تكون نتيجة املناق�صة 

الثانية "جمازة" اأو "جمازة بعد اإدخال تعديالت طفـيفة"، اأو "غري جمازة".

وفـي حالة اإجازة ر�صالة املاج�صتري يجب األ يتجاوز التقدير )ب(.

اإذا قررت جلنة املناق�صة "غري جمازة" يجب اأن يكون قرارها م�صببا فـي التقرير   - 6
املن�صو�ض عليه فـي البند )هـ( من هذه املادة.

اإجراءات  فـيه  يوجز  تقرير  رفع  املناق�صة  النتهاء من  بعد  اللجنة  رئي�ض  - يجب على  هـ 
املناق�صة اإلى م�صاعد العميد فـي مدة ل تتعدى اأ�صبوعا واحدا من تاريخ املناق�صة.

و - اإذا م�صـــت املــــدة املن�صــو�ض عليها فـي الفقرتـــني )4، 5( مــن البنــــد )د( من هذه املادة، 
الداخلـــي  املمتحنـــني  ياأخذ مبالحظـــات  اأو مل  الر�صالــة معدلـــة  ولــم يقـدم الطالــب 

واخلارجي تعد الر�صالة غري جمازة.

ز - يجــــب علــــى الطالــب ت�صليـــم )4( اأربع ن�صخ جمــلدة مــن الر�صالــــة فـــي �صكلهـــا النهائـــي 
اإلى املركز وفقا للموا�صفات املعتمدة لدى الكلية، وت�صليم ملفـني اإلكرتونيني ب�صيغتي 

)word( و)pdf(، وذلك فـي مدة ل تزيد على )30( ثالثني يوما من تاريخ اعتمادها.
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الف�شـــل الثامـــن

قواعـــد التخـــرج

املــادة ) ٤٦ (

اأ - حتدد متطلبات منح الدرجة العلمية على اأ�صا�ض نظام ال�صاعات املعتمدة وفق متطلبات 
اأ�صا�ض  على  الدكتوراه  درجة  منح  ويكون  والتخ�ص�صات،  الأكادميية  والربامج  الكلية 

اإجازة الر�صالة. 

ت�صمل متطلبات التخرج لطلبة برنامج الدبلوم ما ياأتي:  ب - 

- الفئة الأولـى: املقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة اإكمالها باعتبارها 
جزءا من اخلطة الدرا�صية.

لالختيار  للطلبة  الفر�صة  تتيح  التي  املحددة  الختيارية  املقررات  - الفئة الثانية: 
منها.

ج - ت�صمل متطلبات التخرج لطلبة برنامج البكالوريو�ض ما ياأتي:

امللتحقني  الكلية  التي يجب درا�صتها على جميع طلبة  املقررات  الكلية:  متطلبات   - 1
بربامج البكالوريو�ض، وتنق�صم اإلى الآتي:

- الفئة الأولــى: املقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة اإكمالها باعتبارها 
جزءا من اخلطة الدرا�صية.

- الفئة الثانية: املقــررات الختياريـــة املحددة التي تتيح الفر�صــة للطلبة لالختيار 
منها.

متطلبــــات التخ�صــ�ض: املقررات التي يجب درا�صتهــا على جميع طلبــة التخ�صــ�ض   - 2
فـي برامج البكالوريو�ض، وتنق�صم اإلى الآتي:

- الفئة الأولـى: املقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة اإكمالها باعتبارها 
جزءا من اخلطة الدرا�صية.

املقـــررات الختياريـــة املحــددة لتخ�ص�ض مـــا، التـــي تتيــح الفر�صـــــة  - الفئة الثانية: 
للطلبة لالختيار منها.
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د - ت�صمل متطلبات التخرج لطلبة برنامج املاج�صتري ما ياأتي:

متطلبات الكلية: املقررات التي يجب درا�صتها على جميع طلبة الكلية امللتحقني   - 1
بربامج املاج�صتري، وتنق�صم اإلى الآتي:

- الفئة الأولـى: املقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة اإكمالها باعتبارها 
جزءا من اخلطة الدرا�صية.

- الفئة الثانية: املقــررات الختياريـــة املحددة التي تتيح الفر�صـــة للطلبــة لالختيار 
منها.

2 - متطلبات التخ�ص�ض: املقـــررات التـــي يجب درا�صتها على جميع طلبة التخ�صــ�ض 
فـي برامج املاج�صتري، وتنق�صم اإلى الآتي:

- الفئة الأولى: املقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة اإكمالها باعتبارها 
جزءا من اخلطة الدرا�صية.

- الفئة الثانية: املقــررات الختياريـــة املحددة لتخ�صــــ�ض مـــــا، التـــي تتيـــح الفر�صـــــة 
للطلبة لالختيار منها.

املــادة ) ٤٧ (
يجوز مل�صاعد العميد بعد الت�صاور مع رئي�ض الق�صم العلمي املخت�ض فـي احلالت ال�صتثنائية 
ال�صماح للطالب با�صتيفاء متطلبات التخرج بدرا�صة مقرر مكافئ اأو بديل لأحد مقررات 
املعتمدة  �صاعاتها  تقل عدد  يزيد عددها على مقررين، ول  األ  ب�صرط  الدرا�صية،  اخلطة 

عنها، وباللغة ذاتها.

املــادة ) ٤٨ (
يجوز للعميد فـي احلالت ال�صتثنائية ال�صماح للطالب با�صتيفاء متطلبات التخرج باإعادة 

المتحان النهائي ملقرر ر�صب فـيه وفقا لل�صروط الآتية:
اأ - اأن يكون املقرر �صمن املقررات امل�صجلة فـي الف�صلني الأخريين لتخرج الطالب.

ب - األ يزيد عدد املقررات امل�صموح باإعادة المتحان النهائي فـيها على مقررين.
ج - اأن تكون درجة المتحان النهائي املعاد من )100( مائة درجة.

د - اأن يعاد المتحان للطالب فـي مدة ل تتجاوز اأ�صبوعني من تاريخ اإعالن النتائج.
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املــادة ) ٤٩ (

يجوز للطالب املقيد فـي برنامج البكالوريو�ض غري القادر على موا�صلة الدرا�صة طلب  اأ - 
احل�صول على �صهادة الدبلوم فـي "الدرا�صات الإ�صالمية" وفقا لل�صروط الآتية:

1 - اأن يقدم ما يثبت عدم قدرته على ال�صتمرار فـي برنامج البكالوريو�ض.

2 - اأن يكون قد اجتاز )60( �صتني �صاعة معتمدة على الأقل، منها )34( اأربع وثالثون 
�صاعة معتمدة على الأقل من مقررات ال�صريعة )اأ�صول الدين والفقه واأ�صوله(، 

مبعدل تراكمي ل يقل عن )2.00(.

تظهر جميع املقررات التي در�صها الطالب ور�صب فـيها فـي ك�صف درجاته، ول تدخل  ب - 
فـي ح�صاب املعدل الرتاكمي.

املــادة ) ٥0 (
الدرا�صات  دبلوم  �صهادة  على  املاج�صتري طلب احل�صول  برنامج  فـي  املقيد  للطالب  يجوز 
العليا من برنامج املاج�صتري بعد اإكمال )21( اإحدى وع�صرين �صاعة معتمدة من اخلطة 

الدرا�صية مبعدل تراكمي ل يقل عن )2.75(.

املــادة ) ٥١ (
تكون مدة الدرا�صة بالربنامج الأكادميي كالآتي:

اأول: الدبلــوم والبكالوريـــــو�ض:

 

ف�صلني  على  تزيد  ل  مدة  متديد  الطالب  منح  الأكادميي  للمجل�ض  ويجوز 
درا�صيني فـي حالة عدم ا�صتيفائه ملتطلبات التخرج فـي املدة امل�صموح بها �صريطة 

وجود اأ�صباب مقبولة اأدت اإلى تاأخره.

جمموع ال�شاعات الدرجة
املعتمدة

الفرتة الزمنية 
العادية

احلد الأق�شى 
ملدة الدرا�شة

 )3( ثالثة اأعوام )2 ( عامان60 - 70الدبلوم

)5( خم�صة اأعوام)4( اأربعة اأعوام120 - 140البكالوريو�ض
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ثانيا: املاج�صتري والدكتوراه:

وي�صتــرط للتمديــــد وجـــــود تو�صيــــة مـــن امل�صــرف الرئيـــ�ض، وموافقــــــة رئيــــــ�ض 
الق�صـــم العلمــــي املخت�ض، واعتماد العميد.

املــادة ) ٥2 (

اأ - يحق للطالب التخرج بالدرجة العلمية امللتحق بها اإذا اأجنز ما ياأتي:

ا�صتيفاء جميع متطلبات التخرج بنجاح، مع احل�صول على معدل تراكمي ل يقل   - 1
لربنامج   )3.00( عن  يقل  ول  والبكالوريو�ض،  الدبلوم  لربناجمي   )2.00( عن 

املاج�صتري مع ت�صليم ن�صخ من الر�صالة املجازة.

اإعداد ر�صالة الدكتوراه وت�صليم ن�صخ منها بعد اإجازتها.  - 2

احل�صول على اإخالء طرف من الكلية.  - 3

ب - ا�صتثناء من الفقرة الأخرية من اأول من املادة )51( من هذا النظام يجوز للمجل�ض 
الأكادميي منح الطالب الذي و�صل معدله الرتاكمي )1.90( فـي برناجمي الدبلوم 
والبكالوريو�ض واأنهى بنجاح جميع متطلبات خطة التخرج ف�صال درا�صيا واحدا لرفع 
معدله اإلى احلد الأدنى املطلوب لنيل الدرجة العلمية امللتحق بها، وذلك خالل الف�صل 

الدرا�صي التايل مبا�صرة فـي احلالت الآتية:

1 - ا�صتنفاد الطالب للحد الأق�صى من عدد مرات الوقوع حتت املالحظة.

2 - ا�صتنفاد الطالب للحد الأق�صى ملدة الدرا�صة بالكلية.

الدرجة
جمموع ال�شاعات 

املعتمدة

مدة التفرغ

 الكلي

مدة التفرغ 

اجلزئي
التمديد

 - الدكتوراه
�صتة ف�صول اإلى 
ثمانية ف�صول 

�صتة ف�صول اإلى 
اثني ع�صر ف�صال

ف�صالن 
درا�صيان

30 - 36املاج�صتري
ف�صالن اإلى 
اأربعة ف�صول

ف�صالن اإلى
 �صتة ف�صول

ف�صل 
درا�صي واحد
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املــادة ) ٥٣ (
التخرج  تقدير  نقاط  معدل  على  بناء  التخرج  عند  للطلبة  متنح  التي  الدرجات  ت�صنف 

املكت�صبة فـي جميع املقررات املت�صمنة فـي اخلطة الدرا�صية ح�صب الآتي:

املاج�شتيــرالدبلوم والبكالوريو�سالتقديـــر

3.75 - 3.754.00 - 4.00امتياز مع مرتبة ال�صرف

3.30 - 3.303.74 - 3.74ممتاز

3.00 - 2.753.29 - 3.29جيد جدا

-  2.30 - 2.74جيد

 - 2.00 - 2.29مقبول

الف�شــل التا�شـــع

التظلـــــم

املــادة ) ٥٤ (
يجوز للطالب التظلم اإلى العميد ب�صاأن و�صعه الأكادميي خالل )60( �صتني يوما من تاريخ 

اإبالغ الطالب بالقرار اأو علمه به علما يقينيا.

املــادة ) ٥٥ (
بعد  منه  قرار  بت�صكيلها  ي�صدر  التي  الطلبة  تظلمات  جلنة  على  التظلم  العميد  يعر�ض 
موافقـــة املجلـــ�ض الأكادميـــي، تتولـــى النظر فـي التظلـــم، ورفــع تو�صيــة فـيمــا انتهــت اإليـــه 

اإلى العميد.

املــادة ) ٥٦ (
يجب البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويكون قرار العميد 

فـيه نهائيا، ويعترب م�صي هذه املدة دون البت فـي التظلم قرارا بالرف�ض.
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هيئـة حمايـة امل�ستهــلك

ا�ستــــدراك

تنوه هيئة حم�ية امل�شتهلك اإلى اأنه وقع خط�أ م�دي عند ن�شر القرار رقم 2022/845 ب�ش�أن 

حظــر تــداول م�شتح�شــرات التجميل ومنتج�ت العن�ية ال�شخ�شية التي حتتوي علــى مـــ�دة 

بوتيل فـينيل بروبيون�ل )ليلي�ل(، املن�شور فـي اجلريدة الر�شمية العدد )1451(، ال�ش�در 

بت�ريخ 25من ذي احلجة 1443هـ، املوافق 24 من يوليو 2022م ، حيث ورد ا�شم امل�دة املحظورة 

"بوتيل فـينيل بروبيون�ل )ليلي�ل(" فـي عنوان القرار امل�ش�ر اإليه، واملــ�دة الأولى منه.

وال�سحيــح ا�ســم املـــادة:

"بيوتيــل فـينيــل ميثيـــل بروبيونـــ�ل )ليليــــ�ل("

لـــذا لــــزم التنويــــه.

هيئـة حمايـة امل�ستهـلك
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اجلريدة الر�سمية العدد )1455(

وزارة العدل وال�شوؤون القانونية

قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2022/8/43

باملوافقة على تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

ا�ستنادا اإلى قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108،

واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�ســاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيـ�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة،

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2022/6 بتاريخ 2022/7/24م،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة.

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى 

املوافقة على تاأ�سيـ�س �سركة / اأحمـــد املعينــــي وخـــالد املريكــــي للمحامــاة وال�ست�سارات القانونية 

)�سركة مدنية للمحاماة(. 

املــادة الثانيــــة 
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�شـدر فـي : 1443/12/25هـ 
املوافـــــق : 24/ 7 /2022م

د . يحيـــى بــن نا�شـــر اخل�شيبـــي
وكيل وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

رئيـــــــــــ�س جلنــــــــة قبـــــــــــول املحــــامـــــــني
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عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة

على  اأدناه  املذكورون  "ال�سركاء"  املحامون  اتفق  2022/4/6م،  املوافــــق  الأربعاء  يوم  فـي  اإنه 
تاأ�سي�س �سركة مدنية للمحاماة، تكون لها �سخ�سية معنوية م�ستقلة وفقا لأحكام قانون 
 99/70 رقم  الوزاري  القرار  واأحكام   ،96/108 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املحاماة 

ال�سادر فـي �ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.
ا�شـم ال�شركــة
املـــادة ) 1 ( 

يكـــون ا�ســم ال�سركـــة: مكتب اأحمد املعيني وخالد املريكي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
)�سركة مدنية للمحاماة(.

