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ديـوان البـالط ال�سلطانـي

قــــرار ديوانـــي

رقـــم 2017/3

بت�سكيـل جملــ�س اإدارة الهيئـة العمانيـة لالعتمـاد الأكادميـي

ا�ستنــادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/54 باإن�ساء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/48 باإن�ساء جمل�س التعليم واعتماد نظامه ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ي�سكــل جمل�س اإدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي على النحو الآتي :

�سعـادة الدكتــور عبداللـه بـن حممــد بــن عامــر ال�سارمــي                                رئي�ســـــــــــــــــــــــــــــــا

الدكتــــــــــورة ثويبـــــة بنــــت اأحمــــــد بــــن عي�ســــــى الربوانيـــــة                                  ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا

الدكتــــــــــور اأحمـــــــد بــــن حم�ســـــن بــــــن حممـــــــد الغ�سانـــــــي                                   ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا 

الدكتــــــــــــــور اأحمـــــــد بــــــــن م�سعــــــــود بـــــــن علـــــــي الكنـــــــــدي                                ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا

الدكتــــــــــور هـــــــالل بـــــن زاهـــــــر بــــــن عبداللــــــه النبهانــــــــي                               ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا 

الدكتـــــــــــــــور حمـــــــد بــــــــن ها�ســـــــــم بـــــــن حممــــــد الذهــــــــب                               ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا

الدكتـــــــــــــــــــــــــور عامــــر بــــن عـــــــو�س بــــــن �سالــــــم الـــــــروا�س                               ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا

الدكتــــــــور يونــــــــ�س بــــــن خلفــــــان بـــــــن عزيـــــــز الأخزمــــــــي                               ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا

الرئيـ�س التنفيـذي للهيئـة العمانيـة لالعتمـاد الأكادميـي                              مقــــــــــــــــــــــــــــــــررا
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املــادة الثانيــــة

ميار�س املجل�س اخت�سا�ساته املن�سو�س عليها فـي املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/54 .

املــادة الثالثــــة

للمجل�س فـي �سبيل ممار�سته لخت�سا�ساته ال�ستعانة مبن يراه منا�سبا .

املــادة الرابعــة

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

�سـدر فـي : 3 مـن جمـادى الثانيـة 1438هـ

املـوافــــق : 2 مـن مــــــــــــــــــــــــار�س 2017م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي

وزيــــــــــــر ديـــــــــــــوان البــــــــالط ال�سلطانــــــــي

                                                                               رئيـــــــــــــــــــــــ�س جملـــــــــــــــــــــــــ�س التعليـــــــــــــــــــــــــــم
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الهيئــة العامـــة حلمايـــة امل�ستهلـك 

قـــرار

رقــم 2017/77

باإ�ســدار الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون حمايــة امل�ستهـــلك

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/26 باإن�ساء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ، 

واإىل نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/53 ، 

واإىل قانون حماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/66 ، 

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون حماية امل�ستهلك ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2007/49 ، 

واإىل موافقة جمل�س الوزراء ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تقـــرر

املــادة الأولـــى

يعمـل بالالئحـة التنفـيذيـة لقانـون حمايــة امل�ستهــلك املرفقــة . 

املــادة الثانيــة

يلغى القرار الوزاري رقم 2007/49 امل�سار اإليه ، كما يلغى كــل ما يخالف الالئحة املرفقة ، 

اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الثالثــة

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

�سـدر فـي : 10 من جمادى الثانية 1438هـ

املـوافــــق :   9  من مـــــــــــــــــــــار�س 2017م 

 د . �سعيــــــد بن خميـــــــ�س بن جمعـــــــة الكعبـــــي

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
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الالئحــة التنفـيذيـة لقانــون حمايــة امل�ستهــلك

الف�ســل الأول

تعريفــات واأحكـــام عامـــة

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�سو�س 

املعنى  الآتية  ، كما يكون للكلمات والعبارات  اإليه  امل�سار  امل�ستهلك  عليه فـي قانون حماية 

املحدد قرين كل منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 

1 - القانــون : 

قانون حماية امل�ستهلك . 

2 - الإدارة املخت�ســة : 

التق�سيم الإداري املخت�س بالهيئة ، املعني بتطبيق اأحكام القانون ، والالئحة .

3 - ال�ستدعـــاء : 

اإجـــراء تقــــوم بـــه الهيئــة ، اأو املزود ، ل�سحب �سلعة ، اأو وقف خدمــة ، اإذا كان بهـا عيب ، 

اأو غري مطابقة للموا�سفات القيا�سية ، وكان من �ساأنها الإ�سرار بامل�ستهلك .

4 - ال�سمــــان : 

 اإقرار كتابي �ســادر من املــزود ، اأو الوكيل التجاري اأو املعلن ، اأو ممــن ميثلهم ، بخلــو 

ال�سلعـــة ، اأو اخلدمـــة - مو�ســـوع ال�سمـــان - من العيــوب ، ومطابقتهــا للموا�سفـــات 

القيا�سية ، وتعهده با�ستبدالها ، اأو اإرجاعها ورد قيمتها ، اأو باإ�سالح اأي خلل اأو عطل 

يطراأ عليها خالل مدة ال�سمان .

5 - التعاقــد عن بعــد : 

العقد املربم بني املزود وامل�ستهلك با�ستخدام اإحدى الو�سائل الإلكرتونية .

املــادة ) 2 ( 

 ملجل�س الوزراء اقرتاح التعديالت الالزمة على اأحكام الالئحة ، وعلى رئي�س املجل�س اتخاذ 

اإجراءات تعديلها . 
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املــادة ) 3 ( 

تعد ال�سلعة مغ�سو�سة فـي اأي من احلالت الآتية : 

اإذا اأدخـــل عليهــــا تغييـــر ، اأو تعديـــــل ، بـــــاأي طريقـــــة فــــي عددهـــــا ، اأو مقدارهـــــــا ،  - 1

اأو قيا�سها ، اأو كيلـهـــا ، اأو وزنهـــا ، اأو طاقتهـا ، اأو عيارها ، اأو ذاتيتهــا ، اأو حقيقتها ، 

اأو طبيعتهـــــا ، اأو �سفاتهـــا ، اأو عنا�سرهــــــا ، اأو اأ�سلهــــا ، اأو من�ساأها ، اأو تركيبتهــــا ، 

اأو تاريـــخ �سالحيتهـــا ، اأو خ�سائ�سها ، اأو فـي بياناتها ، اأو كميتها .

اإذا متت اإعادة تعبئتها فـي عبوات اأخرى . - 2

الإعالن عنها ، اأو الرتويج لها مبا يخالف حقيقتها . - 3

ا�ستعمـــال اأوان ، اأو اأوعيــة ، اأو اأغلفــة ، اأو عــبوات ، اأو مل�سقـــات ، اأو مطبوعــات غيــر  - 4

مطابقـــــة للموا�سفــــــات القيا�سيــــة ، اأو معيبــــة ، اأو �ســــارة بال�سحـــــــة وال�سالمـــــة ، 

فـي جتهيز اأو حت�سري ما يكون معدا للبيع من ال�سلع .

املــادة ) 4 ( 

تعد ال�سلعة فا�سدة فـي اأي من احلالت الآتية : 

اإذا كانت غري �ساحلة لال�ستغالل ، اأو لالنتفاع ، اأو ال�ستعمال ، اأو ال�ستهالك . - 1

 اإذا انتهت فرتة �سالحيتها . - 2

اإذا تغريت خوا�سها الطبيعية ، اأو مكوناتها . - 3

اإذا ظهرت عليها عالمات ف�ساد ، اأو تلف . - 4

اإذا ثبت اأنها فا�سدة نتيجة فح�سها . - 5

املــادة ) 5 ( 

تعـــد ال�سلعـــة مقلـــدة اإذا كانــت تت�سابـــه فـي ال�سكل مـــع مثيالتها الأ�سليــة ، وتختلــف عنهـــا 

فـي جودتها ، وت�سلل امل�ستهلك عن م�سدرها ، اأو نوعها ، اأو تركيبها ، اأو عنا�سرها ، اأو كميتها ،

اأو �سكلها ، اأو قيمتها .

املــادة ) 6 ( 

تقدمي  بوقف  قرارا  ي�سدر  اأن   - املعنية  اجلهات  مع  التن�سيق  بعد   - الرئي�س  على  يجب 

اخلدمة ، اأو تداول ال�سلعة ، اأو اإتالفها ، اإذا كان الإتالف هو الو�سيلة الوحيدة لو�سع حد 

للخطر الناجم عنها ، وذلك فـي حال توافر معيار اأو اأكرث من املعايري الآتية : 
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قيام خطر وقع ، اأو يو�سك اأن يقع بناء على معلومات موؤكدة . - 1

عدم تطابق ال�سلعة ، اأو اخلدمة مع املوا�سفات القيا�سية ، اأو اإذا كانت مغ�سو�سة ،  - 2

اأو فا�سدة ، اأو مقلدة ، اأو غري م�سرح بتداولها .

اإذا كان ا�ستخدام ال�سلعة ، اأو اخلدمة ي�سكل خطرا على �سحة و�سالمة امل�ستهلك  - 3

اأو اأمواله .

وجود درا�سات ، اأو بحوث علمية ، اأو نتائج خمربية توؤكد �سرر ال�سلعة ، اأو اخلدمة  - 4

على امل�ستهلك اأو اأمواله .

وجود بالغات اأو �سكاوى على ال�سلعة اأو اخلدمة ، بعد التاأكد من �سحتها . - 5

املــادة ) 7 ( 

يجـــب علـــى رئي�س املجلـــ�س ، وبعد موافقة املجل�س وجمل�س الوزراء ، فـي حال حدوث حالة 

لوقف  وقتية  اإجراءات  اتخاذ   ، القانون  من   )9( املــادة  فـي  عليها  املن�سو�س  احلالت  من 

الزيادة امل�ستمرة فـي الأ�سعار ، اأو تقلي�سها اأو خف�سها ، وي�سدر بها قرار ، يحدد فـيه �سروط 

تداول ال�سلع واخلدمات ، واأ�سعارها ، وفرتة �سريانه ، ويجوز متديد فرتة �سريان القرار 

لفرتة اأو فرتات اأخرى ، وبذات الإجراءات ، فـي حالة ا�ستمرار الظروف واحلالت املن�سو�س 

عليها فـي املــادة )9( من القانون .

املــادة )  8 ( 

يجــب علـــى رئيـــ�س املجلــ�س عند تقديــر الزيـــادة غري الطبيعية فـي الأ�ســعار ، وفقــا لأحكـــام 

املــادة )9( من القانون ، اأن ي�ستند على الأ�س�س الآتية : 

 عدم توافر ال�سلعة . - 1

ن�سبة الت�سخم فـي ال�سلطنة . - 2

 �سعر ال�سلعة ، اأو اخلدمة فـي الفرتات ال�سابقة . - 3

امل�ستوى العام لالأ�سعار فـي ال�سلطنة ، وفـي الدول املجاورة . - 4

�سعر ال�سلعة اأو اخلدمة فـي ال�سلطنة ، وفـي الدول املجاورة . - 5

معدل ن�سبة الزيادة فـي �سعر ال�سلعة اأو اخلدمة . - 6

قيمة �سرف العملة الأجنبية وقت ا�سترياد ال�سلعة ، اأو املواد الأولية . - 7
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�سكاوى امل�ستهلكني اإىل الهيئة . - 8

ارتفاع الأ�سعار فـي بلد املن�ساأ . - 9

ارتفاع تكاليف ال�سحن والنقل . - 10

ارتفاع اأ�سعار الطاقة . - 11

مدى وجود مناف�سة ، اأو احتكار ح�سب القوانني املعمول بها . - 12

املــادة )  9 ( 

فـي حــال ن�ســوب خـــالف بني املـــزود وامل�ستهـــلك ، يجوز لالإدارة املخت�سة ال�ستعانة بخبيــر 

لإبداء راأيه الفني ، واإعداد التقرير ب�ساأن اخلالف القائم بني امل�ستهلك واملزود .

ويتحمل امل�ستهلك نفقة اأتعاب اخلبري ، وفـي حال �سدور حكم ق�سائي نهائي ل�ساحله يحق 

له املطالبة باأتعاب اخلبري . 

املــادة )  10 ( 

يجـــوز للهيئـــة اأخـــذ عينـــات جمانيـــة من ال�سلـــع التـــي تعــر�س �سحة امل�ستهــلك و�سالمته ، 

اأو اأمواله للخطر ، لفح�سها ، وفقا لالآتي : 

اأن تكون العينات بالعدد الكافـي ، وبح�سور املزود ، اأو من ميثله ، اأو باأي من العاملني  - 1

لديه .

 اأن يتم اإحالة العينات اإىل املختربات احلكومية ، اأو املختربات املعتمدة .  - 2

اإذا كانــت ال�سلعــة امل�ستبـــه فـيهـــا ، من ال�سلع القابلة للتلــف ال�سريــع ، تاأخــذ العينــة  - 3

�سفة ال�ستعجال للفح�س املخربي . 

ويلتزم املزود بتكاليف الفح�س ومطابقة العينات ، اإذا تبني عدم �سالحيتها . 

الف�ســل الثانـــي

حقـــوق امل�ستهـــلك

املــادة )  11 ( 

للرئي�س اتخاذ كافــة الإجـراءات التي من �ساأنها �سمان حقوق امل�ستهلك ، وتنظيـــم نزاهــة 

املعامالت ، ب�سورة حترتم فـيها القواعد العامة املتعلقة ب�سالمة ال�سلع واخلدمات ، والتثبت 

من مدى مطابقتها للموا�سفات القيا�سية ، وله ب�سفة خا�سة اتخاذ ما ياأتي : 
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اإ�صــدار حتذيـــرات اأو تنبيهات اأو اتخـــاذ اأي احتياطــــات يعلن عنهـــا ، ويعـــرف بهـــا    1

امل�صتهلك .

اإلزام املزود باإرجاع ال�صلع ق�صد اإبدالها اأو تغيريها ، اأو رد ثمنها كليا اأو جزئيا .    2

املــادة )  12 ( 

يجب على املزود ت�صليم امل�صتهلك فاتورة تثبت �صراءه لل�صلعـــة ، اأو تلقيــه للخدمــة ، �صـــواء 

اأطلــب ذلك ، اأم لــم يطلبـــه ، واأن تكون الفاتـــورة باللغة العربيــة ، ويجــوز لــه ا�صتخــدام لغـــة 

اأخرى اأو اأكرث اإىل جانب اللغة العربية .