مركــز ال�شركــة الرئي�شي
املـــادة ) 2 (

يكــون مركز ال�سركــة الرئي�سي فـي حمافظة م�سقط - ولية بو�سر، ويجـــوز لل�سركـــة اأن تن�سئ 
فروعا اأخرى داخل �سلطنة عمان وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�سركاء.

اأ�شماء ال�شركـاء وجن�شياتهم 
وحمـال اإقامتـهم وعناوينـهم

املـــادة ) 3 (
تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتيــن:

حمل الإقامة/ العنواناجلن�شيةال�شـــــمم

 جمز الكربى - ولية �سحار عمايناأحمد بن علي بن اأحمد املعيني1

املنطيفة - ولية �سحم عماينخالد بن �سامل بن جمعة املريكي2
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غر�س ال�شركــة
املـــادة ) 4 (

يتحدد غر�س ال�سركة فـي القيام باأعمال املحاماة وال�ست�سارات القانونية واأعمال الوكالة عن 

الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى الكفـيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق موكليهم 

اخلا�سة  فـي جمال احلقوق  والعمل  اأو معنوية،  مادية  كانت  �سواء  تلك احلقوق  والدفاع عن 

من  املحاماة  مبهنة  املرتبطة  الأعمال  وكل  وت�سجيلها  وحمايتها  وال�سناعية  الفكرية  بامللكية 

احل�سور مع اأو عن ذوي ال�ساأن اأمام الهيئات الق�سائية وهيئات التحكيم والدعاء العام واللجان 

الر�سميــة الأخــرى والدفــاع عنهم فـي  الإدارية ذات الخت�سا�س الق�سائــي وجهـــات التحقــيق 

الدعاوى التي ترفع منهم اأو عليهم واإبداء الراأي وامل�سورة القانونية لطالبيها و�سياغة العقود 

واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنها.

مـــدة ال�شــركة
املـــادة ) 5 (

تبداأ ال�سركة اأعمالها من تاريــخ موافقــة جلنـــة قبول املحامني، وت�ستمر اإلى اأن يتم حلها 

اأو ت�سفـيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك.

راأ�س مــال ال�شركــة
املـــادة ) 6 (

اآلف ح�سة  اإلى ع�سرة  اآلف ريـال عمانـي مق�ســم  راأ�س مال ال�سركة )10.000 ر.ع( ع�سرة 

بقيمة ا�سمية قدرها )1( ريال عماين واحد للح�ســــة الواحـــدة، كالآتي:

الن�شبةعدد احل�ش�سال�شــــمم

50٪5.000اأحمد بن علي بن اأحمد املعيني1

50٪5.000خالد بن �سامل بن جمعة املريكي2
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كيفـية توزيع الأرباح واخل�شائر

املـــادة ) 7 (

تــوزع الأربــاح واخل�سائـر بني ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي راأ�س مال ال�سركة، وفـي حالة 

وجود خ�سارة فـي اإحدى ال�سنوات ترحل اإلى ال�سنة التالية، ول توزع الأرباح اإل بعد تغطية 

خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة. 

مدير ال�شركـــة
املـــادة ) 8 (

اأ - يتولى اإدارة ال�سركة مدير يعينه ال�سركاء بالإجماع، وقد اأ�سفر اجتماع ال�سركاء وبالإجماع 

باأن يكون كل من )املحامي/ اأحمد بن علي بن اأحمد املعيني، واملحامي/ خالد بن �سامل بن 

جمعة املريكي( مديرين لل�سركة مو�سوع هذا العقد جمتمعني اأو منفردين وب�سالحيات 

مطلقة.

املحامـــاة  وقانـــون  العقـــد  لهـــذا  وفقـــا  ال�سركـــة  اأعمــال  وت�سييـــر  اإدارة  املديـــر  يتولى   - ب 

والقرارات الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة.

ج - يعمل املدير على حتقيق اأغرا�س ال�سركة، ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات 

والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي:

1 - ال�سيا�سة العامة لأن�سطة ال�سركة والربامج املتعلقة بها.

2 - امليزانيات واحل�سابات واإ�سدار اأوامر ال�سراء وذلك فـي اإطار الربامج وامليزانيات 

املعتمدة.

3 - اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.

4 - تنظيم اأوجه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة.

5 - القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني.

6 - اختيار وتعيني واإنهاء خدمات موظفـي ال�سركة من غري املحامني وذلك ح�سب 

مقت�سيات العمل.
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د - ي�ســاأل املديـــر ب�سفـــة �سخ�سيـــة جتـــاه ال�سركة اأو الغري عن خمالفة الأنظمة واللوائح 

اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة.

هـ - ل يجوز لل�سريك غري املدير اأن يتدخل فـي اإدارة ال�سركة ولكن له اأن يطلع بنف�سه فـي 

مركز ال�سركة على �سري اأعمالها واأن يفح�س دفاترها وم�ستنداتها واأن يوجه الن�سح 

ملديرها وله اأن يطلب من املحكمة املخت�سة اإلغاء اأي قرار ي�سدر عن ال�سركة ب�سورة 

خمالفة للقانون اأو لعقد ال�سركة، ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك.

و - يجــب علــى املديــر فـي حال رغبته فـي اعتــزال الإدارة اأن يخطــــر ال�سركــــاء بذلك قبل 

�سهرين على الأقــل من تاريــخ العتــزال واإل كان م�سوؤول عن كل �سرر يلحق بال�سركة 

نتيجة اعتزاله.

ز - تلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة والتي تدخل �سمن �سالحياته.

حقـوق وواجبـات ال�شركـاء
املـــادة ) 9 (

 اأ - ميار�س ال�سركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون باأ�سول املهنة.

ب - ل يجوز لل�سريك دون موافقة باقــي ال�سركــاء اأن ميار�س حل�سابه اخلا�س اأو حل�ساب 

الغري ن�ساطا م�سابها لن�ساط ال�سركة، اأو يكون �سريكا فـي �سركة تناف�سها.

ج - يجوز لأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون 

للغري  التنازل  كان  اإذا  الآخرين  ال�سركاء  موافقة  وب�سرط  ال�سركاء،  من  لأي  عو�س 

ويجوز لكل �سريك اأن يطلب ا�سرتداد احل�سة املتنازل عنها بنف�س �سروط التنازل.

د - ل يكت�ســـب ورثـــة ال�سريـــك املتوفـــى �سفـــة ال�سريــــك، ويجـــوز لهـــم خــالل �ستة اأ�سهر 

من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم وفقا ملا يق�سي به هذا العقد.

مال  راأ�س  زيادة  اأو  �سركاء جدد  اإدخال  اأو  ال�سركة  بتعديل عقد  ال�سركاء  قرارات  كل   - هـ 

ال�سركــة اأو تعديـــل ح�ســـة ال�سريـــك فـي امل�ساركـــة فـي اأربـــاح وخ�سائـــر ال�سركــة يجــب 

اأن يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع.

و - ل يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإل بح�سور ال�سركاء جميعهم.
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قيــود على ال�شركــاء
املـــادة ) 10 (

ل يحق لأي �سريك اأن يقوم بدون موافقة ال�سركاء الآخرين باأي من الأعمال الآتية: 

1 - اقرتا�س اأموال با�سم ال�سركة اأو ا�ستغالل �سمان خا�س بها اأو ال�ستفادة منه.

2 - اأن يتنازل اأو يحـــول اأو يرهــن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبــات اأو ديون م�ستحقــة لل�سركة.

3 - اأن يعقد اأو ينفذ اأو ي�سلم اأي تنازل ل�سالح الدائنني اأو �سند اعرتاف بحكم اأو �سمان، 

اأو �سند تعوي�س اأو كفالة اأو عقد بيع اأو �سك رهن اأو اإبراء يتعلق باأي جزء جوهري 

من اأ�سول ال�سركة.

كيفـية حـل ال�شـركـة وت�شفـيتــها
املـــادة ) 11 (

اأ - تنق�سي ال�سركة باأحد الأ�سباب الآتية:

1 - اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.

2 - اإجماع ال�سركاء على حلها.

3 - اإذا نقــ�س عـدد ال�سركـــاء عن احلــد الأدنــــى املن�سو�س عليــه باملــــادة )2( من القرار 

الوزاري رقم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س.

4 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها.

5 - عدم ممار�سة ال�سركة ن�ساطها رغم مرور �سنة على تاأ�سي�سها، اأو توقفها عن ممار�سة 

ن�ساطهــا مــدة تزيـــد على �ستـــة اأ�سهـر، ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة 

ل تزيد على �ستة اأ�سهر وذلك لت�سحيح اأو�ساعها.

6 - اأي اأ�سبــاب اأخـــــرى ينــ�س عليها القـــرار الــــوزاري رقـــم 99/70 فـي �ســـاأن ال�سروط 

والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.

ب - تدخــل ال�سركــة مبجرد انق�سائها فـي دور الت�سفـية، وحتتفـــظ بال�سخ�سيــة العتباريـــة 

بالقدر الالزم للت�سفـية، وي�ساف اإلى ا�سم ال�سركة خالل مدة الت�سفـية عبارة )حتت 

الت�سفـية(.
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ج - تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة، ويعترب 

بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإلى اأن يتم تعيني جلنة الت�سفـية ويجب على املدير 

اإبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق اأي �سبب من اأ�سباب انق�ساء ال�سركة وذلك 

خالل مدة ل تزيد على اأ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب. 

د - تتم ت�سفـية ال�سركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 99/70. 

هـ - اإذا تقرر لأي �سبب اإنهاء اأعمال ال�سركــة وت�سفـية اأعمالها يتعيـــن اإنهاء كافـــة الق�سايــا 

ا�ستخدام  اإنهائها وميكن  كيفـية  على  ال�سركاء  بني  والتفاق  فـيها  العمل  التي يجري 

اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء.

القـانون الواجـب التطبـيق

املـــادة ) 12 (

باملر�سوم  ال�سادر  املحاماة  قانون  اأحكام  العقد تطبق  هــذا  فـــي  نــ�س  ب�ساأنــه  يرد  فـيما مل 

ال�ســـروط والإجــراءات  الــوزاري رقــم 99/70 فـــي �ســاأن  ال�سلطاين رقم 96/108، والقــرار 

الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.

املـــادة ) 13 (

فـي حالة اخلالف فـي تف�سري اأو تنفـيذ بنود ون�سو�س هذا العقد ي�سعى ال�سركاء اإلى حله 

وديا فاإذا مل يتم التفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ اإر�سال اإ�سعار 

الت�سوية الودية اأن يطلب تعيني حمكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 97/47.

توقيع ال�شركاء 

ال�شم: اأحمد بن علـــي بن اأحمد املعينــي                     التوقيـــع

ال�شم: خالد بن �سامل بن جمعة املريكي                     التوقيـــع
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعـــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلب ت�شجيل املوؤ�شر اجلغرافـي املقبول وفقا لأحكام قانون 

حقوق امللكية ال�شناعية ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2008/67.

OM/GI/2022/00001 :رقـــم الطلـــــب

تاريـخ االإيـداع: 2022/5/17م

ا�سم املوؤ�سر اجلغرافـي املطلوب لـه الت�سجيل: ال�شاروج العماين )الطني(

ا�سم وعنوان وجن�سية مودع الطلب: وزارة الرتاث وال�شياحة، �شلطنة عمان

حدود املنطقة اجلغرافية التي ينطبق عليها املوؤ�سر اجلغرافـي: �شلطنة عمان

و�سف املوؤ�سر اجلغرافـي: مادة بناء تقليدية حم�شرة من مواد طينية و�شخرية

ال�سلع التي ي�ستخدم ب�ساأنها املوؤ�سر اجلغرافـي: طني �شمن الفئة 19 من ت�شنيف ني�س
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�إعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفقـــا لأحكــام 

قانـون )نظـام( العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33. 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 120092

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات ال�سيدلنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأرياف ال�سلطنة للتجارة واملقاولت �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2018/6/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 120586

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تعليميــة )مدر�سة (.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سهول ال�سبيخي احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2018/7/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128973

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مكارم م�سقط لالإن�ساء وال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/5/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132497

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سارق املتميزة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/10/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134144

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هياء للم�ساريع

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/12/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148699

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من�سة اإلكرتونية علي �سبكة الإنرتنت وتطبيــق ذكــي لتوجيــه مركبـــات الأجرة وخدمــــات 

النقل والتو�سيل وجميعها بالفئة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوبار للمدن الذكية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/9/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151345

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطبيق هاتف حلجز مراكز التجميل وال�سبا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقنية ال�سريعة لالأنظمة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152503

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جموهرات )الذهب واملجوهرات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد لتجارة الذهب

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/2/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154335
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ماء ال�سعري، خال�سات فواكه غري كحولية، م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، ع�سائر 
مياه  م�سروبات،  معدنية  مياه  م�سروبات،  �سرب  مياه  امل�سروبات،  لتح�سري  اأ�سربة  فواكه، 
معدنية للموائد، ليمونا�سة، ع�سائر خ�سروات م�سروبات، �سربات م�سروبات، مياه غازية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خزان الوطنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/4/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154391
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية قنوات تو�سيل ال�سوت ا�سطوانات الفونوغراف الآت حا�سبة اأجهزة لطباعة 
املخططات والت�ساميم الزرقاء مو�سالت كهرباء لوحات مفاتيح كهربائية قواب�س وماآخذ 
ت�سغيل  اأجهزة  �سوت  مكربات  �سوتية  اأغ�سية  كهربائية  و�سالت  اأخرى  تو�سيل  واأدوات 

ال�سطوانات �سماعات هواتف �سا�سات فلورية �سا�سات اإ�سقاط موؤ�سرات الفقد الكهربائي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سدى اجلحيله للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/4/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154558

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سميم الداخلي، فنون وعلوم ت�سميم واإقامة املباين، ت�سميم الديكور الداخلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدولية للحلول وخدمات املباين �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/4/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154708

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت املعلومات التجارية، خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريا�س الفتح العاملية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/5/7

-78-



اجلريدة الر�سمية العدد )1455(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154728

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سجار، �سجيــرات، زهور طبيعية، خ�سروات طازجة، فواكـــه طازجة، غـــالل بـــذور، �ستـــول، 

اأ�سجار نخيل، نباتات الكروم، اأكواز �سنوبر، �سجريات ورد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مليونري ا�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/5/8

��ســــــــم �لوكيـــــــــــل: األيافـي للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155620

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تن�سيق الزهور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيثم اإبراهيم الكلباين لالأعمال الرائدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/6

-79-



اجلريدة الر�سمية العدد )1455(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155626

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�سمو�سي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155628

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة والكماليات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع زهرة ونوف البلو�سي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155638

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم خدمات تقدمي الطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمل العزيزية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155643

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل)�سالون ن�سائي ي�سمل جميع اخلدمات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع لوؤلوؤة احل�سباة البي�ساء

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155647

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النزل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منتجع ريف اخلليج

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155657

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سرار املحيط املتميزة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155659

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سرار املحيط املتميزة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155670

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفنادق  امل�سافرين وحجز  وال�سياحة ومنها خدمات  ال�سفر  ال�سفر )مكاتب  حجز مقاعد 

اإلى  واجلولت ال�سياحية(، ترتيب تاأ�سريات ال�سفر ووثائق ال�سفر لالأ�سخا�س امل�سافرين 

اخلارج )حجز تذاكر ال�سفر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الوداي الذكي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/7
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 طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155677

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه معدنية م�سروبات، مياه �سرب م�سروبات، مياه معدنية للموائد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قلهــات للتجــــارة ال�ساملـــة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155679

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الهواتف النقالة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خور ال�سيابي املتطورة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155680

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستح�سرات التجميل والعطور والبخور واملتعلقات الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فنار ال�سرقية ال�ساملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155687

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع الزهور الطبيعية وال�سناعية وتن�سيقها وبيع ال�سوكالته وتن�سيق الهدايا(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سرين اجلال�سي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155697

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات �سكرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زيد الزدجايل للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155698

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأثاث املنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سن بن علي و�سركائه

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155699

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل، ت�سحيم، �سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة اأربق �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155701

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوتار بركاء ال�ساملة �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155713
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عاك�سات �سوء امل�سابيح، م�سابيح �سينية، مغا�سل لليدين اأجزاء من اأدوات �سحية، من�ساآت 
تربيد لل�سوائل، اأنابيب م�سيئة لالإ�ساءة، فتائل مغني�سيوم لالإ�ساءة، حمم�سات ال�سعري 
النووية،  املهدئة  واملواد  النووي  الوقود  ملعاجلة  من�ساآت  مناجم،  م�سابيح  امللت،  املنبت 
�سمامات التحكم فـي م�ستوى اخلزانات، اأ�سواء كهربائية ل�سجرة عيد امليالد، اأرقام م�سيئة 
للمنازل، مواقد اك�سيهيدروجني، م�سعات حرارية للت�سخني، مواقد زيت، م�سابيح اأمامية 
اأفران، املطبخ، �سمامات  اإ�ساءة، من�ساآت بلمرة، مواقد  األواح ت�سخني، م�ساعل  للمركبات، 
هوائية ملن�ساآت الت�سخني بالبخار، اأجهزة واآلت لتنقية املاء، اأجهزة ومكنات تنقية الهواء، 
اأجهزة  للمركبات،  عاك�سات  طهي،  حلقات  تربيد،  واآلت  من�ساآت  للتقطري،  تنقية  اأبراج 
ومن�ساآت تربيد، معدات ومن�ساآت تربيد، خممدات تدفئة، لوازم تنظيم لأجهزة وموا�سري 
الغاز، حنفـيات، حلقات �سد جلب،  اأو  املاء  ال�سالمة لأجهزة وموا�سري  لوازم  الغاز،  اأو  املاء 
اأجهزة  جتفـيف،  ومن�ساآت  اأجهزة  �سحية،  ومن�ساآت  اأجهزة  دوارة،  �سوايات  املياه،  حلنفـيات 
لتجفـيف اليدين عند املغا�سل، ملفات اأجزاء من معدات التقطري اأو الت�سخني اأو التربيد، 
مراوح اأجزاء من من�ساآت تكييف الهواء، اأجهزة تعقيم، اأجهزة اإ�ساءة للمركبات، حمم�سات، 
الهواء،  تكييف  تهوية  واأجهزة  من�ساآت  البخار،  توليد  من�ساآت  للرماد،  ناقلة  اآلية  من�ساآت 
معدات تهوية تكييف الهواء، للمركبات، اأحوا�س تواليت، مقاعد تواليت، مظالت م�سابيح، 
حامالت مظالت امل�سابيح، حنفـيات خلط ملوا�سري املياه، لوازم تنظيم واأمان ملوا�سري الغاز، 
لوازم تنظيم و�سالمة لأجهزة املاء، مركمات بخارية، اأجهزة لإزالة ع�سر املاء، اأغطية تهوية 
للمختربات، معقمات هواء، وحدات تقطري، مواقد كحولية، معدات مانعة لتوهج م�سابيح 
املركبات لوازم ملبات، اأجهزة تدفئة لإزالة ال�سقيع عن زجاج املركبات، حوامل ملواقد الغاز، 
من�ساآت توريد املياه، مفاعالت نووية، طناجر �سغط كهربائية، اأ�سواء لل�سيارت لوازم ملبات، 
تنظيم  لوازم  الوفل،  لكعكة  الأطفال، حمم�سات كهربائية  لر�ساعات  م�سخنات كهربائية 
و�سالمة اأنابيب الغاز، راووقات اأباريق، كهربائية للقهوة، مكنات كهربائية ل�سنع القهوة، 
نار  مواقد  كهربائية،  عميقة  مقايل  م�ساو،  الت�سخني،  ملراجل  مداخن  قيا�سية،  م�سابيح 
منزلية، م�سخات حرارة، جممعات �سم�سية للت�سخني، اأفران �سم�سية، اأجهزة دباغة مفار�س 
الروائح  لإزالة  اأجهزة  برادات،  الت�سخني،  ملراجل  تغذية  اأجهزة  رح�س،  اأجهزة  �سم�سية، 
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اأجهزة  الزيت،  تنقية  اأجهزة  املياه،  ل�سحب  اأجهزة  ال�سخ�سي،  لي�ست لال�ستخدام  الكريهة 
تبخري لي�ست لغايات طبية، لوازم م�ساند، لالأفران، دفايات جيب، مغاط�س اأوعية، للحمام 
باملياه املعدنية، اأجهزة ا�ست�سراب لغايات �سناعية، فتائل ت�سخني كهربائية، مكثفات غازية 
بخالف اأجزاء الآلت، و�سائد تدفئة لي�ست لغايات طبية، من�ساآت حلمام ال�ساونا، حجريات 
حلمام الد�س، مغا�سل، اأجهزة بخار للوجه حمام ال�ساونا، مباول تراكيب �سحية، قوارير املاء 
ال�ساخن، غاليات كهربائية، دفايات فرا�س، بطانيات كهربائية لي�ست لغايات طبية، دفايات 
لالأ�سرة، اأجهزة تر�سيح لأحوا�س تربية وعر�س الأحياء املائية، �سخانات لأحوا�س تربية 
اأجهزة كهربائية  �سجاد يدفاأ كهربائيا،  ال�سمك،  اأ�سواء لأحوا�س  املائية،  الأحياء  وعر�س 
ل�سناعة الزبادي، خزانات متددية ملن�ساآت التدفئة املركزية، اأغطية �سفط للمطابخ، مراوح 
اأجهزة  ميكروويف  اأفران  للغ�سيل،  كهربائية  جمففات  ال�سخ�سي،  لال�ستخدام  كهربائية 
من�ساآت  من  اأجزاء  ثرمو�ستاتية  �سمامات  بالكلور،  ال�سباحة  برك  معاجلة  وحدات  طهي، 
الع�سوية،  الغذائية  املواد  من  املاء  لإزالة  اأجهزة  الدوامي،  املاء  لتدفق  اأجهزة  ت�سخني، 
اأ�سواء للغو�س، اأجهزة الري بالتنقيط معدات ري، حجرات نظيفة تراكيب �سحية، حجارة 
لغايات  ميكروويف  اأفران  زراعية،  لأغرا�س  ري  من�ساآت  ال�سوايات،  فـي  ت�ستخدم  بركانية 
�سناعية، اآلت خبز اخلبز، كبائن تربيد للعر�س، بواخر ن�سيج، اآلت �سنع اخلبز، اأجهزة 
م�سخنة،  عر�س  كبائن  مائي،  حمام  تدليك  اأجهزة   ،LED م�سعة  �سوئية  بثنائيات  اإنارة 
اأجهزة طبخ متعددة الوظائف، اأجهزة كهربائية للطهي بالبخار، اأجهزة �سغط كهربائية 
اأجهزة لتعقيم الكتب، م�سد�س حراري، نافورات �سوكولته كهربائية،  التورتيا،  لتح�سري 
احلفالت،  لزينة  �سينية  م�سابيح  كهربائية،  نبيذ  اأقبية  طبية،  لغايات  تطهري  اأجهزة 
كهربائي  جهاز  الأظافر،  طالء  لتجفـيف  م�سباح  راأ�س،  م�سباح  كهربائيا،  مدفاأة  جوارب 
للطبخ بتفريغ الهواء، جهاز لتوليد فقاعات هواء �سغرية لال�ستخدام فـي احلمام، اأجهزة 
تدفئة وتربيد لتوزيع امل�سروبات ال�ساخنة والباردة، مالب�س مدفاأة كهربائيا، اآلت كهربائية 
ل�سنع كعكة الأرز املهرو�س، لأغرا�س منزلية، فتائل خم�س�سة ملواقد النفط، روؤو�س مواقد 
اإ�سارة  م�سابيح  البوظة،  ل�سنع  اآلت  ال�ساخن،  بالهواء  مقايل  �سمع،  فواني�س  اإلكرتونية، 
للدراجات الهوائية، ثالجات واأجهزة تربيد وجممدات لأغرا�س التخزين الطبي، الأواين 
 ،USB احلرارية الكهربائية، جمففات الطعام الكهربائية، مدفئ لليدين يعمل عرب منفذ
م�سخن للكوؤو�س يعمل عرب منفذ USB، طباخات الك�سك�س الكهربائية، امل�سابيح الأ�سا�سية، 
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طاجن كهربائي، اأجهزة العر�س ال�سوئي، اأجهزة توليد ال�سباب، اأجهزة وتركيبات التدفئة 
حتت البالط، مرطبات، اآلت كهربائية ل�سنع حليب ال�سويا، كب�سولت القهوة ، فارغة ، 
حرارية،  مركمات  اآلية،  ري  من�ساآت  للم�سروبات،  الكهربائية  اجلرات  الكهربائية،  القهوة 
مواقد ا�سيتيلينية، مولدات ا�سيتيلينية، �سعالت ا�سيتيلينية، اأغطية تهوية، من�ساآت اإ�ساءة 
اأجهزة  اجلو،  الكريهة من  الروائح  اإزالة  اأجهزة  ال�ساخن،  الهواء  اأفران  املركبات اجلوية، 
تربيد الهواء، مر�سحات فالتر، تكييف لهواء، اأجهزة اإعادة ت�سخني الهواء، جمففات هواء 
ال�ساخن،  بالهواء  تدار  اأجهزة  الهواء،  تر�سيح  من�ساآت  الهواء،  تكييف  من�ساآت  جمففات، 
معدات هواء �ساخن للحمام، قداحات تعمل بالحتكاك لإ�سعال الغاز، قداحات غاز، قداحات 
م�سابيح  قو�سية،  م�سابيح  كهربائية،  م�سابيح  ب�سيالت  م�سابيح،  ب�سيالت  ولعات، 
اأمامية  اأ�سواء  للمركبات،  اأ�سواء  تربيد،  خزائن  لالأفران،  معدنية  هياكل  كهربائية، 
بانيو،  ا�ستحمام  اأحوا�س  بانيو،  ا�ستحمام  اأحوا�س  لالأفران،  تربيد  اأحوا�س  لل�سيارات، 
لال�ستحمام الن�سفـي، حجرات منقولة للحمام الرتكي، معدات للحمام، �سخانات للحمام، 
من�ساآت للحمام، م�سابيح، فواني�س لالإ�ساءة، اأغطية للم�سابيح، مواقد متوهجة، مواقد 
اأفران  الآلت،  اأجزاء  بخالف  مراجل  �سطافات،  الهوائية،  للدراجات  اأ�سواء  للم�سابيح، 
�سخانات   ،electric torches احلرارية  للم�سعات  اأغطية  للمطافئ،  رئي�سية  حنفـيات  حرق، 
ال�سوي،  �سياخ  تدوير  اأدوات  احلنفـيات،  ماء  لنتثار  مانعة  فوهات  للخبازين،  اأفران  ماء، 
حراقات،  الزيت،  �سناعة  فـي  ت�ستخدم  �سعالت  مداخن  للمختربات،  مواقد  �سوي،  �سياخ 
لتكييف  مراوح  متنقلة،  مراحي�س  الغ�سيل،  حلجريات  مراجل  للجراثيم،  مبيدة  مواقد 
الهواء، حمم�سات بن، اأجهزة ت�سخني، حنفـيات للموا�سري وخطوط الأنابيب، اأجهزة اإعادة 
اإ�سارات  مل�سابيح  ب�سيالت  ناري،  �سل�سال  لالأفران م�سنوعة من  توليد احلرارة، معدات 
توجه املركبات، اأعمدة كربون للم�سابيح القو�سية، من�ساآت تدفئة، اأجهزة تلقيم لالأفران، 
املراجل  اأنابيب،  موا�سري  ت�سخني،  مراجل  ال�ساخن،  باملاء  تدفئة  معدات  رح�س،  خزانات 
اأو  ال�سائل  اأو  ال�سلب  الوقود  لت�سخني  اأجهزة  للمركبات،  هواء  مكيفات  التدفئة،  ملن�ساآت 
املركزية،  للتدفئة  حرارية  م�سعات  كهربائية،  ت�سخني  اأجهزة  للمركبات،  دفايات  الغازي، 
املكاوي،  لت�سخني  �سخانات  ت�سخني،  عنا�سر  املركزية،  التدفئة  مل�سعات  ترطيب  اأجهزة 
اأطباق،  اأو غري كهربائية، دفايات كهربائية للقدمني، دفايات  دفايات للقدمني كهربائية 
�سخانات مغمورة، زجاجات م�سابيح، زجاجات قناديل، اأنابيب للمداخن، منافـيخ للمداخن، 
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جمففات �سعر جمففات، �سبكات توزيع املياه، اأجهزة جتفـيف، اأجهزة تكييف الهواء، اأدوات 