ويجـــب اأن تت�صمـــن الفاتــورة البيانات الأ�صا�صية اخلا�صــة بال�صلعــة اأو اخلدمــة ، بالإ�صافـــة 

اإىل البيانات الآتية : 

ا�صـــم املـــزود ، وا�صــم حملــه التجـــاري ، ورقــم القيــد فـي ال�صجل التجــاري ، وكافـــة    1

بياناتهما .

 تاريخ التعاقد على ال�صلعة ، اأو اخلدمة .   2

�صعر ال�صلعة ، اأو اخلدمة ، ونوعها ، ومقدار ال�صريبة اإن وجدت .   3

كمية ال�صلعة من حيث العدد ، اأو الوزن ، اأو احلجم .   4

ميعاد الت�صليم - اإن وجد - وكيفـية تنفـيذه .   5

توقيع وختم املزود ، اأو من ميثله قانونا .   6

مدة ال�صمـــان ، اأو مــدة ال�صيانـــة ، اأو اخلدمة املجانيــة ، ونوعهــا بح�صــب طبيعـــة    7

ال�صلعة اأو اخلدمة ، ويجوز حتديدها فـي م�صتند م�صتقل .

املــادة )  13 ( 

مع عدم الإخالل باأحكام املــادة )12( من الالئحة ، يجب اأن تت�صمــن الفاتــورة التــي تثبــت 

�صراء ال�صلعة اأو تلقي اخلدمة بالتق�صيط البيانات الآتية : 

اإجمايل مبلغ التق�صيط .   1

ن�صبة الربح ، وكيفـية احت�صابه .   2

تاريخ بدء احت�صاب الربح .   3

عدد الأق�صاط ، وقيمة كل ق�صط .   4
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مدة التق�سيط .   5

اجلزاءات التـــي تفـــر�ض على امل�ستهـــلك فــــي حالـــة التخلـــف عن دفـــع الأق�ســــاط ،    6

اأو التاأخري فـي �سدادها .

حقوق والتزامــات طرفــي التعاقــد املتعلقــة بامللكيــة والت�ســرف بها فـي اأثنـــاء فتــرة    7

التق�سيط .

املــادة )  14 ( 

يجب على املزود التاأكد من اطالع امل�ستهلك على البيانات امل�سار اإليها فـي املادتني )12 و 13( 

من الالئحة ، وقبوله لها . 

املــادة )  15 ( 

اإذا �ساب اأيا من ال�سلــع الواردة فـي امللحق رقم )2( املرفق بالالئحة عيــب ، اأو كانــت هـــذه 

ال�سلع غري مطابقة للموا�سفات القيا�سيـــة ، اأو الغر�ض الذي مت التعاقد من اأجلــه ، يحــــق 

للم�ستهـــــلك ا�ستبــــدال ال�سلعــــة ، اأو اإعادتهــــــا وا�ستـــرداد قيمتهــــا دون اأي تكلفـــــة اإ�سافـيــــة ، 

اأو اإ�سالحها ، وذلك وفقا لالآتي : 

تاريخ    1 من  يوما  ع�سر  خم�سة   )15( خالل  ال�سلعة  ا�ستبدال  امل�ستهلك  يطلب  اأن 

ت�سلمه ال�سلعة .

 اأن يطلب امل�ستهلك اإعادة ال�سلعة وا�سرتداد قيمتها خالل مدة ال�سمان اإن وجدت .   2

اأن يطلب امل�ستهلك اإ�سالح العيب خالل مدة ال�سمان .   3

اأن يقدم امل�ستهلك ما يثبت �سراء ال�سلعة من املزود .   4

 األ يكون العيب ناجتا عن �سوء ا�ستعمال امل�ستهلك لل�سلعة .   5

اأن يوفر املزود للم�ستهلك �سلعة بديلة توؤدي الغر�ض ذاته - فـي حال ما اإذا اختار    6

امل�ستهـــلك اإ�ســــالح العيــــب - وذلك اإىل اأن يتـــم اإ�سالح العيــب ، وفـي حــال ف�سلــه 

اأو ا�سرتجاعها ورد   ، فـي اإ�سالح العيب ذاته لثالث مرات ، يتم ا�ستبدال ال�سلعة 

حتددها  التي  لل�سوابط  وفقا  ال�سلعة  ا�ستهالك  قيمة  منها  خم�سوما   ، القيمة 

الهيئة ، وذلك بح�سب اختيار امل�ستهلك .

وللرئي�ض اأن ي�سدر قرارا بتحديد ال�سلع التي ل يحق للم�ستهلك ا�سرتجاعها ، ورد قيمتها .

وت�سري الأحكام املن�سو�ض عليها فـي هذه املــادة فـي حال اكت�ساف امل�ستهلك اأكرث من عيب 

فـي ال�سلعة اأو اخلدمة ذاتها .
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املــادة )  16 ( 

للم�صتهلك ، فـي حالة ا�صتبدال ال�صلعة ، اأو اإعادتها وا�صرتداد قيمتها ، وفقا للأحكام املن�صو�ص 

عليها فـي املــادة )15( من اللئحة ، احلق فـي التعوي�ص عن الأ�صرار التي حلقت به .

املــادة )  17 ( 

يكون حتديد قيمة ال�صرر الذي حلق بامل�صتهــلك نتيجة �صرائه ال�صلعة املعيبة ، اأو الإخلل 

فـي تقدمي اخلدمة ، والقيمة التـي يجب علــى املـــــزود دفعها اإليه ، اإما بالتفاق بني امل�صتهلك 

واملــــزود ، واإمـــا باللجـــوء اإىل الهيئــة وفقــا للآليــــة التــــي ي�صــــدر بهــــا قــــرار مــــن الرئي�ص ، 

اأو اإلــى املحكمــة املخت�صــة . 

الف�صــل الثالـــث

التزامـــات وواجبــات املـــزود

املــادة )  18 ( 

تعد حقوق امل�صتهــلك املن�صو�ص عليها فـي القانون التزامات على املــزود ، وعليــه الوفـــاء الكامل 

بها ، وباللتزامات النا�صئة عن اأي اتفاق يجريه مع امل�صتهلك ب�صاأن �صلعة اأو خدمة ما .

املــادة ) 19 ( 

يحظر على املزود ما ياأتي : 

تداول �صلع مغ�صو�صة ، اأو فا�صدة ، اأو مقلدة ، اأو غري م�صرح بتداولها ، اأو ممار�صة    1

اأو حماولة ممار�صة الغ�ص ، اأو الدعاية لها ، اأو التدلي�ص ، ل�صتعمال هذه ال�صلعة ، 

بوا�صطة اإعلنات ، اأو مطبوعات ، اأو ن�صرات ، اأو اأي و�صائل اأخرى . 

خداع اأو حماولة خداع امل�صتهلك باأي و�صيلة كانت ، فـي حقيقة ، اأو طبيعة ، اأو نوع ،    2

اأو م�صدر ، اأو تركيب ، اأو نفع ، اأو عنا�صر اأي �صلعة اأو خدمة .

ت�صليم امل�صتهلك �صلعة غري التي مت التفاق ب�صاأنها ، اأو ت�صليمه كمية منها بخلف    3

ما اتفق عليه ، اأو القيام بخدمة مغايرة ملــا اتفق عليه .
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عدم الإعالن عن اأي خطــر فور اكت�سافه يوؤثر على ال�سالمة ، عند ا�ستعمال اأي    4

�سلعة ، اأو تقدمي اأي خدمة ، اأو عدم بيان طريقة ال�ستعمال اأو الحتياطات الالزمة 

لل�سلع التي تتطلب طبيعتها ذلك .

املتفق    5 باخلدمة  القيام  عدم  اأو   ، ت�سليمها  ميعاد  حلول  عند  ال�سلعة  توفـري  عدم 

عليها ، اأو عدم اإمتامها فـي الوقت املحدد لإنهائها .

ا�ستعمال موازين ، اأو مكاييل ، اأو مقايي�ض ، اأو دمغات ، اأو اأختام ، اأو اآلت فح�ض    6

غري �سليمة ، اأو مغ�سو�سة . 

ا�ستعمال طرق ، اأو و�سائل من �ساأنها جعل عملية وزن ، اأو كيل ، اأو قيا�ض ، اأو فح�ض    7

ال�سلعة غري �سحيحة . 

اإعطـــاء ، اأو ا�ستعمـال �سهــــادات ، اأو بيانـــات تكـــون مدل�ســة ، اأو مـزورة ، اأو خاطئة ،    8

اأو الإيهـــام خالفا للواقــع اأن ال�سلعـــة ، اأو اخلدمة تت�سمن �سهادة جــودة م�سمونــة 

من قبل اجلهات املخت�سة .

9    ، وامليكانيكية   ، الكهربائية  الأجهزة  ا�ستعمال  وكيفـية   ، البيع  �سروط  بيان  عدم 

والإلكرتونية .

الإعالن عن �سلع ، اأو خدمات ، اإذا كان من �ساأن ذلك اأن يوقع امل�ستهلك فـي اخلطاأ    10

اأو الت�سليـل ، �ســـواء فـيما يتعلق باأحد عنا�ســر ال�سلعــة ، اأو كميــة العنا�ســـر النافعـــة 

بها ، اأو نوعيتها ، اأو بياناتها .

زيــــادة الأ�سعـــار عنــــد ظهــــور اأزمـــة ، اأو جائحـــة طبيعيـــة ، اأو ظــــروف ا�ستثنائيـــــة ،    11

اأو و�سعية خا�سة غري عادية بال�سوق .

تقا�سي ثمن ) عن ال�سلعة ( اأعلى من الثمن املعلن عنه .   12

عدم اإف�ساح املزود للم�ستهلك اأن ال�سلعة م�ستعملة ، اأو اأن بها عيبا .    13

عدم و�سع الأ�سعار على ال�سلعة ، اأو اخلدمة املقدمة .   14

النتقا�ض من حقوق امل�ستهلك ، ومن التزامات املزود املن�سو�ض عليها فـي القانون    15

والالئحة .
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املــادة ) 20 ( 

 ، اإعفاء املزود مــن م�سوؤوليتــــه املدنيـــة جتـــاه امل�ستهـــلك  يعـــد باطــــال كل �سرط من �ساأنه 

واأي �سرط من ال�سروط الآتية ، �سواء وردت هــذه ال�سروط فـي منـــاذج عقـــود ، اأو وثائـــق ، 

اأو م�ستنـــدات ، اأو فواتيـــر ال�ســراء ، اأو مالحظـــات ، اأو اإعالنــات ، اأو مذكرات تتعلـــق بالعمل 

التجاري ، اأو على واجهة املحل ، اأو مطبوعة على الب�ساعة : 

و�سع عبارة " الب�ساعة املبيعة ل ترد ول ت�ستبدل " .   1

حتديد فرتة زمنية لإرجاع ال�سلعة ) اأقل من املحدد قانونا ( .   2

عدم ا�سرتداد امل�ستهلك للثمن عند اإعادته لل�سلع املعيبة .   3

توجيـــه امل�ستهــلك للتعامل مــع �سركـــات متويـــل اأو تاأمــني بعينهـــا ، عنـــد ال�ســـراء    4

بالتق�سيط .

و�سع �سرط بت�سلم املزود لكامل الثمن قبل ت�سليمــه ال�سلعـــة اأو تقدميـــه للخدمــة    5

حمل التعاقد ، اإذا كان ت�سليم ال�سلعة اأو تقدمي اخلدمة ل يتم مبجرد التعاقد . 

و�سع �سروط ب�سرورة اإجراء �سيانة اأو اإ�سالح ال�سيارات فـي الوكالة خالل فرتة    6

زمنية معينة ، وعدم اإجراء اأي �سيانة اأو اإ�سالح خارج الوكالة .

اأن يقت�سر ال�سمان على ال�سلعة نف�سها دون حتمل ال�سامن اأجرة اليد العاملة ،    7

وغريها من الإ�سافات املتعلقة بال�سلعة ذاتها .

 عدم م�سوؤولية املزود عن ال�سلعة فـي اأثناء فرتة ال�سيانة .   8

اأي عبارة ي�سعها املزود للتن�سل من امل�سوؤولية .   9

عدم ا�سرتداد امل�ستهلك للثمن فـي حال عدوله عن اخلدمة .   10

ويجوز للمزود خ�سم مبلغ ل يجاوز )3%( ثالثـــة باملائـــة مـــن قيمـــة اخلدمـــة فـي حالة 

عدول امل�ستهلك عن اخلدمة . 

املــادة ) 21 ( 

ال�سروط  كافة  ا�ستيفاء  قبل   ، خدمة  اأي  تقدمي  اأو   ، �سلعة  اأي  تداول  املزود  على  يحظر 

اخلا�سة بال�سحة وال�سالمة املن�سو�ض عليها فـي القوانني واللوائح والقرارات ذات ال�سلة 

- بح�سب طبيعة كل �سلعة اأو خدمة - واحل�سول على الرتاخي�ض اأو املوافقات من اجلهات 

املعنية ، بالإ�سافة لل�سروط الآتية : 
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مطابقة ال�سلعة للموا�سفات القيا�سية .   1

توافر عنا�سر اجلودة ، مبا ي�سمن حتقق الغاية املرجوة من ال�سلعة اأو اخلدمة .   2

خلو ال�سلعة اأو اخلدمة من اأي اأخطار اأو اأ�سرار مت�س ب�سالمة و�سحة امل�ستهلك    3

اأو اأمواله .

املــادة ) 22 ( 

، التي يوؤدي ا�ستعمالها بطريقة  اأو اخلدمات   ، يجب على املزود - فـي حال تداول ال�سلع 

خاطئة اإىل الإ�سرار ب�سالمة امل�ستهلك ، اأو اأمواله - اللتزام بالآتي : 

اأن يقدم عن ال�سلعة اأو اخلدمة املقدمة حتذيرا وا�سحا ، وحمددا باللغتني العربية    1

والإجنليزية .

التعريف بطريقــة ا�ستعمال ال�سلعــة اأو اخلدمــة ، والحتياطــات الواجب اتخاذها    2

عنــد ال�ستعمــال ، وكيفـية الوقايــة من الأ�سرار املحتملة ، و�سبـــل العـــالج مـــن اأي 

�سرر ينتج عنها ، وذلك بح�سب طبيعة كل �سلعة اأو خدمة . 