ت�سخني الغراء، اأعمدة تقطري، موا�سري اأجزاء من من�ساآت �سحية، �سبكات تو�سيل املياه، 

طهي،  ومعدات  اأجهزة  اأفران،  كهربائية،  طهي  اأواين  جممدات،  مياه،  دورات  مراحي�س 

اأ�سواء دراجات نارية، اأنابيب تفريغ كهربائية لالإ�ساءة، اأجهزة اإزالة ال�سقيع عن املركبات، 

اأدوات توزيع املطهرات فـي التواليت، اأجهزة مطهرة، وحدات اإزالة امللوحة، اأجهزة تيبي�س، 

اأدوات ن�سر ال�سوء، اأجهزة تربيد امل�سروبات، اأجهزة تقطري، حمامات الد�س، ماآخذ لالأ�سواء 

الكهربائية، من�ساآت تنقية املاء، �سبكات تر�سيح املياه، من�ساآت تربيد للماء، نوافـري، خزانات 

�سغط للماء، معقمات ماء، مبادلت حرارية بخالف اأجزاء اآلت، اأجهزة ومن�ساآت لالإ�ساءة، 

ثريات، من�ساآت لتنقية نفايات املجاري، اأ�سواء ال�سقف، م�سعات حرارية كهربائية، اأجهزة 

اأجهزة ت�سخني، فتائل  اأجهزة تبخري، مواقد  اأجهزة لتجفـيف العلف والكالأ،  الغاز،  غ�سل 

مواقد،  حممولة  اأفران  �سعالت،  ال�سرب،  ملياه  فالتر،  مر�سحات  الكهربائية،  للم�سابيح 

اأفران ، بخالف امل�ستخدمة لال�ستعمالت املخربية، معدات م�سكلة للمواقد، ق�سبان توهج، 

دفايات، علب لرماد الأفران، اأجهزة واآلت تربيد، حجرات تربيد، اأوعية تربيد، ملبات جتعيد 

ال�سعر، حمم�سات فواكه، اأجهزة غ�سل الغاز اأجزاء من من�ساآت الإنارة بالغاز، مواقد غازية، 

مراجل غاز، م�سابيح غاز، مراجل بخار بخالف اأجزاء الآلت، م�سابيح مبيدة للجراثيم 

كروية  زجاجات  كهربائية،  تربيد  �سناديق  الثلج،  ل�سنع  واأجهزة  اآلت  الهواء،  لتنقية 

للم�سابيح، األواح �ساخنة، حمم�سات خبز، �سواين �سوي اأدوات طهي، مباخر، اأجهزة تاأين 

ملعاجلة الهواء اأو املاء، نوافـري للزينة، ملبات املختربات، معدات تربيد احلليب، مب�سرتات، 

م�سابيح زيتية، م�سابيح اأ�سعة فوق بنف�سجية لي�ست لغايات طبية، م�سابيح ال�سالمة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ر�سيد �سادقي لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155714

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفكار الداخلية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155721

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تعليمات الريا�سة البدنية، خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية، 

خدمات املدرب ال�سخ�سية تدريبات اللياقة املدنية، خدمات تقييم اللياقة البدنية لأغرا�س 

التدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فاجواين للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155723

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سحن والتفريغ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العفـية الع�سرية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155726

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج الناعبي الف�سية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155735

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العنقاء املتحدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155737

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمال الزهور للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/8
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 طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155739

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اجلوي، النقل بال�سيارات، النقل باحلافالت، اجلر اأو النقل، النقل بعربات اجلر اأو 

الدفع، النقل بال�سكك احلديدية، ت�سليم الطرود، ت�سليم الب�سائع، خزن الب�سائع، ال�سحن 

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�سائع بالطلب الربيدي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النبع الفوار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155741

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قطع حلوى حلويات،)بيع احللوى العمانية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطياب املالك

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155746

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع ومالب�س ن�سائية وعطور وبخور وخلطات جتميلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�ساهيل اجلزيرة املميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155751

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة احللوى العمانية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سرقية لالأعمال التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/9

-96-



اجلريدة الر�سمية العدد )1455(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155756

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سواحي العراقي للم�ساريع الوطنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155758

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سليم مارك�س للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155760

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأفاق الع�سرية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155828

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املواد الغذائية، والأجهزة الإلكرتونية، والأجهزة املنزلية، واملالب�س اجلاهزة، الأجهزة 

الريا�سية والكماليات )هايربماركت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإلهام للخدمات والأعمال التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155929

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات الكولجني لغايات جتميلية، م�ستح�سرات جتميل نباتية، مطهرات غري طبية 

اأع�ساب لغايات التجميل، مزيالت طالء الأظافر،  للعناية بالنظافة ال�سخ�سية، خال�سات 

خ�سب  ال�سفاه،  طالء  لالأطفال،  جتميل  م�ستح�سرات  التجميل،  لأغرا�س  تدليك  �سموع 

معطر، ملمع اأظافر، اأقالم جتميلية، م�ستح�سرات اإزالة الباكية، قما�س �سنفرة)بيع املالب�س 

والأقم�سة(، م�ستح�سرات اإزالة الألوان، م�سحوق �سحج �سنفرة، نعناع ل�سناعة العطور، قما�س 

الرمو�س  لتثبيت  لوا�سق  التنحيف،  لغايات  جتميل  م�ستح�سرات  لل�سنفرة،  قما�س  زجاج 

قاب�سات  التجميل،  لأغرا�س  لل�سف  زينة  ر�سوم  الدهان،  اإزالة  م�ستح�سرات  امل�ستعارة، 

لالأوعية لأغرا�س التجميل، ملينات لالأقم�سة ت�ستخدم فـي الغ�سيل والكي، م�ستح�سرات 

املالب�س اجلاهزة(،  للتنظيف)بيع  الأ�سنان، قطع قما�س م�سربة مبنظفات  اأطقم  لتنظيف 

اأعواد البخور، م�ستح�سرات تعطري الهواء، ملمعات �سفاه، ملمع اأحذية، علب اأحمر ال�سفاه، 

جتميلية،  لأغرا�س  ي�ستخدم  م�سحح  للعني  جيل  جتميل(،  م�ستح�سرات  )�سبغة  ب�سمة 

ملمع اأظافر، مياه مي�سار )معقمة ومنظفة للوجه(، طالء اجل�سم لأغرا�س التجميل، �سائل 

اللوز، �سابون  اأ�سنان، زيت  التجميل، معجون  مطاطي )لتك�س( لطالء اجل�سم لأغرا�س 

اللوز، كهرمان عطر، �سابون، عطر باديان، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، اأعواد قطن 

للتجميل،  نقي  طبا�سري  م�سحوق  الربغموت،  زيت  جتميلية،  اأقنعة  التجميل،  لأغرا�س 

غ�سول  مكياج،  م�ستح�سرات  املدبوغ،  اجللد  ق�سر  م�ستح�سرات  الب�سرة،  تبيي�س  كرميات 

لو�سن، لل�سعر، زيوت عطرية من خ�سب الأرز، رماد بركاين للتنظيف، كرميات لالأحذية، 

جتميل  م�ستح�سرات  م�ستعارة،  رمو�س  ال�سعر،  جتعيد  م�ستح�سرات  لل�سعر،  ملونات 

للرمو�س، �سمع لالأحذية، �سمع احلذائني، اأطقم جتميل، م�ستح�سرات جتميل، غزل قطني 

لأغرا�س التجميل، كرميات جتميلية، م�ستح�سرات اإزالة املكياج، م�ستح�سرات اإزالة الطالء، 
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ماء معطر، بخور، مزيالت �سعر، �سمع اإزالة ال�سعر، زيوت عطرية، خال�سات زهور عطور، 

مكياج، م�ستح�سرات تنظيف، عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور، م�ستح�سرات تبخري عطور، 

زيت  التجميل،  لغايات  زيوت  التجميل،  لأغرا�س  فازلني  عطرية،  زيوت  للكعك  منكهات 

اليا�سمني، زيت اخلزامى، زيوت لغايات التنظيف، زيوت للعطور والروائح، زيت الورد، زيوت 

لأغرا�س الزينة، ايونون عطر، غ�سولت لو�سن، لأغرا�س التجميل، حليب منظف لغايات 

التواليت، م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة لغ�سيل املالب�س، مواد تواليت، م�ستح�سرات جتميل 

العناية بالأظافر، م�ستح�سرات  اأظافر م�ستعارة، م�ستح�سرات  احلواجب، �سامبو، عطور، 

التجميل،  بالب�سرة، مراهم لأغرا�س  للعناية  تنظيف ورق اجلدران، م�ستح�سرات جتميل 

م�ساحيق مكياج، �سابون لإزالة الروائح الكريهة، اأكيا�س معطرة للبيا�سات، اأ�سباغ جتميلية، 

قما�س ك�سط)بيع املالب�س اجلاهزة وتاأجري املالب�س وف�ساتني(، �سابون م�ساد للعرق، حليب 

اللوز لأغرا�س التجميل، م�ستح�سرات لالإ�سمرار م�ستح�سرات جتميل، عطور زيوت طيارة، 

م�ستح�سرات ق�سر مزيالت األوان، لغايات التجميل، لوا�سق لغايات التجميل، م�ستح�سرات 

الغ�سل لأغرا�س �سخ�سية اأو �سحية اأو مزيلة للعرق اأدوات النظافة، م�ستح�سرات ال�سبار 

بال�سم  ال�سم�س،  من  الوقاية  م�ستح�سرات  م�سنعة،  ل�سقة  اأظافر  جتميلية،  لأغرا�س 

التجميل،  مواد  لإزالة  مب�ستح�سرات  مبللة  مناديل  ال�سعر،  لتنعيم  م�ستح�سرات  لل�سعر، 

مناديل ورقية م�سربة بغ�سولت لو�سن، جتميلية

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج الو�سيط

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2022/6/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155987

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتبية والتعليم، الرتجمة، اإر�ساد التدريب، اإعادة التدريب املهني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امللتقى للخدمات املتنوعة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156053

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مدر�سة، خدمات تعليمية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواد املعرفة والتقنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156121

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة هي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156189

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع )املواد الغذائية واملاأكولت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمد العربي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153090   

فـي الفئة  41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  توفـري  والتعليم(،  )للرتبية  الأكادمييات 

اأو  )للرتفـيه  النوادي  خدمات  )تدريب(،  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  الت�سلية،  قاعات 

املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم  امل�سيف،  خدمات  الريا�سية،  املباريات  تنظيم  التعليم(، 

معلومات  توفـري  التلفزيوين،  الرتفـيه  الرتفـيه،  اأماكن  توفـري  الرتفـيه(،  اأو  )للتعليم 

الألعاب  خدمات  التعليمية،  اأو  الثقافـية  لالأغرا�ض  املعار�ض  تنظيم  الرتفـيه،  جمال  فـي 

املقدمة مبا�سرة من �سبكة كمبيوتر، تاأجري معدات الألعاب، الت�سوير بامليكروفلم، توفـري 

تاأجري  اإلكرتونية عرب الإنرتنت ل ميكن حتميلها، توفـري ت�سهيالت ريا�سية،  من�سورات 

املالعب الريا�سية، تاأجري مرافق ال�ستادات، توقيت املنا�سبات الريا�سية، خدمات وكالت 

التذاكر )ترفـيه(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركـــة البنيـــة التحتيـــة لالألعاب الإلكرتونية �سركة �سخ�ض واحد 
م�ساهمة مقفلة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق 2 و3، بناية 508، املنطقة 5، مدينـــة امللك عبداللــــه املاليــــة، 

العقيق، الريا�ض 13519، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153091   

فـي الفئة  41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأكادمييات )للرتبية والتعليم(، توفـري خدمات 

اأو  )للرتفـيه  النوادي  خدمات  )تدريب(،  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  الت�سلية،  قاعات 

املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم  امل�سيف،  خدمات  الريا�سية،  املباريات  تنظيم  التعليم(، 

معلومات  توفـري  التلفزيوين،  الرتفـيه  الرتفـيه،  اأماكن  توفـري  الرتفـيه(،  اأو  )للتعليم 

الألعاب  خدمات  التعليمية،  اأو  الثقافـية  لالأغرا�ض  املعار�ض  تنظيم  الرتفـيه،  جمال  فـي 
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املقدمة مبا�سرة من �سبكة كمبيوتر، تاأجري معدات الألعاب، الت�سوير بامليكروفلم، توفـري 

تاأجري  اإلكرتونية عرب الإنرتنت ل ميكن حتميلها، توفـري ت�سهيالت ريا�سية،  من�سورات 

املالعب الريا�سية، تاأجري مرافق ال�ستادات، توقيت املنا�سبات الريا�سية، خدمات وكالت 

التذاكر )ترفـيه(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركـــة البنيـــة التحتيـــة لالألعاب الإلكرتونية �سركة �سخ�ض واحد 

م�ساهمة مقفلة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق 2 و3، بناية 508، املنطقة 5، مدينـــة امللك عبداللــــه املاليــــة، 

العقيق، الريا�ض 13519، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152027   

فـي الفئة  35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لتمكني  وذلك  الغري  ل�سالح  ال�سلع  من  ت�سكيلة  جتميع  خدمات 

الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة حتديدا لبا�ض  عامة 

العني والنظارات ال�سم�سية والنظارات والعد�سات الال�سقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة ريفويل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 121، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152026   

فـي الفئة  44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واأطباء  العيون  خدمات  الب�سريات،  فنيي  خدمات  العيون،  بعناية  متعلقة  طبية  خدمات 

خدمات  الب�سر،  وفح�ض  النظارات  تركيبات  خدمات  بالعيون،  العناية  خدمات  العيون، 

الرعاية الالحقة املتعلقة بتوفـري منتجات العناية بالعيون، خدمات ال�ست�سارات وامل�سورة 

املهنية، جميعها متعلقة باخلدمات اآنفة الذكر. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة ريفويل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 121، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153410   

فـي الفئة  8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مر�سات  يدوية،  عدد  لل�سحق  مدقات  يدوية،  عدد  معاول 

عدد يدوية، �سنابك تعليم املركز عدد يدوية، مغارف �سباكة 

اأو غري  اأ�سلحة امل�ساحج، مبارد خ�سب عدد يدوية، ماكينات حالقة كهربائية  عدد يدوية، 

كهربائية، �سنابك دقيقة الطرف، مكاوي نار، مرب�سمات عدد يدوية، حما�سد هينولت، �سوك 

تع�سيب عدد يدوية، منكا�ض عدد يدوية، حامالت منا�سري، مما�سق عدد يدوية، مق�سات 

تقليم، مناجل، اأدوات لت�سفـية ال�سوائل عدد يدوية، عدد حدية عدد يدوية، مقلوظات عدد 

يدوية، مثاقب لولبية عدد يدوية، مفكات غري كهربائية، اأدوات اإ�سعال عدد يدوية، مثاقب 

للنجارة عدد يدوية، اأدوات لقطع الأنابيب، معدات زراعية تدار باليد، حجارة طحن عدد 

لثقب  اأدوات  يدوية،  عدد  مكاب�ض  �سيوف،  كما�سات،  زرديات،  يدوية،  عدد  حفارات  يدوية، 

البطاقات، مرابط للمثاقب عدد يدوية، �سوك زراعية يدوية، جمزات عدد يدوية، مكاوي 
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م�ستوية، دواليب �سحج �سنفرة، للجلخ، مبارد عدد، زرديات تخرمي عدد يدوية، خرامات 

يدوية،  امل�سطكاوية، حفارات خنادق عدد  املعاجني  لبثق  باليد  تدار  يدوية، مر�سات  عدد 

اأدوات كهربائية  �سكاكني حلم عدد يدوية، عدد ك�سط عدد يدوية،  كا�سطات عدد يدوية، 

حامالت،  للعدد  اأحزمة  خناجر،  يدوية،  م�سخات  مالزم،  ال�سعر،  لإزالة  كهربائية  وغري 

عتالت، �سناديق للقطع امل�سطوب عدد يدوية، اأم�ساط مل�سائد الرمال، منافخ للمواقد عدد 

يدوية، مبارد �سنفرة اأدوات يدوية، اآلت لتق�سري الأ�سالك اأدوات يدوية، منا�سد للمالزم 

الفلزية  لالأ�سالك  ال�سقوق، م�سدات  �سد  للح�سو  كهربائية  يدوية، م�سد�سات غري  اأجهزة 

عدد يدوية، م�سخات هوائية، يدوية، �سكاكني �سرياميكية، اأوراق �سنفرة كرتونية، اأدوات 

لالأدوات  للزلجات، مقاب�ض معدنية  كا�سطات  الو�سم،  اإبر  التزلج،  لوحات  ل�سحذ  يدوية 

لفتح  م�سرط،  قطاعة  للمنجل،  معدنية  مقاب�ض  لل�سكاكني،  معدنية  مقاب�ض  اليدوية، 

ال�سناديق، مطارق للطوارىء، �سكاكني للنحت، عدد �سحج �سنفرة، عدد يدوية، حجارة �سن 

للقطاعات، مثاقب تقوير، جلبات مثاقب  �سحذ، م�ساحذ جلدية، مثاقب يدوية، ق�سبان 

التقوير، و�سالت متديد مللفافات براغي اللولبة، مالوق عدد يدوية، واقيات الرباجم، لقم 

اأدوات وعدد �سلخ احليوانات،  اأجزاء من عدد يدوية، كوؤو�ض زوايا، النجارين عدد يدوية، 

تدار  رافعات  م�سامري،  كما�سات  بي�ساء،  اأ�سلحة  قو�سية،  منا�سري  حلقية،  لولبة  لوحات 

للحفر،  فوؤو�ض  للنقر،  اأزاميل   hand drills، hand-operated، حراب،  لل�سيارات،  باليد 

اأدوات و�سم املا�سية، جمزات �سوف املا�سية، كما�سات م�سامري عدد يدوية، مطارق للنق�ض، 

اأدوات �سحذ ال�سكاكني، مطارق بر�سمة عدد يدوية، اأ�سلحة امل�ساحيج للت�سذيب عدد يدوية، 

اجليب،  �سكاكني  جلفطة،  مكاوي  معاول،  يدوية،  عدد  نق�ض  اأدوات  مالقط،  مق�سات، 

يدوية،  عدد  القما�ض  عدك  عدد  ك�سط،  �سكاكني  املنحنيات،  منا�سري  احلجارة،  مطارق 

عدد  لالأحذية  قوالب  يدوية،  عدد  منا�سري  اليدوية،  للمنا�سري  اإطارات  لل�سيد،  �سكاكني 

يدوية ل�سانعي الأحذية، مالقط لتجعيد ال�سعر، اأدوات للمائدة �سكاكني و�سوك ومالعق، 

مق�سات جز ع�سب، �سفرات ق�ض، اأدوات تثقيب عدد يدوية، مفاتيح ربط امللولبات، مفاتيح 

عدد، �سقاطات عدد يدوية، قوالب ت�سكيل عدد يدوية، حفارات، حامالت امل�سنات، فوؤو�ض، 

اأدوات  اأر�سية عدد يدوية،  الثمار عدد يدوية، مدكات  عدد يدوية تدار باليد، عدد قطف 

م�سطرينات،  الب�ستنة،  م�سطرينات  يدوية،  تفريز عدد  يدوية، قطاعات  النار عدد  اإخماد 

اأجهزة اإبادة الطفـيليات النباتية، ما�ض الزجاج اأجزاء من عدد اآلية، ممددات عدد يدوية، 

يدوية،  ال�سوك عدد  اقتالع  تق�سري، عدد  �سكاكني  ال�سفرات،  ل�سن  �سحذ، عدد  �سن  اأدوات 
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مقرا�سات للتقليم، �سكاكني تقطيع، مقلمات الأ�سجار، مثاقب لولبية للنجارين، مكاب�ض 

اأم�ساط عدد يدوية، جمارف عدد  نق�ض عدد يدوية، لقم جتويف اأجزاء من عدد يدوية، 

يدوية، اجلزء املعدين من اجلاروف عدد يدوية، مق�سات حواف، مكاوي عدد يدوية غري 

كهربائية، مكاوي ثني، مكاوي طل�ض، اأدوات حديدية للقولبة، ميا�سم، مثاقب عدد يدوية، 

تدار  احلدائق  عدد  يدوية،  عدد  قطع  معاول  نق�ض،  اإبر  هراوات،  اجلليد،  لقطع  معاول 

مدقات  حراجية،  �سكاكني  عتالت،  رافعات  لالأ�سلحة،  �سفرات  يدوية،  عدد  �سفرات  باليد، 

عدد يدوية، مطارق ثقيلة، مطارق للبنائني، م�سدات لالأ�سرطة الفلزية عدد يدوية، اأدوات 

ت�سفـري عدد يدوية، هاون لل�سحق عدد يدوية، اأدوات ت�سذيب الفتائل مق�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل للت�سوق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليج للعالمات والبيانات التجارية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153403   

فـي الفئة  7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معايرة،  اآلت  زراعية،  اآلت  اآلت،  الإدارة،  لأعمدة  قارنات 

اآلت خلط،  اآلت، حماور دواليب الآلت،  اأجزاء  �سمامات 

التي تدار  باليد بخالف  اآلية، عدد حتمل  اآلية، عدد  اآلية، فرا�سات عدد  خمارط معدات 

املتفجرات،  ت�ستخدم  اأدوات  مدافع  الآلية،  العدد  تثبيت  اأجهزة  اآلت،  اأجزاء  عدد  يدويا، 

اأدوات كهربائية ل�سحذ لوحات التزلج، اآلت تهذيب احلجارة، مكاب�ض اأجزاء اآلت اأو مكائن، 

خرامات لآلت التخرمي، اآلت تخرمي، م�سخات اآلت، م�سخات تفريغ اآلت، مكاب�ض اآلت 

للغايات ال�سناعية، منظمات �سغط اأجزاء اآلت، �سمامات �سغط اأجزاء اآلت، م�ساحج اآلية، 
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اآلت رتق الثياب، نواب�ض زنربكات، اأجزاء اآلت، اآلت  اأم�ساط لآلت اجلرف، اآلت جرف، 

دواليب  الآلية،  الرتو�ض  جمموعات  حمركات،  اأو  مكائن  اأو  اآلت  اأجزاء  �سدادات  بر�سمة، 

تنظيم ال�سرعة، اآلت تعبيد الطرق، منا�سري اآلت، اآلت حفر املناجم، اآلت تع�سيب، اآلت 

ختم للغايات ال�سناعية، اآلت حلام كهربائية، منفاخ اآلت، اآلت تعبئة، اآلت �سباغة، ناقالت 

اآلت  اآلت،  اأجزاء  اآلت �سن �سحذ، حجارة طحن  اآلت ت�سنيع الزجاج،  اآلت حياكة،  اآلت، 

اآلت، حمامل مقاومة لالحتكاك  اأجزاء  اأوعية التخميد  تدار بالهواء امل�سغوط، كبا�سات 

اآلت  اآلت،  من  اأجزاء  لف  اآلت  اآلت،  مكاب�ض  الهواء،  �سفط  اآلت  اآلت،  حفارات  لالآلت، 

�سد القوارير، اآلت تغطية القوارير، اآلت احكام �سد القوارير، ق�سبان من املطاط كاأجزاء 

جرف  اآلت  اآلت،  اأجزاء  كهربائيا  تدار  فرجونات  الزراعية،  الالآلت  فـي  الزحافات  من 

اآلت �سحن اتوماتيكية  اآلت تقديد لال�ستخدام ال�سناعي،  اآلت هر�ض النفايات،  الرتاب، 

اأجهزة مناوبة، كبالت حتكم لالآلت اأو املكائن اأو املحركات، اآلت تق�سيم، لقم حفر اأجزاء 

اآلت، مبادلت حرارية اأجزاء اآلت، اآلت تق�سري، اآلت ب�سر اأو خرط اخل�سروات، مر�سحات 

فالتر، اأجزاء اآلت اأو مكائن، اأنابيب املراجل اأجزاء اآلت، مفاتيح حتكم هيدرولية لالآلت 

واملحركات واملكائن، مفاتيح حتكم تدار بالهواء امل�سغوط لالآلت واملحركات واملكائن، علب 

مرافق لالآلت واملحركات واملكائن، اآلت واأجهزة كهربائية لغ�سل ال�سجاد بال�سامبو، اآلت 

متددية  خزانات  اآلت،  اأجزاء  للم�ساعد  �سال�سل  الكيميائية،  لل�سناعات  كهروميكانيكية 

اأجزاء اآلت، ما�ض الزجاج اأجزاء اآلت، اآلت تو�سيب اأو حزم، رجاجات لال�ستخدام ال�سناعي 

اآلت، اآلت واأجهزة كهربائية لل�سقل اأو التلميع بال�سمع، الكرتودات حلام، اآلت نفخ، اأجهزة 

   crushing machines، اآلت غربلة،  اآلية،  توزيع  اأجهزة غلفنة، مكائن  بالكهرباء،  طالء 

اآلت دك، اأجهزة التوجيه كاأجزاء من الآلت، بخالف اأجهزة الألعاب، ق�سبان من املطاط 

واآلت  اأجهزة  من  كاأجزاء  املطاط  من  ق�سبان  الإن�ساء،  اآلت  فـي  الزحافات  من  كاأجزاء 

التحميل والتفريغ، اآلت حراثة لأغرا�ض زراعية، اآلت ت�سنيع احلبال، ق�سبان من املطاط 

كاأجزاء من الزحافات فـي اآلت التعدين، اآلت �سب حروف الطباعة، قطاعات اآلت، روؤو�ض 

�سغط  خمف�سات  قطع،  اآلت  اآلت،  نقالة  رافعات  اآلت،  اأجزاء  حمامل  اآلت،  اأجزاء  حفر 
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اأجزاء اآلت، اآلت ت�سريف، اأجهزة ت�سوية، اآلت قطع و�سب املعادن املن�سهرة فـي القوالب، 

اآلت ت�سكيل بالكب�ض، ري�ض املراوح اأجزاء اآلت، �سناديق ت�سحيم اأجزاء اآلت، اآلت للنق�ض 

البارز، اآلت نق�ض، اآلت �سن �سحذ، ال�سفرات، �سفرات منا�سري اأجزاء اآلت، حامالت ري�ض 

املراوح اأجزاء اآلت، مرافق اأجزاء اآلت، مطارق اأجزاء اآلت، اآلت ت�سنيع الأدوات املعدنية، 

اآلت جر�ض، اآلت ت�سكيل القوالب، اآلت دهان، اآلت حفر، اآلت واأجهزة �سقل كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل للت�سوق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليج للعالمات والبيانات التجارية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148920   

فـي الفئة  30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سكر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ناراجني هريجي و�سركاه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليج للعالمات والبيانات التجارية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153092   

فـي الفئة  39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقـل، تغليف وتخزين ال�سـلع، تنظيم الرحالت وال�سفر، تاأجيـــر امل�ساحـــات فـــي املركبات 

ت�سليم  )نقل(،  التدوير  لإعادة  القابلة  ال�سلع  جتميع  للنقل،  ال�سلع  جتميع  ال�سلع،  لنقل 

ال�سلع، توزيع ال�سلع، توفـري اجتاهات القيادة لغايات ال�سفر، تاأجري املركبات لنقل ال�سلع، 

الو�سول،  ميناء  فـي  ال�سحن  اأجرة  دفع  بال�سفن،  ال�سحن  ال�سلع،  لنقل  املقطورات  تاأجري 

ال�سم�سرة فـي ال�سحن، اخلدمات اللوج�ستية، تخزين ال�سلع للنقل، النقل املحرو�ض لل�سلع، 

فـي  امل�ساحات  تاأجري  النقل،  اأو  للجر  املركبات  تاأجري  النقل،  اأو  اجلر  الكراجات،  تاأجري 

املركبات للجر اأو النقل، ت�سليم الطرود، تغليف ال�سلع، تخزين ال�سلع، معلومات التخزين، 

النقل،  فـي  ال�سم�سرة  اللوج�ستيات،  معلومات  النقل،  اأو  اجلر  معلومات  النقل،  معلومات 

م�ساحات  تاأجري  املركبات،  �سطوح  على  منا�سب  تاأجري  ال�سلع،  وت�سليم  لنقل  احلجوزات 

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 

اأو املواقع الإلكرتونية اأو تطبيقات الربامج اأو اأجهزة الت�سال املتحركة، خدمات الإنتقال، 

خدمات النتقال املنزيل، خدمات النتقال التجاري، خدمات النتقال ال�سناعي، خدمات 

املعلومات وامل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اآنفا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تروكري هولدينغ ليمتيد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإمارتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  الطابق 15، ويورك هب71، برج اخلتم، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، 

جزيرة املاريا، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128454

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع الطابوق الآ�سمنتي املفرغ والجار.