اإذا كانت مفككة ، وتوفـري فني متخ�س�س    3 اأجزاء ال�سلعة لرتكيبها  توفـري جميع 

لرتكيبها عند احلاجة .

اأن تكون جميع البيانات امل�سار اإليها فـي البندين )1 و 2( من هذه املــادة مكتوبة    4

باللغتـــني العربيــــة والإجنليزيــــة علــــى العبــــوة ، اأو الغــــالف اخلارجــــي لل�سلعــــة ، 

اأو الكتيب داخل ال�سلعة . 

املــادة ) 23 ( 

يجـــب علــى املــــزود اأن يبــني - وب�سكـــــل ظاهــر علـــى ال�سلعـــة اأو عبوتهــا - البيانـــات الآتيــــة ، 

بالإ�سافة اإىل البيانات املن�سو�س عليها فـي املــادة )19( من القانون : 

البيانـــات املتعلقـــة مب�ســدر ال�سلعـــة ، وطبيعتهـــا ، ونوعها ، و�سفاتهــا اجلوهرية ،    1

وتركيبتها ، وعنا�سرها .

التعريف بطريقة ال�ستخدام ، والحتياطات الواجب اتخاذها عند ال�ستعمال .   2

اأن تكــــون البيانــــات مكتوبــــة ب�سكـــل وا�ســـح ومقـــروء ، وبطريقــة تتعــذر اإزالتهـــا ،    3

واأن تكون اللغة العربية اإحدى اللغات التي تكتب بها تلك البيانات . 
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املــادة ) 24 ( 

يجـــب اأن تكتـــب اأ�سعار البيع على ال�سلع ذاتهــا ، اأو غالفهــا ، اأو وعائهــا ، واإبــراز هــذا ال�سعــر 

ب�سكل وا�سح ، ي�سهل التعرف عليه .

ويجب و�سع قائمة باأ�سعار ال�سلع واخلدمات املعمول بها فـي مكان بارز فـي اأماكن الإقامة 

واملطاعم واملقاهي واملحالت املماثلة ، مت�سمنة مقدار ال�سريبة اإن وجدت ، على اأن تكون 

اللغة العربية اإحدى اللغات التي تكتب بها .

املــادة ) 25 ( 

تعد ال�سلع الواردة فـي امللحق رقم )1( املرفق بالالئحة ، من ال�سلع التي ل ميكن كتابة 

البيانات عليها .

ويجب اأن يرفق بال�سلع املحددة فـي هذا امللحق ن�سرة تت�سمن البيانات امل�سار اإليها فـي املــادة 

)19( من القانون ، واملــادة )24( من الالئحة ، وذلك دون اإخالل باملوا�سفات القيا�سية .

املــادة ) 26 ( 

مــع عــدم الإخالل باأحكــام املــادة )21( من القانــــون ، يحظــــر تــداول ال�سلـــع التــي حتتـــوي 

على مــا ميــ�س ال�سرائــع ال�سماويــــة ، اأو العبــــارات ، اأو ال�ســـور ، اأو ال�سعـــارات ، اأو الرمـــوز ، 

اإذا كانت خملة بالقيم الدينية ، اأو اخلاد�سة للحياء ، اأو املخلة بالآداب العامة ، اأو العادات .

كما يحظر تداول ال�سلع التي تاأتي على اأ�سكال خاد�سة للحياء اأو خملة بالآداب العامة . 

املــادة ) 27 ( 

تعد ال�سلع املبينة فـي امللحق رقم )2( املرفق بالالئحة �سلعا م�سمولة بال�سمان .

وتعد اخلدمات املبينة فـي امللحق رقم )3( املرفق بالالئحة خدمــات م�سمولة بال�سمان ، 

وتكــــون فتـــرة ال�سمـــان )3( ثالثــــة اأ�سهــــر على الأقــــل ، اأو املـــــــدة الأطــول املتفـــــق عليهــــــا ، 

اأو التي يحددها قانون اآخر .

وتكون فرتة ال�سمان لل�سلـــع واخلدمات التي مل تـــرد فـي امللحقــــني )2( و)3( املرفقــــني 

بالالئحة وفقا لأحكام العقد .
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املــادة ) 28 ( 

مع عدم الإخــالل باأحكام املــادة )26( من القانـــون ، يجـــب علــى املـــزود اللتــزام ب�سمـــان 

الإ�سالح وال�سيانة ، وفقا ملــا يتم التفاق عليه مع امل�ستهلك ، دون تاأخري متعمد ، اأو رف�س 

غري م�سبب ، وذلك خالل فرتة زمنية تتنا�سب مع طبيعة ال�سلعة ، اأو اخلدمة .

وفـي حال عدم قيام املزود بتنفـيذ اللتزام ب�سمان الإ�سالح وال�سيانة على النحو ال�سحيح ، 

يجـــب عليـــه رد قيمـــة ال�سلعة اأو اخلدمـــة اإلـــى امل�ستهــــلك ، اأو اإعـــــادة اإ�سالحهـــــــا و�سيانتهــــا 

على الوجه ال�سحيح . 

املــادة ) 29 ( 

مـــع عــدم الإخــالل باأحكــــام املــادة )27( من القانــــون ، يلتـــزم املـــزود - فـــور اكت�ســــاف عيـــب 

فـي ال�سلعة اأو اخلدمة ، يكون من �ساأنه الإ�سرار بامل�ستهلك اأو باأمواله - اأن يقوم باإبالغ 

الهيئة كتابيا بذلك ، على اأن يت�سمن الإبالغ ما ياأتي : 

ا�سم و�سفة املبلغ ، وجن�سيته ، وعنوانه فـي ال�سلطنة .   1

بيان بال�سلعة ، اأو اخلدمة املبلغ عنها .   2

تاريخ اكت�ساف العيب حمل البالغ .   3

التحديد الفني للعيب حمل البالغ .   4

5    ، الأ�سرار  تلك  توقي  كيفـية  وبيان   ، البالغ  حمل  العيب  من  املحتملة  الأ�سرار 

هذا  معاجلة  من  امل�ستهلك  ليتمكن  املزود  يتيحها  التي  والو�سائل  والإجراءات 

العيب .

ك�سف باأ�سماء امل�ستهلكني ، اأو عدد ال�سلع التي بها العيب ، ونوع وطبيعة كل �سلعة .   6

اأي بيانات اأخرى يرى املزود �سرورة ت�سمينها فـي البالغ .   7

املــادة ) 30 ( 

يلتزم املزود فور اكت�ساف عيب فـي ال�سلعة اأو اخلدمة الت�سال بامل�ستهلك ، وفق العنوان املبني 

عند التعاقد ، والإعــالن فـي �سحيفتـني يوميتني حمليتني وا�سعتــي النت�سار على الأقل ، 

تكـون اإحداهمــا باللغــة العربية ، على األ تقــل م�ساحـــة الإعــالن عن )15 �ســــم × 15 �ســـم( ، 

وب�سكل وا�سح ومقروء .
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املــادة ) 31 ( 

يجب اأن يت�سمن ا�ستدعاء ال�سلعة وفقا حلكم املــادة )27( من القانون ، بعد موافقة الهيئة ، 

ما ياأتي : 

ا�سم املزود ، وعنوانه .   1

العالمة التجارية لل�سلعة .   2

ا�سم ال�سلعة ، وو�سفها ، وبلد من�سئها .   3

�سورة لل�سلعة .   4

و�سف العيب .   5

عدد ال�سلع املعيبة .   6

التعليمات التي يجب على امل�ستهلك اتباعها لتوقي الأ�سرار املحتملة .   7

الإجراءات التي يجب على امل�ستهلك اتباعها ملعاجلة العيب .   8

الفرتة الزمنية التي يجب على امل�ستهلك خاللها الرجوع للمزود لإ�سالح العيب .    9

املــادة ) 32 ( 

مع عدم الخالل باأحكام املواد ) 29 ، 30 ، 31 ( من الالئحة ، يلتزم املزود بتحمل جميع 

تكاليف الإ�سالح ، ورد كامل قيمة ال�سلعة اأو اخلدمة اأو ا�ستبدالها ، فـي حال كان ال�سرتجاع 

اأو ال�ستبدال هو ال�سبيل الوحيد اإىل معاجلة هذا العيب .

املــادة ) 33 ( 

يجب على املزود عند تداول �سلعة م�ستعملة ، اأو بها عيب ، اللتزام بالآتي : 

اأن يعلن للم�ستهلك عن حالتها ب�سكل وا�سح ، وعلى نحو ل يوؤدي اإىل ت�سليله .    1

اأن يثبت حالة ال�سلعة فـي العقد ، اأو الفاتورة .   2

األ ي�سكل العيب فـي ال�سلعة خطرا على �سحة و�سالمة امل�ستهلك ، اأو اأمواله .   3

املــادة ) 34 ( 

 مع عدم الإخالل بالأحكام املن�سو�س عليها فـي املــادة )31( من القانون ، ت�سري ال�سمانات 

عر�س  كل  على   ، بها  املعمول  والنظم  القوانني  لأحكام  وفقا  واخلدمات  لل�سلع  املمنوحة 

ترويجـــي يرتتـــب علــيه منـــح هديـــة اأو خدمة جمانية اأو ميـــزة معينة نظري �ســـراء �سلعـــة 

اأو احل�سول على خدمة معينة .
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املــادة ) 35 ( 

يجب على املزود - عند اإجراء العرو�ض الرتويجية - اللتزام بالآتي : 

احل�سول على موافقة اجلهة املعنية بعد التن�سيق مع الهيئة . - 1

تقدمي بيان بطريقة اإقامة العرو�ض الرتويجية للم�ستهلك . - 2

بيان باجلوائز والهدايا وامليزات التي �ستقدم للم�ستهلكني الفائزين . - 3

املــادة ) 36 ( 

يجب على املزود - عند اإجراء تخفـي�سات على اأ�سعار ال�سلع واخلدمات - اللتزام بالآتي : 

احل�سول على موافقة اجلهة املعنية بعد التن�سيق مع الهيئة , للتاأكد من الأ�سعار  - 1

وفقا لل�سوابط التي حتددها الهيئة .

توفـري قائمة باأعداد ال�سلع املتوفرة لكل نوع يرغب فـي اإقامة التخفـي�سات عليه . - 2

بيان �سعر البيع قبل وخالل فرتة التخفـي�سات لكل �سلعة بخط وا�سح , ومقروء ,  - 3

ون�سبة التخفـي�ض .

املــادة ) 37 ( 

مع عدم الإخالل بالأحكام والقوانني والقرارات اخلا�سة بحماية املناف�سة ومنع الحتكار , 

تعد احلالت الآتية من املمار�سات املحظورة املن�سو�ض عليها فـي املــادة )32( من القانون : 

اتفـــاق اأكثـــر من مـــزود على خفـــ�ض اأو تثبيـــت اأو رفـــع الأ�سعـــار مبـــا ي�سكـــل �ســـررا  - 1

على امل�ستهلك .

قيام مزود اأو اأكرث ب�سراء ال�سلع اأو اخلدمات املناف�سة بغر�ض التحكم فـي ال�سوق . - 2

اإبرام اأي اتفاق بهدف الهيمنة على ال�سوق . - 3

بيع املنتجات باأ�سعار تقل عن اأ�سعار التكلفة خللق و�سع احتكاري لل�سوق يرتتب  - 4

عليه اإحلاق ال�سرر بامل�ستهلك .

امتنــــاع املـــزود اأو توقفـــه عـــن الإنتــــاج اأو حتديــد كميتــه , اأو امتناعــه عـــن التوريـــد  - 5

اأو العر�ض لل�سلع اأو اخلدمات .
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الف�صـــل الرابـــع

�صبـــط املخالفـــات 

املــادة ) 38 ( 

يلتزم موظفو الهيئة املخولون �سفة ال�سبطية الق�سائية ، بحمل بطاقة تعريف ، تت�سمن 

بيانا بهذه ال�سفة ، وعليهم الك�سف عن هويتهم ، واإطالع املزود عليها .

املــادة ) 39 ( 

فـــي �سبيـــل قيـــام موظفــــي الهيئـــة املخولـــني �سفـــة ال�سبطيــة الق�سائيـة باخت�سا�ساتهم ، 

يلتزم املزود بالآتي : 

اإبراز الرتاخي�ض التجارية املمنوحة له ، وت�سهيل الطالع عليها . - 1

ت�سهيـــل اأداء موظفــي الهيئـــة املخولــني �سفــة ال�سبطيــة الق�سائيــة لأعمالهــم ،  - 2

ومتكينهـــم مـــن دخـــول املواقـــع التابعـــة لهــا ، �سواء اأكانت مرتبطــة مبوقع املحل ، 

اأم فـي مواقع اأخرى ، والطالع على ال�سجالت وامل�ستندات التي يطلبونها .

املــادة ) 40 ( 

يجب على موظفـي الهيئة املخولني �سفة ال�سبطية الق�سائية حترير حم�سر باملخالفة ، 

يت�سمن الآتي : 

تاريخ و�ساعة ومكان فتح املح�سر ، ونوعية املخالفة . - 1

 ا�سم حمرر املح�سر ، وا�سم و�سفة ال�سخ�ض الذي متت الإجراءات فـي مواجهته ،  - 2

�سواء كان �ساحب املن�ساأة التجارية اأو اأحد العاملني لديه .

الإجــراءات التــي اتخذهــا حمــرر املح�سر لأخـــذ العينــات ، مبــا فـي ذلك طريقـــة  - 3

وكيفـية �سحب ونقل العينة وعددها ، ونتيجة املعاينة املبدئية لل�سلعة اأو اخلدمة .

تدوين البيانات الأ�سا�سية املدونة على ال�سلعة املتحفظ عليها . - 4

توقيع املزود اأو من ميثله ، اأو من ح�سر الواقعة من العاملني لديه على املح�سر ،  - 5

وت�سليمـــه ن�سخة مـنه ، وفـي حالة رف�ســـه التوقيـــع اأو ت�سلــــم الن�سخــــة ، يثبت ذلك 

فـي املح�سر .

اإثبات ت�سلم وت�سليم امل�سبوطات فـي املح�سر . - 6

-22-



اجلريدة الر�سمية العدد )1185(

املــادة ) 41 ( 

مـــع عـــدم الإخالل بحكم املــادة )35( من القانون ، والقوانني واللوائح والقــرارات املعمــول 

بها ، يجب على الإدارة املخت�سة ، بعد اإمتام اإجراءات التق�سي والبحث وجمع ال�ستدللت ، 

اتخاذ اأي من الإجراءات الآتية : 

اإنذار املخالف بتعديل اأو�ساعه واإزالة املخالفة فورا اأو خالل فرتة زمنية حتددها  - 1

له ، بالن�سبة للمخالفات غري املعاقب عليها جزائيا ، وفقا لأحكام القانون .

2 -  ، ال�ساأن  فـي هذا  ال�سادرة  والقرارات  الالئحة  اإدارية وفقا لأحكام  توقيع غرامة 

بالن�سبة للمخالفات غري املعاقب عليها جزائيا وفقا لأحكام القانون .

3 -  ، ال�ساأن  فـي هذا  ال�سادرة  والقرارات  الالئحة  اإدارية وفقا لأحكام  توقيع غرامة 

واإحالة ملف املخالفة اإىل الدعاء العام ، بالن�سبة للمخالفات املعاقب عليها جزائيا 

وفقا لأحكام القانون .

حفظ ال�سكوى اإداريا فـي اأي من احلالت الآتية :  - 4

اأ - اإذا مل تثبت املخالفة .

ب - عدم �سحة الواقعة ، اأو تكون مما ل يعاقب عليها القانون .

ج - عدم كفاية الأدلة .

د - اإذا كانت املخالفة ل تدخل �سمن اخت�سا�ض الهيئة .

ال�سكوى الكيدية . هـ - 

عدم اأهمية املخالفة ، اأو وقع فـي ظروفها ما يربر ذلك . و - 

لأحكام  وفقا  جزائية  جرمية  ت�سكل  ل  املخالفة  كانت  اإذا   ، الودية  الت�سوية  ز - 

القوانني واللوائح املعمول بها .

تنازل مقدم ال�سكوى ، اإذا كانت املخالفة ل ت�سكل جرمية جزائية وفقا لأحكام  ح - 

القوانني واللوائح املعمول بها . 

عـــدم مراجعـــة مقــدم ال�سكــوى خــالل )90( ت�سعــني يومــا من تاريــخ تقدميـــه  ط - 

لها - ما مل يقدم عــذرا مقبول - اإذا كانت املخالفة ل ت�سكــل جرميــة جزائيــة 

وفقا لأحكام القوانني واللوائح املعمول بها . 
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املــادة ) 42 ( 

اأو غري  اأو حمظورة  اأو �سامة  اأو فا�سدة  التي ي�ستبه فـي كونها مغ�سو�سة  بالن�سبة لل�سلعة 

غري  اأو  للخطر  و�سالمته  امل�ستهلك  �سحة  تعر�ض  التي  اأو  الآدمي  لال�ستهالك  �ساحلة 

 ، الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  املخول  للموظف  يجوز   ، واملقايي�ض  للموا�سفات  مطابقة 

ال�سبط اأو التحرز على ال�سلع امل�سار اإليها ، وو�سعها حتت حرا�سة اأ�سحابها اإىل حني البت 

فـي املخالفة مع حترير حم�سر يثبت ذلك .

ويحظـــر على املــــزود ممن �سبطت لديه تلك ال�سلع الت�ســـرف فـيهــا اإل بعــد الإفــراج عنهــا 

من قبل الهيئة ، اأو �سدور اأمر ، اأو حكم ق�سائي بالت�سرف فـيها .

الف�صـــل اخلامـــ�س

اجلـــزاءات الإداريـــة 

املــادة ) 43 ( 

مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املن�سو�ض عليها فـي القانون ، يعاقب كل من يخالف 

اأحكام املواد املبينة فـي الالئحة بالغرامات الإدارية املن�سو�ض عليها فـيها .

املــادة ) 44 ( 

يعاقب كل من يخالف اأحكام املــادة )33( من القانون ، بغرامة اإدارية ، ل تقل عن )100( 

مائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين ، وت�ساعف العقوبة فـي حالة 

تكرار املخالفة .

اإداريـــة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا  وفـي حـــال ا�ستمـــرار املخالفة تفر�ض غرامة 

عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين .

املــادة ) 45 ( 

يعاقب كل مزود ل يلتزم ب�سداد تكاليف الفح�ض ومطابقة العينات ، اإذا تبني عدم �سالحية 

اإدارية ، مقدارها )20( ع�سرون  ال�سلعة ، طبقا لأحكام املــادة )10( من الالئحة ، بغرامة 

ريال عمانيا .

وفـي حــال ا�ستمــرار املخالفــة تفــر�ض غرامة اإداريــة ، مقدارهــــا )5( خم�ســة ريالت عمانيـــة 

عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين .
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املــادة ) 46 ( 

يعاقب كل من يخالف اأحكام البندين )9 و 15( من املــادة )19( من الالئحة ، بغرامة اإدارية ، 

مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا ، وت�ساعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة .

وفـــــي حال ا�ستمــــرار املخالفة تفر�ض غرامة اإدارية ، مقدارها )5( خم�سة ريــالت عمانيــة 

عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين .

املــادة ) 47 ( 

يعاقـــب كـــل من يخالــــف حكــم البنــــود )1 ، 2 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11( مـــن املــادة )19( واملــــادة )37( 

مــن الالئحة ، بغرامة اإداريــة ، ل تقــل عن )500( خم�سمائة ريال عمانــي ، ول تزيــد علـــى 

)1000( األف ريال عماين ، وت�ساعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة .

وفــــي حــال ا�ستمرار املخالفة تفر�ض غرامة اإدارية ، مقدارها )50( خم�سون ريــال عمانيــا 

عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين .

املــادة ) 48 ( 

يعاقــب كــل من يخالــف حكــم البنـــود )3 ، 4 ، 10( من املــادة )19( من الالئحـــة ، بغرامــــة 

اإدارية ل تقل عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين ، 

وت�ساعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة .

وفـــي حـــال ا�ستمـــرار املخالفـــة تفر�ض غرامة اإداريـــة ، مقدارها )20( ع�ســرون ريال عمانيا 

عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين .

املــادة ) 49 ( 

يعاقب كل من يخالف اأحكام املواد )18 ، 20 ، 22 ، 23 ، 28 ، 33 ، 35 ، 36( من الالئحة ، 

بغرامة اإدارية ل تقل عن )50( خم�سني ريال عمانيا ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال 

عماين ، وت�ساعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة .

وفــــي حـــال ا�ستمرار املخالفة تفر�ض غرامة اإدارية ، مقدارها )20( ع�ســرون ريال عمانيا 

عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين .
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املــادة ) 50 ( 

يعاقب كل من يخالف اأحكام البنود )5 ، 12 ، 13 ، 14( من املــادة )19( واملواد )12 ، 13 ، 14 ، 

24 ، 25 ، 27 ، 39( من الالئحة ، بغرامـــة اإدارية ، ل تقـــل عن )50( خم�سني ريـــال عمانيا ، 

ول تزيد على )200( مائتي ريال عماين ، وت�ساعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة . 

وفـي حــال ا�ستمــرار املخالفـــة تفـــر�ض غرامة اإدارية ، مقدارهـا )10( ع�ســـرة ريالت عمانيــة 

عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين .

املــادة ) 51 ( 

يعاقب كل من يخالف اأحكام املواد )15 ، 16 ، 21 ، 26 ، 29 ، 31 ، 34( من الالئحة ، بغرامة 

اإدارية ، ل تقل عن )50( خم�سني ريال عمانيا ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين ، 

وت�ساعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة . 

وفــــي حــال ا�ستمــرار املخالفة تفر�ض غرامة اإداريــة ، مقدارها )20( ع�ســرون ريال عمانيا 

عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين .

املــادة ) 52 ( 

يعاقـــب كـــل مـــن يخالـــف اأحكـــام املادتني )30 ، 42( من الالئحة ، بغرامـــة اإدارية ، ل تقــــل 

عن )100( مائـــة ريال عمانـــي ، ول تزيد علـــى )800( ثمامنائة ريال عماين ، وت�ساعــــف 

العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة . 

وفـي حــال ا�ستمـرار املخالفة تفــر�ض غرامــــة اإدارية ، مقدارها )50( خم�ســون ريال عمانيــا 

عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين .
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امللحــق رقــم )1(

ال�سلــع التــي ال ميكــن كتابــة البيانــات عليهــا

بيــان ال�سلعـــة م

الأ�سماك الطازجة  1

املنتجات الزراعية الطازجة 2

3
ال�سلع ذات الأحجام ال�سغرية التي تقل م�ساحة اأكرب �سطح لها 

عن )10( ع�سرة �سم2 ، على اأن تكتب بياناتها على العبوة احلاوية لها 

الذهب والف�سة 4

ال�سناعات احلرفـية 5

اأدوات اخلياطة ، وملحقاتها 6

الطابوق ، والرمل ، وغريها من املواد الإن�سائية 7

الأدوات والأواين املنزلية 8

الأدوات القرطا�سية 9

املواد الغذائية التي تباع ب�سكل مفرد كاملك�سرات واحللويات 10

املوا�سي واللحوم الطازجة 11

األعاب الأطفال 12

مالحظــــــة : 

منها  بالقرب  اأو  العر�ض  بطاقة  على  البيانات  تو�سع  اأن  يجب  بالتجزئة  البيع  حال  فـي 

مبا�سرة ، ويحظر بيع ال�سلع التي يقل وزنها عن )20( ع�سرين جراما مفردة .
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امللحــق رقـــم )2(

ال�سلـــع امل�سمولـــة بال�سمـــان 

بيــان ال�سلعـــة م

املركبات باأنواعها 1

الأجهزة الإلكرتونية 2

قطع غيار ال�سيارات 3

املحركات 4

الإطارات 5

الأدوات والأواين املنزلية  6

�سفن ال�سيد والنزهة وم�ستلزماتها 7

الأثاث املنزيل والديكور  8

املالب�ض واملن�سوجات 9

الطالء والدهانات 10

اأجهزة الت�سوير الرقمي ، وم�ستلزماتها 11

املنتجات اجللدية باأنواعها 12

الأدوات الكهربائية ، واأدوات الإنارة  13

لوازم ومعدات امل�ست�سفـيات  14

لوازم ومعدات التموين 15

الآلت واملعدات الثقيلة ، وقطع غيارها 16

اإك�س�سوارات وملحقات املركبات 17

النوافذ والأبواب باأنواعها 18

الأجهزة واملنتجات ال�سمعية والب�سرية 19
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بيــان ال�سلعـــة م

الأجهزة الكهربائية 20

اأجهزة احلا�سوب ولوازمه 21

املواد واملعدات الزراعية 22

الذهب والف�سة واملجوهرات 23

الآلت والأدوات املو�سيقية 24

لوازم واألعاب الأطفال املختلفة 25

الدراجات الهوائية والنارية 26

الأدوات الكيميائية واملبيدات احل�سرية  27

الأدوات ال�سحية املنزلية 28

اأجهزة ومعدات الطاقة ال�سم�سية 29

م�ستح�سرات التجميل والعطور 30

الأ�سرطة ال�سمعية واملرئية املختلفة  31

املعدات واللوازم البيطرية  32

الأدوات واملعدات البرتولية 33

املعدات والأدوات ال�سناعية 34

املطابخ 35

الأحجار الطبيعية وال�سناعية باأنواعها 36

الع�سب ال�سناعي 37

اإك�س�سوارات وملحقات الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية 38

مالحظـــة : ي�سري هذا امللحق على ال�سلع اجلديدة فقط .

تابع  امللحـق رقـم )2( : ال�سلـــع امل�سمولـــة بال�سمـــان 
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امللحــق رقـــم )3(

اخلدمـــات امل�سمولـــة بال�سمــان

بيــــان اخلدمـــاتم

�سيانة املركبات 1

�سيانة الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية 2

�سيانة املعدات والقوارب 3

�سيانة الدراجات الهوائية والنارية 4

�سيانة الأجهزة امليكانيكية 5

خدمات الت�سميم الداخلي واخلارجي 6

تو�سيل الطلبات 7

تقدمي خدمة الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية 8

تو�سيل الكابل التلفزيوين 9

التعليم اخلا�ض باأنواعه 10

ال�سفر وال�سياحة 11

الأيدي العاملة 12

الإن�ساءات ومقاولت البناء 13

تعليم ال�سياقة 14

اأعمال الديكور 15

تف�سيل الأثاث واملفرو�سات 16

خدمات تلميع املركبات 17

خدمة الربجميات 18

خدمة عامالت املنازل  19

خدمة غ�سيل املركبات 20

خدمة غ�سيل املالب�ض واملفرو�سات 21
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وزارة التنميــة االجتماعيــة

ملخـــ�ص نظــــام 

النـادي االجتماعـي للجاليــة النيباليــة

ا�ستنــــادا اإلــى قانــــون اجلمعيـــــات الأهليـــــة ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطانـي رقــــــم 2000/14 ، 

تقــرر ن�سر ملخ�ص  " نظـام  النـادي الجتماعـي للجاليـة النيباليــة " ، على النحو الآتي :

ا�ســــــــم النــــــادي : النادي الجتماعي للجالية النيبالية .

رقـــــــــم القيــــــــد : 113 .

رقم وتاريخ اإ�سهار النادي : 2017/28 ال�ســادر بتاريــــخ 30 من جمـادى الأولــى 1438هـ  ، 

املوافـــــق 27 من فربايـــــر 2017م .

اأهـــداف النــادي :

- ح�سد قدرات اأع�ساء النادي خدمة للأغرا�ص الجتماعية للأع�ساء .

- اإبـــراز الوجه احل�ســـاري للنيبــــال فـي خمتلـــف الأ�سعـــدة بال�سبـــل امل�سروعــة كافــة 

مبا يعزز احل�سور الفاعل لأبناء اجلاليــــة النيباليــة فـي �سلطنــة عمــان و�سمعتهـــم 

الطيبة التي تر�سخت لدى ال�سعب العماين ال�سقيق .

- تعزيـز الروابط الأخوية بني النيبال و�سلطنـــة عمان فـي خمتلـــف املجالت الثقافية 

والفكرية والجتماعية عرب تنظيم فعاليات ثقافية واجتماعية وريا�سية وما �سابه .

- توثيق الروابط بني اأبناء اجلالية وخا�سة ال�سباب منهم مع الوطن الأم من حيث 

تاريخه وحا�سره وم�ستقبله .