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 العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3215
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1995/12/2م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 559 فـي 1995/9/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سونيا ريكيل كريا�سن اإت ديفـيو�سن دي موديلز
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فـيكتوار اإنفـي�ستيمنت هولدينغ ا�س اإيه اآر ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: لوك�سمبورجية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 2 رو هاين ال 1720، لوك�سمبورج

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: لوك�سمبورج
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/2/18م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3215
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1995/12/2م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 559 فـي 1995/9/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فـيكتوار اإنفـي�ستيمنت هولدينغ ا�س اإيه اآر ال
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سوينا اآر . بروبرتيز ا�س ايه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سيمني دو بري - فلوري 5، 1228 بالن - لي�س - اأويتز، �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/4/26م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 120365

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1297 فـي 2019/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: رييلمي ت�سونغت�سينغ موبايل تيليكومينوكي�سنز كورب، ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سينية - التجارة وال�سناعة

دي�سرتيكت،  يوبي  يوفـين�سان،  اأفـينيو،  يولونغ   178 منرب  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ت�سونغت�سينغ، ال�سني
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 120366

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1297 فـي 2019/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: رييلمي ت�سونغت�سينغ موبايل تيليكومينوكي�سنز كورب، ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سينية - التجارة وال�سناعة

دي�سرتيكت،  يوبي  يوفـين�سان،  اأفـينيو،  يولونغ   178 منرب  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ت�سونغت�سينغ، ال�سني
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 120367

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1297 فـي 2019/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: رييلمي ت�سونغت�سينغ موبايل تيليكومينوكي�سنز كورب، ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سينية - التجارة وال�سناعة

دي�سرتيكت،  يوبي  يوفـين�سان،  اأفـينيو،  يولونغ   178 منرب  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ت�سونغت�سينغ، ال�سني
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 120368

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1297 فـي 2019/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: رييلمي ت�سونغت�سينغ موبايل تيليكومينوكي�سنز كورب، ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سينية - التجارة وال�سناعة

دي�سرتيكت،  يوبي  يوفـين�سان،  اأفـينيو،  يولونغ   178 منرب  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ت�سونغت�سينغ، ال�سني
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٥(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 120369

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1297 فـي 2019/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: رييلمي ت�سونغت�سينغ موبايل تيليكومينوكي�سنز كورب، ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سينية - التجارة وال�سناعة

دي�سرتيكت،  يوبي  يوفـين�سان،  اأفـينيو،  يولونغ   178 منرب  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ت�سونغت�سينغ، ال�سني
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123298

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/6/3م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1307 فـي 2019/9/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: رييلمي ت�سونغت�سينغ موبايل تيليكومينوكي�سنز كورب، ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سينية - التجارة وال�سناعة

دي�سرتيكت،  يوبي  يوفـين�سان،  اأفـينيو،  يولونغ   178 منرب  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ت�سونغت�سينغ، ال�سني
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٥(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123299

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/6/3م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1307 فـي 2019/9/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: رييلمي ت�سونغت�سينغ موبايل تيليكومينوكي�سنز كورب، ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سينية - التجارة وال�سناعة

دي�سرتيكت،  يوبي  يوفـين�سان،  اأفـينيو،  يولونغ   178 منرب  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ت�سونغت�سينغ، ال�سني
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123300

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1280 فـي 2019/2/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: رييلمي ت�سونغت�سينغ موبايل تيليكومينوكي�سنز كورب، ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سينية - التجارة وال�سناعة

دي�سرتيكت،  يوبي  يوفـين�سان،  اأفـينيو،  يولونغ   178 منرب  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ت�سونغت�سينغ، ال�سني
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٥(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123302

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1280 فـي 2019/2/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: رييلمي ت�سونغت�سينغ موبايل تيليكومينوكي�سنز كورب، ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سينية - التجارة وال�سناعة

دي�سرتيكت،  يوبي  يوفـين�سان،  اأفـينيو،  يولونغ   178 منرب  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ت�سونغت�سينغ، ال�سني
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123303

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1280 فـي 2019/2/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: رييلمي ت�سونغت�سينغ موبايل تيليكومينوكي�سنز كورب، ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سينية - التجارة وال�سناعة

دي�سرتيكت،  يوبي  يوفـين�سان،  اأفـينيو،  يولونغ   178 منرب  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ت�سونغت�سينغ، ال�سني
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٥(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123349

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1280 فـي 2019/2/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: رييلمي ت�سونغت�سينغ موبايل تيليكومينوكي�سنز كورب، ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سينية - التجارة وال�سناعة

دي�سرتيكت،  يوبي  يوفـين�سان،  اأفـينيو،  يولونغ   178 منرب  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ت�سونغت�سينغ، ال�سني
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123352

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1280 فـي 2019/2/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: رييلمي ت�سونغت�سينغ موبايل تيليكومينوكي�سنز كورب، ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سينية - التجارة وال�سناعة

دي�سرتيكت،  يوبي  يوفـين�سان،  اأفـينيو،  يولونغ   178 منرب  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ت�سونغت�سينغ، ال�سني
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٥(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123353

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/6/3م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1307 فـي 2019/9/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: رييلمي ت�سونغت�سينغ موبايل تيليكومينوكي�سنز كورب، ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سينية - التجارة وال�سناعة

دي�سرتيكت،  يوبي  يوفـين�سان،  اأفـينيو،  يولونغ   178 منرب  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ت�سونغت�سينغ، ال�سني
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 129252

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/9/27م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1383 فـي 2021/3/14م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: رييلمي ت�سونغت�سينغ موبايل تيليكومينوكي�سنز كورب، ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سينية - التجارة وال�سناعة

دي�سرتيكت،  يوبي  يوفـين�سان،  اأفـينيو،  يولونغ   178 منرب  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ت�سونغت�سينغ، ال�سني
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٥(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123350

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 45

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1280 فـي 2019/2/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: رييلمي ت�سونغت�سينغ موبايل تيليكومينوكي�سنز كورب، ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سينية - التجارة وال�سناعة

دي�سرتيكت،  يوبي  يوفـين�سان،  اأفـينيو،  يولونغ   178 منرب  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ت�سونغت�سينغ، ال�سني
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 28811

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/5/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 781 فـي 2004/12/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: روينتا ويريك جى ام بى ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: روينتا دويت�سالند جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كارل - بنز - �سرتا�سه 14- 18، 64711 ارباخ، اأملانيا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2015/8/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٥(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 11931

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/9/9م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 697 فـي 2001/6/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بفايزر كون�سيومر هيلث كاير اإيه بي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: جالك�سو�سميثكالين كون�سيومر هيلثكري ايه بي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سويدية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: هيمفارن�سجاتن 9، 171 54 �سولنا �ستوكهومل، ال�سويد

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: ال�سويد

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 11932

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/9/9م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 697 فـي 2001/6/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بفايزر كون�سيومر هيلث كاير اإيه بي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: جالك�سو�سميثكالين كون�سيومر هيلثكري ايه بي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سويدية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: هيمفارن�سجاتن 9، 171 54 �سولنا �ستوكهومل، ال�سويد

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: ال�سويد

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٥(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9329

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/3/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 709 فـي 2001/12/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: د�ساى براذرز ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دي�ساي فودز بي فـي تي. ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

بيون 411001،  رود،  اآي موليدينا   2  ، ت�ساميربز  اأتور  اآي،   3 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ماهارا�سرتا، الهند
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الهند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/10/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9330

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/3/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 709 فـي 2001/12/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: د�ساى براذرز ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دي�ساي فودز بي فـي تي. ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

بيون 411001،  رود،  اآي موليدينا   2  ، ت�ساميربز  اأتور  اآي،   3 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ماهارا�سرتا، الهند
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الهند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/10/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٥(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 30682

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 785 فـي 2005/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: د�ساى براذرز ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دي�ساي فودز بي فـي تي. ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

بيون 411001،  رود،  اآي موليدينا   2  ، ت�ساميربز  اأتور  اآي،   3 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ماهارا�سرتا، الهند
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الهند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/10/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 30683

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 785 فـي 2005/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: د�ساى براذرز ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دي�ساي فودز بي فـي تي. ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

بيون 411001،  رود،  اآي موليدينا   2  ، ت�ساميربز  اأتور  اآي،   3 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ماهارا�سرتا، الهند
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الهند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/10/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123348

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1280 فـي 2019/2/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: رييلمي ت�سونغت�سينغ موبايل تيليكومينوكي�سنز كورب، ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سينية - التجارة وال�سناعة

دي�سرتيكت،  يوبي  يوفـين�سان،  اأفـينيو،  يولونغ   178 منرب  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ت�سونغت�سينغ، ال�سني
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121244

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1283 فـي 2005/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جي بي جي يوروب فوتوير & اك�سي�سوريز ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سانرتيك براندز انرتنا�سيوال يوروب ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كابيتال بلدينج، تايندال �سرتيت، كارديف، ويلز اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121245

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/4/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1297 فـي 2019/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جي بي جي يوروب فوتوير & اك�سي�سوريز ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سانرتيك براندز انرتنا�سيوال يوروب ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كابيتال بلدينج، تايندال �سرتيت، كارديف، ويلز اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126007

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1284 فـي 2019/3/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جي بي جي يوروب فوتوير & اك�سي�سوريز ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سانرتيك براندز انرتنا�سيوال يوروب ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كابيتال بلدينج، تايندال �سرتيت، كارديف، ويلز اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 155

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1991/11/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 461 فـي 1991/8/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 170

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1991/9/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 515 فـي 1991/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 171

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1991/9/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 515 فـي 1991/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 11310

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/1/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 698 فـي 7/1/ 2001م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 11564

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2003/12/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 727 فـي 2002/9/15م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 13782

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/11/29م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 772 فـي 2004/8/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 13783

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/11/6م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 720 فـي 2002/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 20761

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/6/9م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 759 فـي 2004/1/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 20762

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/6/9م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 759 فـي 2004/1/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 22460

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/12/6م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 775 فـي 2004/9/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 22461

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/12/6م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 775 فـي 2004/9/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 29316

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/5م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 785 فـي 2005/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 29323

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/5م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 785 فـي 2005/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 31944

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/10م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 788 فـي 2005/4/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

-132-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٥(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33176

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/4/3م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 804 فـي 2005/5/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33222

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/10/30م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 810 فـي 2006/3/1م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 34076

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/12/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 796 فـي 2005/8/1م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 34078

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/12/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 796 فـي 2005/8/1م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 34244

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/2/8م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 798 فـي 2005/9/4م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 35611

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/4/3م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 799 فـي 2005/9/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 35612

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/4/3م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 799 فـي 2005/9/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 41016

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/4/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 829 فـي 2006/12/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 41305

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/7/29م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 834 فـي 2007/3/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 45081

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/4/23م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 856 فـي 2008/2/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٥(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 45781

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/7/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 861 فـي 2008/4/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 45867

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/7/19م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 861 فـي 2008/4/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 53905

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/11/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 884 فـي 2009/4/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 54381

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/11/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 884 فـي 2009/4/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 54383

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/11/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 890 فـي 2009/7/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 64751

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/9/27م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 934 فـي 2011/5/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 64752

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/9/27م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 934 فـي 2011/5/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 71141

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/9/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 983 فـي 2013/8/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٥(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 72973

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/3/27م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 983 فـي 2012/9/15م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 72974

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/5/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1015 فـي 2013/6/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٥(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 76389

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/3/24م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1013 فـي 2013/5/19م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 76390

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/3/24م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1013 فـي 2013/5/19م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٥(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 76392

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/3/24م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1013 فـي 2013/5/19م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 76398

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/9/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1024 فـي 2013/8/18م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٥(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 76404

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/3/24م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1013 فـي 2013/5/19م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 81730

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/6/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1049 فـي 2014/3/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٥(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 86989

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/5/12م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1086 فـي 2015/1/11م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 86990

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/5/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1084 فـي 2014/12/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 87852

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/5/12م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1086 فـي 2015/1/11م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 87853

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/7/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1086 فـي 2015/1/11م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 91841

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/12/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1114 فـي 2015/9/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 103426

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/11/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1350 فـي 2020/7/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 103427

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1366 فـي 2020/11/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 103428

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1366 فـي 2020/11/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م
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 رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 103968

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/5/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1179 فـي 2017/1/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيليفر بي اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيكاتريا غروب اأي بي هولدينغز بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويينا 455، 3013 اإيه اإل روتردام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 177

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1991/9/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 459 فـي 1991/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 180

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1991/12/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 464 فـي 1991/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3511

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1996/6/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 568 فـي 1996/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 4377

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1997/12/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 608 فـي 1997/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7786

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 12

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2000/11/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 672 فـي 2000/6/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7787

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2000/11/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 672 فـي 2000/6/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7789

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/2/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 673 فـي 2000/6/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7791

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2000/11/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 672 فـي 2000/6/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7793

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2000/11/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 672 فـي 2000/6/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7794

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2000/11/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 672 فـي 2000/6/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7801

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2000/11/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 672 فـي 2000/6/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7804

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2000/11/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 672 فـي 2000/6/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7807

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2000/11/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 672 فـي 2000/6/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7809

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2000/11/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 672 فـي 2000/6/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 8881

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/7/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 688 فـي 2001/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 8883

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/7/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 688 فـي 2001/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 8884

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/7/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 688 فـي 2001/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 8886

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/7/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 688 فـي 2001/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 8930

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/8/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 677 فـي 2000/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 10484

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/8/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 693 فـي 2001/4/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 11561

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/9/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 697 فـي 2001/6/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 11562

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/9/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 697 فـي 2001/6/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 16044

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/11/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 720 فـي 2002/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 18184

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/1/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 739 فـي 2003/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 18725

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/1/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 732 فـي 2002/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٥(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 19042

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/6/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 764 فـي 2004/4/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 19043

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/6/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 764 فـي 2004/4/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 19044

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/6/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 764 فـي 2004/4/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 20628

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/10/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 771 فـي 2004/7/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 27152

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/12/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 776 فـي 2004/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 27153

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/12/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 777 فـي 2004/10/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 27154

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/12/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 776 فـي 2004/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 27155

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/12/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 774 فـي 2004/9/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 27156

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/12/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 777 فـي 2004/10/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 31638

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 786 فـي 2005/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 31640

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 788 فـي 2005/4/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 53680

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/11/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 884 فـي 2009/4/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اف . هوفمان - لرو�س اآيه .جي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سيبالفارم ارزميتال جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: زيجيلهوف 24 ، 17489 غريف�سوالد، اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/5/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/8م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 53964

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/8/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 882 فـي 2009/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 62356

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/1/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 73473

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/3/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 990 فـي 2012/11/18م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 73474

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/3/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 990 فـي 2012/11/18م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 73475

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/3/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 990 فـي 2012/11/18م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 91797

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/10/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1107 فـي 2015/7/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 91798

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/10/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1107 فـي 2015/7/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 101994

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/5/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1176 فـي 2016/1/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونيلفر بي ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيليفر اى بى هولدينجز بي فى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455، ال روتريدام، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 54884

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 890 فـي 2009/7/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 54885

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 890 فـي 2009/7/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 75872

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1052 فـي 2014/3/30م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 75873

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1052 فـي 2014/3/30م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 75874

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1052 فـي 2014/3/30م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 75875

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1052 فـي 2014/3/30م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 75876

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1052 فـي 2014/3/30م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 75877

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1052 فـي 2014/3/30م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 75878

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1052 فـي 2014/3/30م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 75879

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1052 فـي 2014/3/30م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 75880

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1052 فـي 2014/3/30م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 75881

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1052 فـي 2014/3/30م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 78404

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/3/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1040 فـي 2013/12/29م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 78405

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/3/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1040 فـي 2013/12/29م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 78406

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/3/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1040 فـي 2013/12/29م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 78407

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/3/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1040 فـي 2013/12/29م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 78408

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/3/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1040 فـي 2013/12/29م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 78409

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/3/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1040 فـي 2013/12/29م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 78410

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/3/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1040 فـي 2013/12/29م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 81191

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/5/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1041 فـي 2015/1/5م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 81192

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/5/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1041 فـي 2015/1/5م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 81193

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/5/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1041 فـي 2015/1/5م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 81194

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1052 فـي 2014/3/30م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 81195

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/6/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1049 فـي 2014/3/9م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 81196

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/5/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1041 فـي 2014/1/5م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 81197

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/6/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1049 فـي 2014/3/9م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 81198

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/5/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1041 فـي 2014/1/5م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 81199

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/5/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1041 فـي 2014/1/5م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 81200

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/5/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1041 فـي 2014/1/5م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 81201

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/5/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1041 فـي 2014/1/5م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 81202

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/5/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1041 فـي 2014/1/5م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 81203

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 36

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1052 فـي 2014/3/30م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 81204

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1052 فـي 2014/3/30م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 81205

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1052 فـي 2014/3/30م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 81206

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/6/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1049 فـي 2014/3/9م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 81207

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/6/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1049 فـي 2014/3/9م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 81208

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/5/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1041 فـي 2014/1/5م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: 7 - اإلفن، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: 7 - اليفن انرتنا�سنول ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليــــات   ،75063 اكـــ�س  تـــي  ايرفـينـــغ  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3200 هكبيــــري رود، 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 96141

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2016/12/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1163 فـي 2016/9/25م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اإي. اآي. دو بون دي نومورز اند كومبني 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كورتيفا اجري�ساين�س ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 9330 زيون�سفـيل رود انديانابولي�س اأي ان 46268، الواليات 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/6/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 117260

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2018/7/2م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1239 فـي 2018/4/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اإي. اآي. دو بون دي نومورز اند كومبني 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كورتيفا اجري�ساين�س ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 9330 زيون�سفـيل رود انديانابولي�س اأي ان 46268، الواليات 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/6/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 117261

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2018/7/2م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1239 فـي 2018/4/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اإي. اآي. دو بون دي نومورز اند كومبني 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كورتيفا اجري�ساين�س ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 9330 زيون�سفـيل رود انديانابولي�س اأي ان 46268، الواليات 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/6/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 117262

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 31

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2018/7/2م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1239 فـي 2018/4/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اإي. اآي. دو بون دي نومورز اند كومبني 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كورتيفا اجري�ساين�س ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 9330 زيون�سفـيل رود انديانابولي�س اأي ان 46268، الواليات 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/6/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 115361

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 31

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2018/4/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1229 فـي 2018/2/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اإي. اآي. دو بون دي نومورز اند كومبني 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كورتيفا اجري�ساين�س ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 9330 زيون�سفـيل رود انديانابولي�س اأي ان 46268، الواليات 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/6/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 115363

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2018/4/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1229 فـي 2018/2/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اإي. اآي. دو بون دي نومورز اند كومبني 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كورتيفا اجري�ساين�س ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 9330 زيون�سفـيل رود انديانابولي�س اأي ان 46268، الواليات 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/6/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 115364

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2018/4/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1229 فـي 2018/2/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اإي. اآي. دو بون دي نومورز اند كومبني 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كورتيفا اجري�ساين�س ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 9330 زيون�سفـيل رود انديانابولي�س اأي ان 46268، الواليات 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/6/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 115365

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 31

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2018/4/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1231 فـي 2018/2/19م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اإي. اآي. دو بون دي نومورز اند كومبني 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كورتيفا اجري�ساين�س ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 9330 زيون�سفـيل رود انديانابولي�س اأي ان 46268، الواليات 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/6/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 115366

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2018/4/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1231 فـي 2018/2/19م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اإي. اآي. دو بون دي نومورز اند كومبني 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كورتيفا اجري�ساين�س ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 9330 زيون�سفـيل رود انديانابولي�س اأي ان 46268، الواليات 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/6/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 115367

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2018/4/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1231 فـي 2018/2/19م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اإي. اآي. دو بون دي نومورز اند كومبني 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كورتيفا اجري�ساين�س ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 9330 زيون�سفـيل رود انديانابولي�س اأي ان 46268، الواليات 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/6/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 28551

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 890 فـي 2009/7/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ديون هولدنغز ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ديون براندز ملتد 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: ذا وايت بيلدينغ، طابق 4، 11 �سارع اف�سام، لندن دبليو 11 4 ايه 

جاي، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 45050

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/5/31م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 874 فـي 2008/11/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ديون هولدنغز ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ديون براندز ملتد 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: ذا وايت بيلدينغ، طابق 4، 11 �سارع اف�سام، لندن دبليو 11 4 ايه 

جاي، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 45051

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2010/10/6م

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

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ديون هولدنغز ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ديون براندز ملتد 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: ذا وايت بيلدينغ، طابق 4، 11 �سارع اف�سام، لندن دبليو 11 4 ايه 

جاي، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 47888

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/2/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 867 فـي 2008/7/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ديون هولدنغز ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ديون براندز ملتد 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: ذا وايت بيلدينغ، طابق 4، 11 �سارع اف�سام، لندن دبليو 11 4 ايه 

جاي، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 70509

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2012/12/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 978 فـي 2012/7/7 م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ديون هولدنغز ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ديون براندز ملتد 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: ذا وايت بيلدينغ، طابق 4، 11 �سارع اف�سام، لندن دبليو 11 4 ايه 

جاي، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 149448

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2022/3/17 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1417 فـي 2021/11/21م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ديون هولدنغز ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ديون براندز ملتد 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: ذا وايت بيلدينغ، طابق 4، 11 �سارع اف�سام، لندن دبليو 11 4 ايه 

جاي، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 37136

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/7/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 813 فـي 2006/4/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايرو ايه جي هولدينغز، ال ال �سي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ايرو اي بي هولدينغز، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 1400 برودواي، فلور 18، نيويورك، ان واي، 1008، الواليات 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/5/4م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 99066

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/1/22 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1164 فـي 2016/10/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايرو ايه جي هولدينغز، ال ال �سي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ايرو اي بي هولدينغز، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 1400 برودواي، فلور 18، نيويورك، ان واي، 1008، الواليات 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/5/4م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 103066

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/3/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1171 فـي 2016/12/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايرو ايه جي هولدينغز، ال ال �سي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ايرو اي بي هولدينغز، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 1400 برودواي، فلور 18، نيويورك، ان واي، 1008، الواليات 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/5/4م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 103067

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/3/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1171 فـي 2016/12/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايرو ايه جي هولدينغز، ال ال �سي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ايرو اي بي هولدينغز، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 1400 برودواي، فلور 18، نيويورك، ان واي، 1008، الواليات 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/5/4م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 103068

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/3/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1171 فـي 2016/12/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايرو ايه جي هولدينغز، ال ال �سي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ايرو اي بي هولدينغز، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 1400 برودواي، فلور 18، نيويورك، ان واي، 1008، الواليات 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/5/4م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 103073

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/3/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1171 فـي 2016/12/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايرو ايه جي هولدينغز، ال ال �سي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ايرو اي بي هولدينغز، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 1400 برودواي، فلور 18، نيويورك، ان واي، 1008، الواليات 

املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/5/4م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 39465

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/3/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 849 فـي 2010/10/20م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: لوتي اأدفان�سد ماترييالز كو، اإل تي دي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: لوتي كيميكال كوربورا�سني 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: كورية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 اأوليمبيك�س - رو �سوجنبا - جو �سيول، كوريا اجلنوبية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: كوريا اجلنوبية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/4/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 39466

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 17

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/10/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 887 فـي 2009/5/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: لوتي اأدفان�سد ماترييالز كو، اإل تي دي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: لوتي كيميكال كوربورا�سني 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: كورية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 اأوليمبيك�س - رو �سوجنبا - جو �سيول، كوريا اجلنوبية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: كوريا اجلنوبية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/4/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 39467

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 19

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/10/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 887 فـي 2009/5/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: لوتي اأدفان�سد ماترييالز كو، اإل تي دي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: لوتي كيميكال كوربورا�سني 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: كورية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 اأوليمبيك�س - رو �سوجنبا - جو �سيول، كوريا اجلنوبية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: كوريا اجلنوبية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/4/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 39468 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 20

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/12/28م

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

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: لوتي اأدفان�سد ماترييالز كو، اإل تي دي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: لوتي كيميكال كوربورا�سني 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: كورية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 اأوليمبيك�س - رو �سوجنبا - جو �سيول، كوريا اجلنوبية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: كوريا اجلنوبية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/4/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 39469 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 27

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2010/3/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 849 فـي 2007/10/20م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: لوتي اأدفان�سد ماترييالز كو، اإل تي دي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: لوتي كيميكال كوربورا�سني 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: كورية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 اأوليمبيك�س - رو �سوجنبا - جو �سيول، كوريا اجلنوبية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: كوريا اجلنوبية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/4/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 32553

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2005/10/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 794 فـي 2005/7/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اأي تي زد - زيلي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ميزون زيلي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 12 �سيمان دي جورجيز، 69570 دارديلي، فرن�سا 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: فرن�سا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/6/29م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 138458

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2021/2/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1363 فـي 2020/10/25م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: الدكتور لال�ستثمار 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اوكويوكوالر جيدا كوزميتك توريزم تيكارت فـي �ساناي ملتد �سريكيتي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: تركية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطان اورهان ماه، 1/1181 �سوكاك رقم 5 جيبزي/كوكايلي، تركيا 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: تركيا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/6/20م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 143901

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2021/7/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1387 فـي 2021/4/11م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اييت ج�ست، انك 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: جود مييت، انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

 ،94110 ايه  �سي  فران�سي�سكو،  �سان  �سرتيت،  فول�سوم   2000 العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الواليات املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/5/17م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 142987

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2021/5/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1380 فـي 2021/2/21م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اييت ج�ست، انك 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: جود مييت، انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

 ،94110 ايه  �سي  فران�سي�سكو،  �سان  �سرتيت،  فول�سوم   2000 العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الواليات املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/5/17م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 17867 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2003/10/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 746 فـي 2003/7/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: روك انرتنا�سيونال 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: روك ابكو ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليات   ،10016 نيويورك  فلور   16 افـينيو،  مادي�سون   261 العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/8/25م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 17868 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/2/8 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 755 فـي 2003/11/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: روك انرتنا�سيونال 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: روك ابكو ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليات   ،10016 نيويورك  فلور   16 افـينيو،  مادي�سون   261 العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/8/25م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

-207-



اجلريدة الر�سمية العدد )1455(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 54725

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/2/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 885 فـي 2009/4/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: جون�سون اند جون�سون 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: روك ابكو ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليات   ،10016 نيويورك  فلور   16 افـينيو،  مادي�سون   261 العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/8/25م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 54726

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/2/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 885 فـي 2009/4/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: جون�سون اند جون�سون 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: روك ابكو ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليات   ،10016 نيويورك  فلور   16 افـينيو،  مادي�سون   261 العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/8/25م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 23801

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2013/10/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 802 فـي 2005/1/11م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اجنلي�س وان ايه جي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سيجنوم انرتنا�سونال ايه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: هالدن�سرتا�س 4، 6006 لو�سرين، �سوي�سرا 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/8/7م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 83621 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2015/1/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1072 فـي 2014/9/28م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ميك�سيكان جريلز ليمتد 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كيتوبي ون ا�س بي فـي ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 2472 ري�سكــــو - ورك 3، الطابق 24، ريجـــ�س �ســـوق اأبوظبــــي 

العاملي، جزيرة  اأبوظبي  �سوق  ال�ســـلع، مربعة  بـــرج  العاملـــي، 

املاريا، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: االإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/4/21م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 28505