- توثيق الروابط الأخوية والجتماعية ما بني اأفراد اجلالية املقيمني فـي خمتلف 

اأنحاء ال�سلطنة .
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اإدارة النـــادي :

يتكــون جملــ�ص الإدارة مــن )7-12( �سبعــة اأع�ســاء اإىل اثنــي ع�ســر ع�ســوا ، وتكون مدته 

)2( �سنتني ، ويتوىل جميع �سوؤون النادي ، ويكون م�سوؤول عن اأعماله .

املــوارد املاليــة للنــادي :

تتكـــون املـــوارد املاليـــة مـــن :

- ر�ســـوم الع�سويـــة .

- اإيرادات الأن�سطة واخلدمات مبا فـي ذلك احلفلت واملعار�ص والأ�سواق اخلريية 

التي يقيمها النادي ، بعد موافقة الوزارة عليها .

- الهبات والتربعات امل�سروطة ، مبوافقة الوزارة امل�سبقة .

- العوائــــد املاليــــة املتحققــــة من ا�ستثمـــار النـــادي لأموالــــه ، وفقــا للنظـــام الأ�سا�ســـي 

واللوائح املالية املنظمة لذلك .
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وزارة العــــدل

قـرار جلنــة قبــول املحامـــني

رقــم 2017/2/58

باإعـالن تعديـل بعـ�س مـواد عقـد تاأ�شيـ�س �شركـة مدنيـة للمحامــاة 

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

واإىل القــرار الـــوزاري رقـــم 99/70 ب�ســاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيــ�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة ،

واإىل قــرار جلنة قبول املحامــني رقــم 2013/6/62 بتاأ�سيـــــ�س �سركــــة / �سعود احلارثي و�سالح 

القم�سوعي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية )�سركة مدنية للمحاماة ( ،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2016/2 بتاريخ 2017/2/13م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

جترى التعديـــالت املرفقــة علـى عـقـد تاأ�سيـــــ�س �سركـــــة / �سـعود احلارثـــي و�سالح القم�سوعــي 

للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ) �سركة مدنية للمحاماة ( .

املــادة الثانيــــة

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

�شـدر فـي : 16 / 5 / 1438هـ 

املوافــــــق : 13 / 2 / 2017م

د . �شالـــــم بن حميـــــد ال�شوافــــي

                                                                                    قــــــــا�سي املحكمـــــــة العليـــــــا

نائب رئيــ�س جلنـة قبــول املحاميــن
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تعديـــل عقـــد تاأ�شيـــ�س 

�شركـة �شعود احلارثي و�شالح القم�شوعي للمحامـاة وال�شت�شـارات القانونيـة

اإنه فـي يوم الإثنني املوافق 2016/9/5م اجتمع ال�سركــاء فـي �سركـــة �سعــود احلارثـي و�سالح 

القم�سوعـــي للمحامــــاة وال�ست�ســـارات القانونيـــــة ، وبح�ســور املحاميـــــة / روؤى بنت �سعــــود 

ابن حممد احلارثية ، واتفقوا على الآتي :

البالغــــة  ح�سته  عـــن  القم�سوعــــي  �سالح  بن  �سعيد  بن  �سالــح  املحامـــي/  تنـــازل   - 

ن�سبتها )50%( فـي ال�سركة للمحاميـة / روؤى بنت �سعــود بن حممــد احلارثية .

وعليه مت تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة لي�سبح كالآتي :

1- ا�شــــم ال�شركــــة 

يكـــون ا�ســـم ال�سركـــة / �سعــود احلارثـــي و روؤى احلارثـــي  للمحامـــاة وال�ست�ســـارات القانونيـــة 

) �سركــة مدنيـــة للمحامـــاة ( .

2 - اأ�شمــاء ال�شركــاء وجن�شياتهـم وعناوينهـم

العنـــــــــواناجلن�شيةال�شــــــمم

عماين�سعود بن حممد بن جمعة احلارثي1

�سلطنة عمان - ولية بو�سر 

منطقة الأن�سب 

هاتف رقم : 98832222

عمانيةروؤى بنت �سعود بن حممد احلارثي2

�سلطنة عمان - ولية بو�سر

منطقة الأن�سب

هاتف رقم : 96969961

توقيــع ال�شركـــاء

�سعود بن حممــد بن جمعة احلارثي                           التوقيع  - 1

�سالــــــــــح بن �سعيــــــــــــد القم�سوعـــــــــــي                           التوقيع - 2

روؤى بنت �سعود بن حممد احلارثية                           التوقيع  - 3
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وزارة القــوى العاملــة

اإعـــــــــالن

ب�سـاأن طلـب ت�سجيـل نقابـة عماليـة

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنادا اإىل القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيـل 

وعمل وت�شجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �شلطنة عمان ، 

اأن عمال حمالت و�شيدلية م�شقط تقدموا اإىل املديرية العامة للرعاية العمالية بالوزارة 

بطلب ت�شجيل نقابة عمالية ، ولكل مت�شرر احلق فــي االعرتا�ض على هـذا الطلب ، على اأن 

بالوزارة لهذا  امل�شكلة  اإىل جلنة بحث االعرتا�شات  به  واأن يتقدم  يكون اعرتا�شه م�شببا 

الغر�ض ، وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القوى العاملة ا�شتنادا اإىل القرار الوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيل 

وعمـل وت�شجيـل النقابـات العماليـة واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �شلطنة عمان ، 

اأن عمــال �شركة حممد �شعود بهوان تقدمــوا اإلـى املديريــة العامــة للرعايـة العمالية بالوزارة 

بطلب ت�شجيل نقابة عمالية ، ولكل مت�شرر احلق فـي االعرتا�ض على هذا الطلب ، على اأن 

لهذا  بالوزارة  امل�شكلة  االعرتا�شات  بحث  جلنة  اإىل  به  يتقدم  واأن  م�شببا  اعرتا�شه  يكون 

الغر�ض ، وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .
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وزارة التجـــارة وال�صناعـــة

اإعـــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن ت�صجيل النماذج ال�صناعية وفقا لأحكام قانون حقوق امللكية 

ال�صناعية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 .

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي

�صلطنـة عمــان

وزارة التجارة وال�صناعة

 �ملديريـة �لعامــة للتجـــارة

د�ئـــرة �مللكيــــة �لفكريــــــة

)21(OM/ID/2016/00012 : رقم الطلب

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/11/20)22(

رقم ال�صهادة امل�صجلة)11(

تاريخ الت�صجيل)15(

)45(

)51(01-21ت�صنيف لوكارنو

)71(1

روكويل اركيتك�صر، بالنينغ اآند ديزاين ، بي. �صي 

املتحدة  الوليات   ،  10003 ، نيويورك   ، نيويورك  5 يونيون �صكوير وي�صت   :  عنوانه 

الأمريكية

)72(

1
باري ريت�صاردز )اأمريكي(  

عنوانه : 19 ويتيري افنيو ، ترنتون ، ان جيه 08618  ، الوليات املتحدة الأمريكية

2

ديفيد روكويل )اأمريكي( 

عنوانه : 181 هود�صون �صرتيت ، ايه بي تي. بي ات�ش 8 - ايه ، نيويورك ، ان واي 

10013 ، الوليات املتحدة الأمريكية

3

�صونيي وو )اأمريكي(

عنوانه : 02-11 التا�صع والأربعون اأفينيو  ايه بي تي .  5 ان ، لونغ ايالند �صيتي ، ان 

واي 11101 ، الوليات املتحدة الأمريكية

)73(1

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع �ش.م.م1)74(

)30(

بيانات الأ�صبقية  :

رقــــــم الأولويـــــة : 29/565.413         تاريـــــخ الأولويــــــة : 20 مايو 2016 

البلـــــــد : الوليــات املتحـــدة الأمريكيـــة

)28( عدد النماذج فـي الطلب  : )37( �صورةت�صميم �صناعي :)12(

)54( املنتج الذي يغطيه الطلب : طقم بناء للعب
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)55( الت�صميم : 

الت�صميــم احلالــي هـــو عبــارة عــن طقــــم بنـــاء للعـــب والـــذي يحتـــوي علـــى وحـــدات 

الطفل  يتمكــن  حتى  قيا�صهــا  فـــي  التحكم  ميكــن  الوحدات   ، متنوعة  ومو�صالت 

فـــي  بينمــا   ، الوحــدة  ليحــرك  الثنتــني  يديــه  ا�صتعمــال  من  الكبري  ال�صخ�ش  اأو 

الطفــل  يتمكــن  حتــى  قيا�صهــا  فــي  التحكــم  ميكن  الوحدات  فاإن  الآخر  الت�صجيد 

اأي مكان داخل الغرفة . جزء  اأو فـي  اأن يلعب بالوحدات على املكتب  ال�صغيــر من 

املو�صل ميكن اأن ينا�صب اأي قطر فتحة كان مع اأو بدون اأي احتكاك .
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

¿Ó```````YEG
 �ÉµMC’ É�ah ádƒÑ�ŸG  ájQÉéàdG  äÉeÓ©dG �«é°ùJ äÉÑ�W øY ájôµØdG  á«µ�ŸG  IôFGO ø�©J

. 2008/67 ºbQ ÊÉ£�°ùdG �ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«YÉæ°üdG á«µ�ŸG ¥ƒ�M ¿ƒfÉb

84776 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 20 áÄØdG »`a

. á«dõæŸG äGhOC’Gh ¬YGƒfCG �µH çÉKC’G

�.�.¢T á«dhódG á«Hô©dG ÒØ°ùdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

130 : Ü.Q 871 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2013/12/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

92986 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 äGQGƒ°ù°ùc’G IQÉŒ , QƒgõdG IQÉŒ , �«ªéàdG äÉeõ�à°ùeh Qƒ£©dG IQÉŒ , ÉjGó¡dG IQÉŒ

. á«FÉ°ùædG

IQÉéà�d Éªé°S á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

119 : Ü.Q 454 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/2/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

98805 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 1 áÄØdG »`a

. á«FÉŸG äÉLGQódG 

�.�.¢T IQÉéà�d ájô°ü©dG è«�ÿG ¿GƒLQCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

620 : Ü.Q 217 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/11/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

99280 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. áeÉ©dG äÉbÓ©dG

ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d »°ùÑ²G óªfi øH ídÉ°U á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

133 : Ü.Q 1005 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/12/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�

alamat 1.indd   2 3/8/17   1:55 PM
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

99506 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. áfÉ°†M

áeƒeC’G ájÉYQ áfÉ°†M : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

111 : Ü.Q 3456 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

99513 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. �ÉØWCG áfÉ°†M

�.�.¢T øjõdG QGO áfÉ°†M : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

100 : Ü.Q 633 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1.indd   3 3/8/17   1:55 PM

-43-



(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

100745 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«Ñàµe á£°ûfCGh �ÉªYCG ¬«LƒJh IQGOEG

QÉªãà°S’Gh á«ªæà�d §�°ùe ábGô°TEG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

114 : Ü.Q 218 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/2/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

101015 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. �«°ûdGh äÉjÉÑ©dG áWÉ«Nh ™«H

IQÉéà�d á«°†ØdG á«bô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

2016/2/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

101537 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. õHÉîŸG äÉéàæe ™«Hh »gÉ�ŸG

�.�.¢T IQÉéà�d ájƒ«²G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 1413 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/3/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

101723 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ájòMC’G IQÉŒh ôØ°ùdG  ™HGƒJh ájó�÷G ™�°ùdGh ÖFÉ�²G  IQÉŒ , É¡YGƒfCÉH  äÉYÉ°ùdG  ™«H

. É¡YGƒfCÉH á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæŸG IQÉŒh �«ªéàdG äÉeõ�à°ùeh Qƒ£©dGh

QÉªãà°SÓd á£ëŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

512 : Ü.Q 659 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/3/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�

alamat 1.indd   5 3/8/17   1:55 PM
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

101867 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FGòZ OGƒe ™«H

(á«°UƒJ) ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d â«ª¡�°T ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

222 : Ü.Q 51 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/4/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

101898 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 �ÉªYCG ä’Éch , á«FÉHô¡µdG äGhOC’G IQÉŒ , OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG Öàµe , AÉæH OGƒe IQÉŒ

. ájQÉŒ

�.�.¢T IOhóëŸG QÉëÑdG AGQh Ée äÉeóNh ä’Éch : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

131 : Ü.Q 574 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/4/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�

alamat 1.indd   6 3/8/17   1:55 PM
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

102180 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

á«°UƒJ - áãjó²G AÉbQõdG QGódG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

111 : Ü.Q 1210 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/4/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

102214 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ìGôaCG áYÉb

ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d »°ùe’ódG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

325 : Ü.Q 311 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/4/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�

�
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

102600 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

. �ƒNódÉH ºµëàdG áª¶fCGh áÑbGôŸG äGÒeÉc Ö«côJh ™«H

QÉªãà°S’G äÉeóÿ ¿Éµ°SE’G QGO : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

131 : Ü Q 75 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/5/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

102706 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

. Üô°ûdG  É«e áÄÑ©Jh á«�æJ ™æ°üe

ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d äÉjOÉ©dG áæjóe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

415 : Ü.Q 188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/5/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�

�
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

103313 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. 3 áÄØdÉH IOQGƒdG Qƒ£©dG äÉéàæe ™«ªLh â«dGƒàdG AÉe , ájô£©dG äƒjõdG , Qƒ£Y

»ª°TÉ¡dG ¢``°ù«Y óªMCG/Qƒ£©�d Iôjõ÷G á`cô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
(IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T) ¬``µjô°Th

á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

º```bQ �```fi - á``jGôdG õ```côe - â```jƒµdG ¥ô```°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ÉØ°üdG , 13146 : Ü.¢U - »°VQC’G �```HÉ£dG I23 35 GL                                      

2016/6/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
¿ƒ«fƒfÉb ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi »MGhôdG �«°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , 113 : Ü.Q 50 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

103314 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. 3 áÄØdÉH IOQGƒdG Qƒ£©dG äÉéàæe ™«ªLh â«dGƒàdG AÉe , ájô£©dG äƒjõdG , Qƒ£Y

»ª°TÉ¡dG ¢``°ù«Y óªMCG/Qƒ£©�d Iôjõ÷G á`cô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
(IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T) ¬``µjô°Th

á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

º```bQ �```fi - á``jGôdG õ```côe - â```jƒµdG ¥ô```°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ÉØ°üdG , 13146 : Ü.¢U - »°VQC’G �```HÉ£dG I23 35 GL                                      

2016/6/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
¿ƒ«fƒfÉb ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi »MGhôdG �«°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , 113 : Ü.Q 50 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 1.indd   9 3/8/17   1:55 PM
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