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2005/11/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 795 فـي 2005/7/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كوفـي�س فارما بي فـي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كوفـي�س فارما جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: غرافـينويغ 12، �سي ات�س - 6300 زاغ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/23م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 41972 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/6/27م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 835 فـي 2007/3/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كوفـي�س فارما بي فـي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كوفـي�س فارما جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: غرافـينويغ 12، �سي ات�س - 6300 زاغ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/23م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 79572

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/3/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1033 فـي 2013/12/10م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سركة �سريكل فـينت�سرز هولدينجز ليميتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كيتوبي ون ا�س بي فـي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

اأبوظبي  �سوق  ريج�س   ،24 الطابق  ورك،  ري�سكو-   ،2472 العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  مربعة  ال�سلع،  برج  العاملي، 

املاريا، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: االإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/6/21م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 13143

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2002/3/3 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 709 فـي 2001/12/22م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: هاري رام�سدينز )ري�ستورانت( ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: هاري رام�سدينز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان:  ت�سابتــــــــر هـــــاو�س 33 لــــندن رود، ريجايـــت، �ســــوري، اإنكلتـــــرا، 

ار ات�س 2 9 ات�س زد، اململكة املتحدة 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/24م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 13144

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2002/3/3 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 709 فـي 2001/12/22م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: هاري رام�سدينز )ري�ستورانت( ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: هاري رام�سدينز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان:  ت�سابتــــــــر هـــــاو�س 33 لــــندن رود، ريجايـــت، �ســــوري، اإنكلتـــــرا، 

ار ات�س 2 9 ات�س زد، اململكة املتحدة 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/24م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 13143

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2002/3/3 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 709 فـي 2001/12/22م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: هاري رام�سدينز ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: دييب بلو ري�ستيورانت ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان:  ت�سابتــــــــر هـــــاو�س 33 لــــندن رود، ريجايـــت، �ســــوري، اإنكلتـــــرا، 

ار ات�س 2 9 ات�س زد، اململكة املتحدة 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/24م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 13144

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2002/3/3 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 709 فـي 2001/12/22م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: هاري رام�سدينز ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: دييب بلو ري�ستيورانت ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان:  ت�سابتــــــــر هـــــاو�س 33 لــــندن رود، ريجايـــت، �ســــوري، اإنكلتـــــرا، 

ار ات�س 2 9 ات�س زد، اململكة املتحدة 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/24م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/10م 
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�أحمد بن ناجي بن �سامل بيت �سيخ �سعد
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �رتقاء �جلنوب للتجارة -ت�سامنية

يعلن اأحمد بن ناجي بن �شامل بيت �شيخ �شعد اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ارتقاء اجلنوب 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٥٨٨٧٥، وللم�شفي 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ص.ب:٢١٧ ر.ب:٢٢٢ 

 هاتف رقم:٩٦٦٢٢٤٩٦  
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�سفــي

مظاهر بن يون�ص بن جنكي �لعجمي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع ق�سر �إلإبد�ع �ل�ساملة �ص.م.م

يعلن مظاهر بن يون�س بن جنكي العجمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع ق�شر اآلإبداع 
آلتفاق  وفقا   ،١١٣٧٩١٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م،  ال�شاملة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:
 هاتف رقم:٩٧٧٧٣٤٤٣  

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�سفــي
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علي بن مبارك بن خمي�ص �لعرميي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية 

ل�سركة م�ساريع روعة �لتعمري للتجارة و�ملقاوإلت �ص.م.م

يعلن علي بن مبارك بن خمي�س العرميي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع روعة التعمري 
للتجارة واملقاوآلت �س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٢١١٤، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ص.ب:٥٥٠ ر.ب:١١٣

هاتف رقم:٩٣٧٧٧٧٠٠  
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة كومبو �ملتحدة �ص.م.م

يعلن علي بن مبارك بن خمي�س العرميي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة كومبو املتحدة �س.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٨١٤٧٢٩، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ص.ب:٥٥٠ ر.ب:١١٣

هاتف رقم:٩٣٧٧٧٧٠٠  
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�سفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع كومبو �لتجارية �ص.م.م

يعلن علي بن مبارك بن خمي�س العرميي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع كومبو التجارية 
�س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤١٧٣٧، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
اآلأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ص.ب:٥٥٠ ر.ب:١١٣

هاتف رقم:٩٣٧٧٧٧٠٠  
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�سفــي

حميد بن عبد�للـه بن �سعيد �لهنائي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سرق �جلزيرة للم�ساريع �لع�سرية �ص.م.م

يعلن حميد بن عبداللـه بن �شعيد الهنائي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شرق اجلزيرة للم�شاريع 
آلتفاق  وفقا   ،١١١٦٥٧٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م،  الع�شرية 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:
 وإلية عربي - حمافظة �لظاهرة

�ص.ب:٤٧٢ ر.ب:٥١١
هاتف رقم:٩٩٤١٩٤٧١  

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�سفــي
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�سام�ص بن عبد�للـه بن نا�سر �خلرو�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ظاهر �خلري للتجارة و�ملقاولت -ت�سامنية
يعلن �شام�س بن عبداللـه بن نا�شر اخلرو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ظاهر اخلري 
للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٥٥٦٨٧٨، 
وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع 
مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ص.ب: ٦١ ر.ب: ٣١٧ 
 هاتف رقم: ٩٩٢٢٩٣٣٠  

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�سفــي

حممد بن علي بن حممد �ل�ساحلي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
ل�سركة حممد ويحيى �أبناء علي �ل�ساحلي للتجارة و�ملقاولت -ت�سامنية

يعلن حممد بن علي بن حممد ال�شاحلي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حممد ويحيى اأبناء 
علي ال�شاحلي للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري 
بالرقـم ١١٠٨٣٧٤، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى 

علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: ٤١٥ ر.ب: ٣١٥ 

 هاتف رقم: ٩٦٢٢٦٦٠٣  
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�سفــي
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خالد بن �سعيد بن علي الهنائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم املغرب التجارية �ش.م.م

يعلـن خالد بن �شعيد بن علي الهنائي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة جنم املغرب التجارية �ش.م.م، 

وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1774921، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
حمد بن حممد بن �سعيد ال�سحي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور�ش ال�سرية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

للتجارة  ال�شرية  نور�ش  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  ال�شحي  �شعيد  بن  يعلـن حمد بن حممد 

واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1172132، عن انتهاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
عامر بن �سليمان بن �سعيد امل�سكري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليحمدي املتحدة للتجارة واخلدمات �ش.م.م

املتحدة  اليحمدي  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  امل�شكري  �شعيــــد  بن  �شليمــــان  بن  عامــــر  يعلـن 

للتجارة واخلدمات �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1691376، عن 

انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اأحمد بن �سعيد بن حممد الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفق للتجهيزات والتجارة �ش.م.م

يعلـن اأحمـــد بن �شعـــيد بن حممــد الوهيبــي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة ال�شفــــق للتجهــــيزات 

انتهاء  عن   ،1131271 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  والتجارة 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سار احلديث لتقنية املعلومات �ش.م.م

امل�شـــار احلديـــث لتقنيـــة  امل�شفي ل�شركة  البيان للتدقيــق واملراجعــة ب�شفـته  يعلـن مكتب 

انتهاء  عن   ،1088868 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  املعلومات 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
ممدوح ر�ساد الفار�ش

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهام الفنية املتخ�س�سة �ش.�ش.و

يعلـن ممــــدوح ر�شــــاد الفــــار�ش ب�شفـته امل�شفي ل�شركة املهام الفنية املتخ�ش�شة �ش.�ش.و، 

وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1046949، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
�سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فن االإعمار للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن �شامل بن را�شــد بن �شليــم ال�شنيــدي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة فـــن االإعمـــار للتجـــارة 

واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1024498، عن انتهاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأعمال الناجحة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن �شامل بن را�شــد بن �شليــم ال�شنيــدي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة االأعمال الناجحة للتجارة 

انتهاء  1098335، عن  بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  واملقاوالت 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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حممد بن م�سطفى بن خمتار اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النكهة الطيبة �ش.م.م

يعلـن حممد بن م�شطفى بن خمتار اللواتي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة النكهة الطيبة �ش.م.م، 

وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1116399، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اأفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�سية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد للعقارات �ش.م.م

تعلـن اأفراح بنت حممد بن �شامل احلرا�شية ب�شفـتها امل�شفية ل�شركة اأبعاد للعقارات �ش.م.م، 

وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1368721، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــية
�سعيد بن حممد بن علي الكعبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأما�سي حم�سة للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  اأما�شي حم�شة  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  الكعبي  بن علي  �شعيد بن حممد  يعلـن 

اأعمال  انتهاء  عن   ،1060434 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اأحمد بن حممد بن عزان القا�سمي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروا�سي املتقدمة �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن حممد بن عزان القا�شمي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة الروا�شي املتقدمة �ش.م.م، 

وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1089597، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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خالد بن �سليمان بن �سعيد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ النجاح الراقي �ش.م.م

الراقـــي  النجـــاح  �شمـــوخ  امل�شفي ل�شركة  املقبايل ب�شفـته  �شعيد  �شليمان بن  يعلـن خالد بن 

�ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1234438، عن انتهاء اأعمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
را�سد بن نا�سر بن �سعيد ال�سناين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عا�سفة ال�سحراء ال�ساملة �ش.م.م

يعلـن را�شد بن نا�شر بن �شعيد ال�شناين ب�شفـته امل�شفي ل�شركة عا�شفة ال�شحراء ال�شاملة 

�ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1172454، عن انتهاء اأعمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
�سيف بن خمي�ش بن �سامل ال�سيدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب ال�سالم الوطنية للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �شيف بن خمي�ش بن �شامل ال�شيدي ب�شفـته امل�شفي ل�شركـــة بـــاب ال�شـــالم الوطنـــية 

للتجـــارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1025394، عن انتهاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
عبدالعزيز بن خلف بن حمود الذهلي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ايه ان جي او تومي�سن �سوليو�سنز �ش.م.م

يعلـن عبدالعزيز بن خلف بن حمود الذهلي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة ايه ان جي او تومي�شن 

انتهاء  عن   ،1246538 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  �شوليو�شنـــز 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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نا�سر بن را�سد بن نا�سر اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة وكان الدولية �ش.م.م

الدولية  امل�شفي ل�شركة جمموعة وكان  نا�شر اجلهوري ب�شفـته  را�شد بن  نا�شر بن  يعلـن 

�ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1200091، عن انتهاء اأعمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
عبداللـه بن �سامل بن حممد ال�سعيدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة قي�ش بن �سامل بن حممد ال�سعيدي و�سريكه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

بن  �شامل  بن  قي�ش  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  ال�شعيدي  حممد  بن  �شامل  بن  عبداللـه  يعلـن 

حممد ال�شعيدي و�شريكه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري 

بالرقم 1063149، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
بدر بن عبداللـه بن ها�سل الر�سيدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رحاب الرديدة املتحدة للتجارة - ت�سامنية

املتحدة  الرديدة  امل�شفي ل�شركة رحاب  الر�شيدي ب�شفـته  يعلـن بدر بن عبداللـه بن ها�شل 

انتهاء  1124552، عن  الـتجـاري بالرقم  ال�شجــل  اأمانة  للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
�سلطان بن �سيف بن را�سد املعمري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم �سحم ال�ساطع �ش.م.م

يعلـن �شلطان بن �شيف بن را�شد املعمري ب�شفـته امل�شفي ل�شركة جنم �شحم ال�شاطع �ش.م.م، 

وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1096675، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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�سيف بن �سعيد بن حمود املياحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء حي ال�سرح للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �شيف بن �شعيد بن حمود املياحي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة �شمـــاء حـــي ال�شـــرح للتجـــارة - 

اأعمال  انتهاء  1112620، عن  بالرقــم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  ت�شامنيـــة، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
علي بن حممد بن علي البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القوافل لتقنية املعلومات - ت�سامنية

 - املعلومـــات  لتقنية  القوافل  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  البلو�شي  بن علي  يعلـن علي بن حممد 

اأعمال  انتهاء  عن   ،3222217 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
علي بن عبداللـه بن حممد املزروعي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيبات العقر للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  العقر  ل�شركة طيبات  امل�شفي  ب�شفـته  املزروعي  بن حممد  عبداللـه  بن  علي  يعلـن 

اأعمال  انتهاء  عن   ،1216114 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية للهند�سة واالأعمال الدولية �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي ب�شفـته امل�شفي لل�شركة العاملية للهند�شة واالأعمال 

الدولية �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1035183، عن انتهاء اأعمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

-223-



اجلريدة الر�سمية العدد )1455(

عبداللـه بن حممد بن �سامل اجلحافـي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع فرحة املتحدة �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن حممد بن �شامل اجلحافـي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة م�شاريع فرحة املتحدة 

�ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1069639، عن انتهاء اأعمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

حممد بن ماحوين بن خلفان ال�سيفي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال القابل املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

املتحدة  القابل  ال�شيفي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة جبال  يعلـن حممد بن ماحوين بن خلفان 

1090889، عن  بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 

انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

�سلطان بن حممد بن هالل اخلليلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التكنلوجيا الداخلية �ش.م.م

يعلـن �شلطان بن حممد بن هالل اخلليلي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة التكنلوجيا الداخلية �ش.م.م، 

وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1053765، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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اإ�سحاق بن عبداللـه بن اإ�سحاق العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإجنازات ال�سويق للتجارة �ش.م.م

اإنـــجازات ال�سويــــق  اإ�سحاق العجمي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة  اإ�سحاق بن عبداللـه بن  يعلـن 

للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1238604، عن انتهاء اأعمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي

خمي�ش بن علي بن ح�سن الفزاري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حمدان بن علي بن ح�سن الفزاري و�سركاه للتجارة - ت�سامنية

امل�سفـــي ل�سركة حمدان بن علي بن ح�سن  الفزاري ب�سفـتـــه  يعلـن خمي�ش بن علي بن ح�سن 

الفزاري و�سركاه للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3046125، 

عن انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي

�سامل بن علي بن نا�سر املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعمري والقطيطي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن �سامل بن علي بن نا�سر املعمري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة املعمري والقطيطي للتجارة 

واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1032654، عن انتهاء اأعمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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