103315 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. 3 áÄØdÉH IOQGƒdG Qƒ£©dG äÉéàæe ™«ªLh â«dGƒàdG AÉe , ájô£©dG äƒjõdG , Qƒ£Y

»ª°TÉ¡dG ¢``°ù«Y óªMCG/Qƒ£©�d Iôjõ÷G á`cô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
(IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T) ¬``µjô°Th

á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

º```bQ �```fi - á``jGôdG õ```côe - â```jƒµdG ¥ô```°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ÉØ°üdG , 13146 : Ü.¢U - »°VQC’G �```HÉ£dG I23 35 GL                                      

2016/6/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
¿ƒ«fƒfÉb ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi »MGhôdG �«°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , 113 : Ü.Q 50 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

103316 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. 3 áÄØdÉH IOQGƒdG Qƒ£©dG äÉéàæe ™«ªLh â«dGƒàdG AÉe , ájô£©dG äƒjõdG , Qƒ£Y

»ª°TÉ¡dG ¢``°ù«Y óªMCG/Qƒ£©�d Iôjõ÷G á`cô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
(IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T) ¬``µjô°Th

á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

º```bQ �```fi - á``jGôdG õ```côe - â```jƒµdG ¥ô```°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ÉØ°üdG , 13146 : Ü.¢U - »°VQC’G �```HÉ£dG I23 35 GL                                      

2016/6/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
¿ƒ«fƒfÉb ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi »MGhôdG �«°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , 113 : Ü.Q 50 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 1.indd   10 3/8/17   1:55 PM

-50-



(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

103319 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. 3 áÄØdÉH IOQGƒdG Qƒ£©dG äÉéàæe ™«ªLh â«dGƒàdG AÉe , ájô£©dG äƒjõdG , Qƒ£Y

»ª°TÉ¡dG ¢``°ù«Y óªMCG/Qƒ£©�d Iôjõ÷G á`cô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
(IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T) ¬``µjô°Th

á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

º```bQ �```fi - á``jGôdG õ```côe - â```jƒµdG ¥ô```°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ÉØ°üdG , 13146 : Ü.¢U - »°VQC’G �```HÉ£dG I23 35 GL                                      

2016/6/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
¿ƒ«fƒfÉb ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi »MGhôdG �«°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , 113 : Ü.Q 50 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

103320 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. 3 áÄØdÉH IOQGƒdG Qƒ£©dG äÉéàæe ™«ªLh â«dGƒàdG AÉe , ájô£©dG äƒjõdG , Qƒ£Y

»ª°TÉ¡dG ¢``°ù«Y óªMCG/Qƒ£©�d Iôjõ÷G á`cô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
(IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T) ¬``µjô°Th

á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

º```bQ �```fi - á``jGôdG õ```côe - â```jƒµdG ¥ô```°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ÉØ°üdG , 13146 : Ü.¢U - »°VQC’G �```HÉ£dG I23 35 GL                                      

2016/6/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
¿ƒ«fƒfÉb ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi »MGhôdG �«°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , 113 : Ü.Q 50 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 1.indd   11 3/8/17   1:55 PM
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

103322 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. 3 áÄØdÉH IOQGƒdG Qƒ£©dG äÉéàæe ™«ªLh â«dGƒàdG AÉe , ájô£©dG äƒjõdG , Qƒ£Y

»ª°TÉ¡dG ¢``°ù«Y óªMCG/Qƒ£©�d Iôjõ÷G á`cô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

(IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T) ¬``µjô°Th

á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
º```bQ �```fi - á``jGôdG õ```côe - â```jƒµdG ¥ô```°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 ÉØ°üdG , 13146 : Ü.¢U - »°VQC’G �```HÉ£dG I23 35 GL                                      

2016/6/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

¿ƒ«fƒfÉb ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi »MGhôdG �«°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , 113 : Ü.Q 50 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

103832 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. õHÉîŸG äÉéàæeh äÉjƒ�²G IQÉŒ

�.�.¢T á«é«�ÿG áaÉ«°†dG QGO : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

121 : Ü.Q 395 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/7/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

103907 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh �«°üØJ

äÉeóÿGh �ÉªYCÓd ìÉeôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

130 : Ü.Q 308 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

104168 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. Ohô£dG �«�¨Jh á«YÉæ°üdGh á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdG IQÉŒ

IQÉéà�d á«Ñ÷G ÒÑY : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

511 : Ü.Q 2077 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

104236 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«Hô©dG ÒZh á«Hô©dG ¢ùHÓŸG áWÉ«N

ájQÉéàdG ™jQÉ°ûª�d �GÒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 3554 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

104284 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájQÉéàdG áWÉ°SƒdG á£°ûfCG

IQÉéà�d ôëÑdG ⁄É°S øH ó«©°S á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

211 : Ü.Q 40 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

104547 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ

á«ÑgòdG è«�ÿG øFGóe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

320 : Ü.Q 205 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/9/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

104745 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájó�L äÉéàæe ™«H

IQÉéà�d »¡jƒ�dG ÉjôcR : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

318 : Ü.Q 455 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/9/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�

�
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

104919 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«fhÎµdEG ™«H

�.�.¢T áãjó²G º£ÿG �ƒ¡°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

600 : Ü.Q 491 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/9/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

104960 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. �ƒ«æŸC’G ¢TQh

 IQÉéà�d äÉëjƒ°ùdG �¡°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

305 : Ü.Q 260 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105224 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 1 áÄØdG »`a

. (á«æµ°ùdG ÒZh á«æµ°ùdG) IôLDƒŸG hCG ácƒ�ªŸG äGQÉ�©dG ÒLCÉJh IQGOEG

�.�.¢T IQÉéà�d á«ÑgòdG á©HQC’G º°SGƒŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

211 : Ü.Q 2090 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

105268 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«fóŸG á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G

á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd ¿ÉªY ´Ób : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

516 : Ü.Q 138 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

�

105390 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

AÓ```£dGh ¢ü```«°üéàdG) »```�NGódG º```«ª°üàdG ò```«ØæJ �É`````ªYCG , ó`````««°ûàdGh AÉ`````æÑdG ä’hÉ``````�e

. (ÚjõàdGh

�.�.¢T ó««°ûàdGh ä’hÉ�ª�d �«LGôH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

130 : Ü Q 813 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

105421 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ájô£«H á«dó«°U , AÉ°†YC’G Ëƒ�J Iõ¡LCGh á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh äGhOC’G »`a áFõéàdG IQÉŒ

. ™FÉ°†ÑdG ´Oƒà°ùe , (ájô£«ÑdG äGó©ŸG �ª°ûJ)

�.�.¢T IQÉéà�d ¬`µjô°Th ¿Éª«�°S »�Y á©ªL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

116 : Ü.Q 637 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105468 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 19 áÄØdG »`a

. �ƒdÎf’Gh ¬eÉéMCGh ¬YGƒfCG áaÉµH »àæª°S’G •ÓÑdGh ¥ƒHÉ£dG áYÉæ°U

�.�.¢T AÉæÑdG OGƒŸ á«bô°ûdG ™fÉ°üe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

111 : Ü.Q 666 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

105662 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. äGQÉ�©dG áWÉ°Sh

ájQÉéàdG íHGôdG áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

24 : Ü.Q 325 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105794 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQÉ¡ÑdGh äGô°ùµŸGh á«fÉª©dG Iƒ¡�dG ™«H

�.�.¢T áãjó²G á©«Ñ£dG ⁄ÉY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

417 : Ü.Q 400 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

105888 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉ«fÉ£ÑdGh OÉé°ùdGh ôFÉà°ùdG �«°ùZh ¢ùHÓŸG »ch �«°ùZ

ájQÉéàdG »Áô©dG âHÉK á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

133 : Ü.Q 1525 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105941 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGOGÈdG , äÉæjƒªàdG , âcQÉe ôHƒ°ùdG , ádÉ�ÑdG äÓfi

�.�.¢T ájQÉéàdG �ƒ�ë�d ô°üædG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

117 : Ü.Q 468 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

105942 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGOGÈdG , äÉæjƒªàdG , âcQÉe ôHƒ°ùdG , ádÉ�ÑdG äÓfi

�.�.¢T ájQÉéàdG �ƒ�ë�d ô°üædG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

117 : Ü.Q 468 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105944 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGOGÈdG , äÉæjƒªàdG , âcQÉe ôHƒ°ùdG , ádÉ�ÑdG äÓfi

�.�.¢T ájQÉéàdG �ƒ�ë�d ô°üædG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

117 : Ü Q 468 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

106844 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÉÑ°SÉæe áYÉb

ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d á«FÉŸG �ÈdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

417 : Ü.Q 39 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106168 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �«ªéàdG OGƒeh Qƒ£©dG ™«H

áãjó²G �ô�dG IôgƒL ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

115 : Ü.Q 767 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

106316 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«dÉLôdG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh �«°üØJ

�.�.¢T á«dhódG ÊGó«Ñ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

130 : Ü.Q 972 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106317 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

�.�.¢T ájQÉéàdG äÉeóî�d Ó¡°Sh ÓgCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

130 : Ü.Q 958 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

106411 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. äÉjƒ�²Gh Ëôc ¢ùjB’G

IQÉéà�d ¥ô°ûdG êÉàjQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

2016/12/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�

�
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106418 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »JÉÑf º©£e

á«æWƒdG ™jQÉ°ûª�d á¶�«dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

416 : Ü.Q 147 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

106507 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ÖjQóàdG äÉeóN

áaô©ŸG áµÑ°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

118 : Ü.Q 214 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106508 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 áeóN , OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG , ‹B’G Ö°SÉ²G èeGôH ™«H , ‹B’G Ö°SÉ²G äÉµÑ°T ôjƒ£J

. á«ª«�©àdGh á«�ª©ŸG äGhOC’G ™«H , äÉfÉ«ÑdG �ÉNOEG

�.�.¢T äƒ�¨«dƒH äÉ«æ�J : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 221 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

106583 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ÖjQóJ ógÉ©e

�.�.¢T ¿ÉªY äƒ�¨«dƒH ó¡©e : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 211 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106585 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ÖjQóàdG

�.�.¢T ‹hódG QÉë°U ó¡©e : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

311 : Ü.Q 699 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

103321 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. 3 áÄØdÉH IOQGƒdG Qƒ£©dG äÉéàæe ™«ªLh â«dGƒàdG AÉe , ájô£©dG äƒjõdG , Qƒ£Y

 »ª°TÉ¡dG ¢`°ù«Y ó`ªMCG/Qƒ£©�d Iôjõ÷G á`cô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

(IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T) ¬`µjô°Th                                     

á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

º```bQ �```fi - á``jGôdG õ```côe - â```jƒµdG ¥ô```°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 ÉØ°üdG , 13146 : Ü.¢U - »°VQC’G �```HÉ£dG I23 35 GL                                      

2016/6/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

¿ƒ«fƒfÉb ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi »MGhôdG �«°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , 113 : Ü.Q 50 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 1.indd   27 3/8/17   1:55 PM
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

                     100018 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W 

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 á```````````ÄØdG »`a

. ájQÉ�©dG ¿hDƒ°ûdGh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«�jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG

ì � ¢T ÜhôL ¿ƒà°ùæjôL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , áª«ÿG ¢SCGQ 330504 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/6/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

                100019 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 á```````````ÄØdG »`a 

 �``«bódG , »``YÉæ£°U’G ø``ÑdGh ƒ``ZÉ°ùdGh É``cƒ«HÉàdGh RQC’Gh ô``µ°ùdGh hÉcÉµdGh …É``°ûdGh ø``ÑdG

 , áé�ãŸG äÉjƒ�²Gh äÉjƒ�²Gh ôFÉ£ØdGh õ``ÑÿGh Üƒ``Ñ²G øe á``Yƒæ°üŸG äGô``°†ëà°ùŸGh

 äÉ°ü�°üdG , �ÿG , �OôÿGh í�ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G �°ù©dGh �ëædG �°ùY

. è�ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (�HGƒàdG)

 �.�.P.¢T á«FGò¨dG OGƒŸG IQÉéàd »°ûjôb : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
   IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO  33091 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/1/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 2.indd   1 3/8/17   1:56 PM
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

                 100020 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 á```````````ÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 �.�.P.¢T á«fhÎµdE’G �JÉ¡dG íFGô°T IQÉéàd �ƒµ«�«J …Éµ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 93078 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/6/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

                     100199 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 á```````````ÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 �.�.P.¢T á«fhÎµdE’G �JÉ¡dG íFGô°T IQÉéàd �ƒµ«�«J …Éµ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 93078 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/6/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 2.indd   2 3/8/17   1:56 PM
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

                          102248 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 á```````````ÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

á«LQÉN ácô°T , óàª«d º«b : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 93078 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/4/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

                  102765 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 2 á```````````ÄØdG »`a 

 Ö°ûÿG ßØM OGƒeh CGó°üdG øe ájÉbƒdG OGƒe , ¬«cÓdGh ¢û«fQƒdGh (äÉjƒÑdG) äÉfÉgódG

 �µ°T »`a ¿OÉ©e , �ÉN á«©«ÑW äÉéæJGQ , ¿GƒdC’G â«ÑãJ OGƒe , øjƒ�àdG OGƒe , ��àdG øe

. ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG �ÉªYh QƒµjódG »«æah ÚfÉgódG �Góîà°S’ ¥ƒë°ùe hCG �FÉbQ

�.�.P.¢T ÆÉÑ°UCÓd �Éà«HÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
  IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , áª«ÿG ¢SCGQ 31291 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/5/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 211 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 2.indd   3 3/8/17   1:56 PM
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       102767 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 á```````````ÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 

 �.�.P.¢T á«fhÎµdE’G �JÉ¡dG íFGô°T IQÉéàd �ƒµ«�«J …Éµ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 93078 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/5/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

            102768 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 á```````````ÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 �.�.P.¢T á«fhÎµdE’G �JÉ¡dG íFGô°T IQÉéàd �ƒµ«�«J …Éµ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 93078 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/6/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 2.indd   4 3/8/17   1:56 PM
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

       105190 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

  : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 á```````````ÄØdG »`a

 ójQƒJh  ájƒ¡àdGh  �«ØéàdGh  ójÈàdGh  »¡£dGh  QÉîÑdG  ó«dƒJh  áÄaóàdGh  IQÉfEÓd  Iõ¡LCG

. á«ë°üdG ¢VGôZC’Gh  É«ŸG

�.�.P.¢T áeÉ©dG IQÉéà�d Qƒ£àŸG ⁄É©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ¿ÉªéY 7192 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

              106137 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 18 á```````````ÄØdG »`a 

 IOQGƒdG ÒZ OGƒŸG  òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh áZƒHóŸG Oƒ�÷G ó«��Jh áZƒHóŸG Oƒ�÷G

 ,  ájôØ°ùdG  ÖFÉ�²Gh  �jOÉæ°üdG  ,  áZƒHóŸG  hCG  �ÉÿG  äÉfGƒ«²G  Oƒ�L  ,  iôNCG  äÉÄa  »`a

. êhô°ùdGh äÉfGƒ«²G º�WCGh •É«°ùdG , »°ü©dGh »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG

(ájOôa á°ù°SDƒe) óªMCG ôéàe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 ,  »HO  042290789 :  ¢ùcÉa  ,  042290786 :  �JÉg  1158 :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

  IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2016/11/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 2.indd   5 3/8/17   1:56 PM
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

80532 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W 

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 19 áÄØdG »`a

 , ¢°ü²Gh ¢ùÑ÷Gh áfƒŸGh Ò÷Gh âæª°SE’Gh á«YÉæ°üdGh á«©«Ñ£dG QÉéMC’Gh AÉæÑdG OGƒe

 âaõdGh â�Ø°SE’G , ¥ô£dG AÉ°ûfEG »`a �óîà°ùJ »àdG OGƒŸG , âæª°SE’G hCG QÉîØdG øe Ò°SGƒŸG

. øNGóŸG , ôé²G øe áYƒæ°üŸG QÉKB’G , á��æàŸG øcÉ°ùŸG , (QÉ�dG) ¿Gô£�dGh

óàª«d , …G »J »H (IQƒaÉ¨æ°S) �Éfƒ«°TÉfÎfG ¢SCG »`a »H : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒaÉ¨æ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
(069535) IQƒaÉ¨æ°S QhÉJ øjÉ°S �«c , âjÎ°S �jÉ°ù«°S , 133 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2013/5/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

103333 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 12 áÄØdG »`a

.12 áÄØdG »`a IOQGƒdG ÉgDhGõLCGh ájÈdG äÉÑcôŸG

óàª«d RQƒJƒe ÉJÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 ,  400 001 - …ÉÑeƒe ,  âjÎ°S …Oƒe »eƒg 24 ,  ¢ShÉg …ÉÑeƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

óæ¡dG , GÎ°TGQÉgÉe

2016/6/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 2.indd   6 3/8/17   1:56 PM
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

103362 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 6 áÄØdG »`a

 á«fó©ŸG �ÉØbC’G Iõ¡LCGh ájÉª²G á«dÉY �ÉØbCGh IôNÉa ¢†HÉ�eh á«fó©e Öë°S ¢†HÉ�e

. á«fó©e è«dGõeh

óà«ª«d .ƒc .»LO ±G �G »°ùjƒH ófG èjQOƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 ,  18  È‰  âfÓH  ,  Úé«ØjO  õª«à°ù«°S  ófG  õæ°Tƒdƒ°S  �æ«cƒd  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

óæ¡dG , 400 079 …ÉÑeƒe ‹hô¡µ«a , QÉZÉfÉ°ûLhÒH

2016/6/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

103363 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 6 áÄØdG »`a

 á«fó©ŸG �ÉØbC’G Iõ¡LCGh ájÉª²G á«dÉY �ÉØbCGh IôNÉa ¢†HÉ�eh á«fó©e Öë°S ¢†HÉ�e

. á«fó©e è«dGõeh

óà«ª«d .ƒc .»LO ±G �G »°ùjƒH ófG èjQOƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 ,  18  È‰  âfÓH  ,  Úé«ØjO  õª«à°ù«°S  ófG  õæ°Tƒdƒ°S  �æ«cƒd  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

óæ¡dG , 400 079 …ÉÑeƒe ‹hô¡µ«a , QÉZÉfÉ°ûLhÒH

2016/6/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 2.indd   7 3/8/17   1:56 PM
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(1185) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

103764 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 øFÉHõdG Úµªàd (��ædG AÉæãà°SÉH) Ò¨dG ídÉ°üd ™�°ùdG øe áYƒæàe áYƒª› ¢VôYh ™ªL

 ôLÉàe »`a äÉeóÿG  òg �ãe ÒaƒJ øµÁ , á«ëjQCG �µH ™�°ùdG ��J AGô``°Th á``æjÉ©e ø``e

 äÉZƒdÉJÉµdG  �ÓN øe á�ª÷ÉH ™«ÑdG  òaÉæeh ôLÉàŸGh  ¥ƒ°ùàdG  õcGôeh áFõéàdÉH  ™«ÑdG

, �ÉãŸG �«Ñ°S ¢�Y , á«fhÎµdE’G �ÓYE’G �FÉ°Sh �jôW øY hCG ójÈdG �jôW øY Ö�£J »àdG

 âfÎfE’G ¢�Y ¥Gƒ°SCG ÒaƒJh RÉØ�àdG ¢�Y ¥ƒ°ùàdG èeGôH hCG á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG �jôW øY

 çÉëHCGh  âfÎfE’G  ¢�Y  ¿ÓYE’G  É¡«a  ÉÃ  ¿ÓYE’Gh  äÉeóÿGh  ™�°ùdG  áYÉHh  øjÎ°ûª�d
. á«�jƒ°ùàdG äÉ°SGQódGh äÉ©«ÑŸG ¢VôYh ¥ƒ°ùdG

óàª«d �«àjQ ô°ûJƒ«a : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

äÉeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 �æ«d ‹hôî«a - …QGƒ°û«LƒL ±hG , QÉLÉf �ÉjÉ°T , ¢ShÉg êó«dƒf : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

óæ¡dG , 400060 - …ÉÑeƒe (â°ùjG) …QGƒ°û«LƒL , OhQ

2016/7/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

104477 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 �©c , hÉcÉc äÉéàæe , áJ’ƒcƒ°T , (iƒ``�M) �``«eGôµdG iƒ```�M , iƒ```�M , �``©c , â``jƒµ°ùH

 ÍdGh ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdGh RQC’Gh ôµ°ùdGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh ÍdG , ájôµ°S äÉjƒ�M , ¢�fi
 äÉjƒ�²Gh ôFÉ£ØdGh õÑÿGh ÜƒÑ²G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh �«bódG , »YÉæ£°U’G

 í�ŸG ,  õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh Iô```«ªÿG , Oƒ``°SC’G �``°ù©dGh �```ëædG �``°ùY , á```é�ãŸG äÉ```jƒ�²Gh

. è�ãdG , äGQÉ¡ÑdG , �HGƒàdG , á°ü�°üdGh �ÿGh �OôÿGh

á«FGò¨dG OGƒŸG �jƒ°ùàd ‹ÉØ÷G óªMCG É¡e á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ádÉcƒdGh á«FGò¨dG OGƒŸG »`a á�ª÷G IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
•É°ûædG á``©«ÑW »`a á``dƒª©dÉH                                     

 ºgOCG  õcôe - �RÉædG  áæjóŸG  �jôW ,  21493 IóL 13416 :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG - …QÉéàdG

2016/9/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 2.indd   8 3/8/17   1:56 PM
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105415 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

 (¢SG  »H  ƒj)  ¢UGôbCG  äÓ¨°ûeh  ôJƒ«ÑªµdG  äÉ```eõ�à°ùe  ,  É```¡eRGƒdh  á``côëàŸG  �``JGƒ¡dG

 ,  ájô°üH ±É«dCG  äÓÑ«c ,  á«FÉHô¡c äÓÑ«c ,  ácôëàŸG �JGƒ¡�d IôcGP äÉbÉ£H ,  á°VÉeh

 , á«FÉHô¡c í«JÉØe �jOÉæ°U , á«FÉHô¡c í«JÉØe äÉMƒd , á«FÉHô¡c äÓÑ«c �«°UƒJ Ö�L
 äGóMh , á«£jô°T äÓé°ùe (ájhGõdG áYô°S ¢SÉ«b Iõ¡LCG) äGÎeƒcÉJ , á«FÉHô¡c í«JÉØe

 .9 áÄØdÉH IOQGƒdGh (Üƒ°SÉ²G Iõ¡LC’) á«°ù«WÉæ¨e áWô°TCG

(�.�.P.¢T) á«dhódG »J �G ¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 25124 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

105628 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 12 áÄØdG »`a

 äGQÉ«°S ,  (äÉÑcôª�d äÉ�ë�e) AGƒg äÉî°†e ,  (äÉÑcôª�d ¿ÉeCG  �FÉ°Sh) á«FGƒg óFÉ°Sh

 �``cÉ«g ,  äGQÉ``«°ùdG  ábô°S  ™æe Iõ``¡LCG  ,  äÉ``ÑcôŸG  »`a  ô¡Ñ�d  IOÉ```°†e �```FÉ°Sh  ,  ±É```©°SE’G

 áeóîà°ùŸG QhÉëŸG , äGQÉ«°S , äGQÉ«°ùdG äGQÉWEG , äGQÉ«°ù�d ájóYÉ�dG �cÉ«¡dG , äGQÉ«°ùdG

 íHGƒµdG º�d , äÉÑcôŸG »`a áeóîà°ùŸG íHGƒµdG ™£b , äÓé©dG Qô°üd ôHÉæ°T , äÉÑcôŸG »`a

 äÉÑcôª�d ¢†HGƒb , äGQÉ«°S , á«Hô¡c äÓaÉM , äÉÑcôª�d íHGƒc , äÉÑcôŸG »`a áeóîà°ùŸG

, á«Hô¡µdG äÉcôëŸGh äÉcôëŸG AGõLCG ÒZ , á«°VQC’G äÉÑcôŸG »`a �«``°UƒàdG ´QPCG , á``jÈdG

 äÉÑcôŸG  AGõLCG  »`a  �Góîà°SÓd á«�aôe Ö�Y ,  ájÈdG  äÉÑcôª�d  ¿GQhódG  �õY ä’ƒfi
 ,  äÉÑcôª�d  ÜGƒHCG  ,  äÉÑcôª�d   ÉŒ’G äGQÉ°TEG  ,  (äÉcôëŸG  »`a  �Góîà°S’G  Ò¨d) ájÈdG

 Ö�Y , ájÈdG äÉÑcôª�d áÑFÉ°S äÓéY , á«Hô¡c äÉÑcôe , ájÈdG äÉÑcôŸG »`a äÉcôfi
  äÉÑcôŸG äÉcôëŸ á«£ZCG , ájÈdG äÉÑcôª�d äÉææ°ùŸG äÉYƒª› , ájÈdG äÉÑcôª�d ¢ShôJ

 äÉÑcôª�d á«Hô¡c äÉcôfi , äÉÑcôŸG äÓé©d Qô°U , äÉÑcôª�d ¥GƒHCG , äÉÑcôª�d á«£ZCG

 ¬«ÑæJ Iõ¡LCG , ájÈdG äÉÑcôª�d áYô°ùdG ¢†ØN ¢ShôJ , ájÈdG äÉÑcôŸG ™aO äÉ«dBG , ájÈdG

  äGQÉ«°ùdG »`a äÉeó°üdG äÉ°üà‡ , äÉÑcôŸG äÓéY , äÉÑcôª�d ��ÿG ¤EG ´ƒLôdG óæY

alamat 2.indd   9 3/8/17   1:56 PM
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 äÉÑcôª�d  ácô²G  ��f  ôjRÉæL  ,  äÉÑcôª�d  á«FGƒàdG  ¿ÉÑ°†b  ,  äÉÑcôª�d  IOÉ«b  äÓéY

  ájÈdG äÉÑcôª�d ácô²G ��f äÉ«dBG , ájÈdG äÉÑcôª�d ácô²G ��æd IQGOEG IóªYCG , ájÈdG

 ,  (äÉÑcôe)  á��¨e  äÉæMÉ°T  ,  äÉÑcôª�d  á«�Ø°S  �cÉ«g  ,  á«°VQC’G  äÉÑcôª�d  äÉæ«HQƒJ

 , á«Hô¡c äÉÑcôe , ájQÉf äÉLGQO , äÉLGQO , äÉÑcôª�d òaGƒf , äÉÑcôŸG »`a �«�©àdG ¢†HGƒf

 äGQÉWE’G , äÉHôY ¢�Y á��æàe �RÉæe , �GÎdG äÉHôY , äÉLGQódG äÉHôY , äÉHôY , äÉæMÉ°T

 hCG ÈdG �jôW øY ��æà�d äÉÑcôe , äÉÑcôŸG äÓé©d äGQÉWEG , äÉÑcôŸG äÓé©d á«fó©ŸG

. ájójó²G �µ°ùdG hCG AÉŸG hCG ƒ÷G

óàª«d .ƒc �«HƒeƒJhCG …Ò°ûJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 , ¿hR âæÃƒ�«ØjO »LƒdƒæµJ ófBG »eƒfƒµjG , OhhQ ¿ƒ°ûà¨fÉ°ûJ 8 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

Ú°üdG , ¢ùæ«ahôH …ƒ¡fG , »à«°S ƒghh

2016/11/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

105630 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 12 áÄØdG »`a

 äGQÉ«°S ,  (äÉÑcôª�d äÉ�ë�e) AGƒg äÉî°†e ,  (äÉÑcôª�d ¿ÉeCG  �FÉ°Sh) á«FGƒg óFÉ°Sh

 �cÉ«g  ,  äGQÉ«°ùdG  ábô°S  ™æe  Iõ``¡LCG  ,  äÉ``ÑcôŸG  »`a  ô``¡Ñ�d  IOÉ``°†e  �``FÉ°Sh  ,  ±É``©°SE’G

 áeóîà°ùŸG QhÉëŸG , äGQÉ«°S , äGQÉ«°ùdG äGQÉWEG , äGQÉ«°ù�d ájóYÉ�dG �cÉ«¡dG , äGQÉ«°ùdG

 íHGƒµdG º�d , äÉÑcôŸG »`a áeóîà°ùŸG íHGƒµdG ™£b , äÓé©dG Qô°üd ôHÉæ°T , äÉÑcôŸG »`a

 äÉÑcôª�d ¢†HGƒb , äGQÉ«°S , á«Hô¡c äÓaÉM , äÉÑcôª�d íHGƒc , äÉÑcôŸG »`a áeóîà°ùŸG

 á«Hô¡µdG äÉcôëŸGh äÉcôëŸG AGõLCG ÒZ , á«°VQC’G äÉÑcôŸG »`a �«°UƒàdG ´QPCG , ájÈdG

 äÉÑcôŸG  AGõLCG  »`a  �Góîà°SÓd á«�aôe Ö�Y ,  ájÈdG  äÉÑcôª�d  ¿GQhódG  �õY ä’ƒfi
 ,  äÉÑcôª�d  ÜGƒHCG  ,  äÉÑcôª�d   ÉŒ’G äGQÉ°TEG  ,  (äÉcôëŸG  »`a  �Góîà°S’G  Ò¨d) ájÈdG

 Ö�Y , ájÈdG äÉÑcôª�d áÑFÉ°S äÓéY , á«Hô¡c äÉÑcôe , ájÈdG äÉÑcôŸG »`a äÉcôfi
  äÉÑcôŸG äÉcôëŸ á«£ZCG , ájÈdG äÉÑcôª�d äÉææ°ùŸG äÉYƒª› , ájÈdG äÉÑcôª�d ¢ShôJ

 äÉÑcôª�d á«Hô¡c äÉcôfi , äÉÑcôŸG äÓé©d Qô°U , äÉÑcôª�d ¥GƒHCG , äÉÑcôª�d á«£ZCG

 ¬«ÑæJ Iõ¡LCG , ájÈdG äÉÑcôª�d áYô°ùdG ¢†ØN ¢ShôJ , ájÈdG äÉÑcôŸG ™aO äÉ«dBG , ájÈdG

  äGQÉ«°ùdG »`a äÉeó°üdG äÉ°üà‡ , äÉÑcôŸG äÓéY , äÉÑcôª�d ��ÿG ¤EG ´ƒLôdG óæY

alamat 2.indd   10 3/8/17   1:56 PM
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 äÉÑcôª�d  ácô²G  ��f  ôjRÉæL  ,  äÉÑcôª�d  á«FGƒàdG  ¿ÉÑ°†b  ,  äÉÑcôª�d  IOÉ«b  äÓéY

  ájÈdG äÉÑcôª�d ácô²G ��f äÉ«dBG , ájÈdG äÉÑcôª�d ácô²G ��æd IQGOEG IóªYCG , ájÈdG

 ,  (äÉÑcôe)  á��¨e  äÉæMÉ°T  ,  äÉÑcôª�d  á«�Ø°S  �cÉ«g  ,  á«°VQC’G  äÉÑcôª�d  äÉæ«HQƒJ

 , á«Hô¡c äÉÑcôe , ájQÉf äÉLGQO , äÉLGQO , äÉÑcôª�d òaGƒf , äÉÑcôŸG »`a �«�©àdG ¢†HGƒf

 äGQÉWE’G , äÉHôY ¢�Y á��æàe �RÉæe , �GÎdG äÉHôY , äÉLGQódG äÉHôY , äÉHôY , äÉæMÉ°T

 hCG ÈdG �jôW øY ��æà�d äÉÑcôe , äÉÑcôŸG äÓé©d äGQÉWEG , äÉÑcôŸG äÓé©d á«fó©ŸG

. ájójó²G �µ°ùdG hCG AÉŸG hCG ƒ÷G

óàª«d . ƒc �«HƒeƒJhCG …Ò°ûJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 , ¿hR âæÃƒ�«ØjO »LƒdƒæµJ ófBG »eƒfƒµjG , OhhQ ¿ƒ°ûà¨fÉ°ûJ 8 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

Ú°üdG , ¢ùæ«ahôH …ƒ¡fG , »à«°S ƒghh

2016/11/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

105880 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG »ch �°ùZ »`a �ª©à°ùJ iôNCG OGƒeh á°ûªbC’G ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe

 ,  �«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,  ájô£Y  äƒjRh  Qƒ£Y  ,  ¿ƒHÉ°U  ,  §°ûch  »�Lh  ��°Uh  �«¶æJ

. ¿Éæ°SCG äÉØ¶æe , ô©°û�d (ø°Tƒd) �ƒ°ùZ

�.�.P.¢T Qƒ£©dG IQÉéàd õàjhQ & ¢ûàjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

�«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 13854 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 2.indd   11 3/8/17   1:56 PM
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105899 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG »ch �°ùZ »`a �ª©à°ùJ iôNCG OGƒeh á°ûªbC’G ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe

 ,  �«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,  ájô£Y  äƒjRh  Qƒ£Y  ,  ¿ƒHÉ°U  ,  §°ûch  »�Lh  ��°Uh  �«¶æJ

. ¿Éæ°SCG äÉØ¶æe , ô©°û�d (ø°Tƒd) �ƒ°ùZ

�.�.P.¢T Qƒ£©dG IQÉéàd õàjhQ & ¢ûàjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

�«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 13854 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

106483 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™FÉ°†ÑdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 õÑÿGh  ÜƒÑ²G  øe  áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh  �``«bódG  ,  RQC’Gh  ô``µ°ùdGh  …É``°ûdGh  ø``ÑdG

 �ÿGh �OôÿGh í�ŸG  ,  õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG ,  �ëædG  �°ùY ,  äÉjƒ�²Gh  ôFÉ£ØdGh

. è�ãdG , �HGƒàdG , (äGQÉ¡H) äÉ°ü�°Uh

�.�.P ƒà°ùf õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ¿ÉªéY , 18423 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/12/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG
…hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 2.indd   12 3/8/17   1:56 PM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1185(

�إعــــــالن

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

ملكيتها وفقا لأحكام املادة )7/94( من قانـــون حقـــوق امللكيـــة ال�سناعيـــة ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2008/67 .

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 2388

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1994/6/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 525 فـي 1994/4/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجي�سل�سافت 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : األفريـــد - نوبـــل �سرتا�ســه 10 ، 40789 مونهايــم اأم رهايــن - 

اأملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/1/24م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/26م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 2394

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1994/6/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 525 فـي 1994/4/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجي�سل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : األفريــد - نوبـــل �سرتا�ســـه 10 ، 40789 مونهايـــم اأم رهايــن - 

اأملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/1/24م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/26م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 2396

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1994/6/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 525 فـي 1994/4/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجي�سل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : األفريــد - نوبل �سرتا�ســه 10 ، 40789 مونهايــم اأم رهايــن - 

اأملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/1/24م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/26م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 10402

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2002/11/17م

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

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجي�سل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : األفريــد - نوبــل �سرتا�ســه 10 ، 40789 مونهايــم اأم رهايــن - 

اأملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/1/24م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/26م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 10403

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2002/9/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 697 فـي 2001/6/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجي�سل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : األفريــد - نوبــل �سرتا�ســه 10 ، 40789 مونهايــم اأم رهايــن - 

اأملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/1/24م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/26م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 13787

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2002/11/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 720 فـي 2002/6/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجي�سل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : األفريــد - نوبــل �سرتا�ســه 10 ، 40789 مونهايــم اأم رهايــن - 

اأملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/1/24م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/26م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 13788

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2002/11/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 720 فـي 2002/6/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجي�سل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : األفريــد - نوبــل �سرتا�ســه 10 ، 40789 مونهايــم اأم رهايــن - 

اأملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/1/24م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/26م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 13789

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2002/11/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 720 فـي 2002/6/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجي�سل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : األفريــد - نوبــل �سرتا�ســه 10 ، 40789 مونهايــم اأم رهايــن - 

اأملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/1/24م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/26م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 18257

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2003/6/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 741 فـي 2003/4/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجي�سل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : األفريــد - نوبــل �سرتا�ســه 10 ، 40789 مونهايــم اأم رهايــن - 

اأملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/1/24م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/26م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 20752

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2003/12/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 744 فـي 2003/6/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجي�سل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : األفريــد - نوبــل �سرتا�ســه 10 ، 40789 مونهايــم اأم رهايــن - 

اأملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/1/24م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/26م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 21409

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/2/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 749 فـي 2003/8/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجي�سل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : األفريــد - نوبــل �سرتا�ســه 10 ، 40789 مونهايــم اأم رهايــن - 

اأملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/1/24م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/26م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 21411

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/2/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 749 فـي 2003/8/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجي�سل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : األفريــد - نوبــل �سرتا�ســه 10 ، 40789 مونهايــم اأم رهايــن - 

اأملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/1/24م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/26م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1185(

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 21412

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/2/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 749 فـي 2003/8/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير �أكتنجي�شل�شافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير �نتليكت�شو�ل بروبرتي جي �م بي �ت�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �أملانية - �لتجارة و�ل�شناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �ألفريــد - نوبــل �شرت��شــه 10 ، 40789 مونهايــم �أم رهايــن - 

�أملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �أملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/1/24م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/26م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 21413

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/2/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 749 فـي 2003/8/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير �أكتنجي�شل�شافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير �نتليكت�شو�ل بروبرتي جي �م بي �ت�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �أملانية - �لتجارة و�ل�شناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �ألفريــد - نوبــل �شرت��شــه 10 ، 40789 مونهايــم �أم رهايــن - 

�أملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �أملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/1/24م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/26م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1185(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 21414

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/2/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 749 فـي 2003/8/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجي�سل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : األفريــد - نوبــل �سرتا�ســه 10 ، 40789 مونهايــم اأم رهايــن - 

اأملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/1/24م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/26م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 21415

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/2/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 749 فـي 2003/8/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجي�سل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : األفريــد - نوبــل �سرتا�ســه 10 ، 40789 مونهايــم اأم رهايــن - 

اأملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/1/24م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/26م

-87-



اجلريدة الر�سمية العدد )1185(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3056

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1995/10/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 557 فـي 1995/8/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اي�ست كو�ست ال ال �سي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير كان�سيومري كري ايه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بيتري مارين - �سرتيت 84 ، 4002 با�سيل ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/8/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3058

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1996/3/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 565 فـي 1995/12/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اي�ست كو�ست ال ال �سي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير كان�سيومري كري ايه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بيتري مارين - �سرتيت 84 ، 4002 با�سيل ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/8/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/22م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3059

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1996/3/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 565 فـي 1995/12/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اي�ست كو�ست ال ال �سي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير كان�سيومري كري ايه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بيتري مارين - �سرتيت 84 ، 4002 با�سيل ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/8/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3063

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1996/3/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 565 فـي 1995/12/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اي�ست كو�ست ال ال �سي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير كان�سيومري كري ايه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بيتري مارين - �سرتيت 84 ، 4002 با�سيل ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/8/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/22م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1185(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 5988

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2000/12/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 673 فـي 2000/6/17م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اي�ست كو�ست ال ال �سي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير كان�سيومري كري ايه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بيتري مارين - �سرتيت 84 ، 4002 با�سيل ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/8/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 17636

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2003/5/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 738 فـي 2003/3/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اي�ست كو�ست ال ال �سي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير كان�سيومري كري ايه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بيتري مارين - �سرتيت 84 ، 4002 با�سيل ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/8/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/22م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1185(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 22133

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2010/6/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 907 فـي 2010/3/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اي�ست كو�ست ال ال �سي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير كان�سيومري كري ايه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بيتري مارين - �سرتيت 84 ، 4002 با�سيل ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/8/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 62163

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2010/12/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 919 فـي 2010/9/18م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اي�ست كو�ست ال ال �سي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير كان�سيومري كري ايه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بيتري مارين - �سرتيت 84 ، 4002 با�سيل ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/8/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/22م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1185(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 66721

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2011/11/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 941 فـي 2011/8/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اي�ست كو�ست ال ال �سي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير كان�سيومري كري ايه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بيتري مارين - �سرتيت 84 ، 4002 با�سيل ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/8/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 66722

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2011/11/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 941 فـي 2011/8/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اي�ست كو�ست ال ال �سي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير كان�سيومري كري ايه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بيتري مارين - �سرتيت 84 ، 4002 با�سيل ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/8/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/22م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 67793

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2011/11/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 941 فـي 2011/8/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اي�ست كو�ست ال ال �سي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير كان�سيومري كري ايه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بيتري مارين - �سرتيت 84 ، 4002 با�سيل ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/8/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 75614

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/4/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 996 فـي 2012/12/29م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اي�ست كو�ست ال ال �سي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير كان�سيومري كري ايه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بيتري مارين - �سرتيت 84 ، 4002 با�سيل ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/8/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/22م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 75615

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/4/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 996 فـي 2012/12/29م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اي�ست كو�ست ال ال �سي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير كان�سيومري كري ايه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بيتري مارين - �سرتيت 84 ، 4002 با�سيل ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/8/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 76590

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/7/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1010 فـي 2013/4/27م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اي�ست كو�ست ال ال �سي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير كان�سيومري كري ايه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بيتري مارين - �سرتيت 84 ، 4002 با�سيل ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/8/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/22م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 67794

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2011/11/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 941 فـي 2011/8/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اي�ست كو�ست ال ال �سي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير كان�سيومري كري ايه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بيتري مارين - �سرتيت 84 ، 4002 با�سيل ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/8/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 87708

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/2/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1079 فـي 2014/11/23م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اي�ست كو�ست ال ال �سي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير كان�سيومري كري ايه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بيتري مارين - �سرتيت 84 ، 4002 با�سيل ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/8/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/22م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 2785

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1995/6/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 548 فـي 1995/4/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باليتك�ش بروداكت�ش ، ال ال �سي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ايدجويل بري�سنال كري براندز ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

الوليات   ،  06484 كونيكتيكت   ، �سيلتون   ، درايف  ري�سري�ش  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/17م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/27م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3898

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 8

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1997/7/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 587 فـي 1996/11/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : اإيدجويل بري�سنال كري كومباين 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اإيدجويل بري�سنال كري براندز ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

الوليات   ،  06484 كونيكتيكت   ، �سيلتون   ، درايف  ري�سري�ش  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2015/6/30م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/27م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 17240

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تانينج ري�سريت�ش لبوراتوريز ، ال ال �سي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ايدجويل بري�سنال كري براندز ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

الوليات   ،  06484 كونيكتيكت   ، �سيلتون   ، درايف  ري�سري�ش  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/17م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/27م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 10199

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2001/10/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 701 فـي 2001/8/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : اي ال بونتي ا�ش.بي.ايه 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اي ال بونتي بيليرتيا ا�ش.بي.ايه 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا لندولفو 1 ، ميالن ، اإيطاليا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/12/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/27م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 43727

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2007/11/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 844 فـي 2007/8/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : زوكيني ا�ش.بي.اأ 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بتي�سينو ا�ش.بي.اأ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا مي�سينا ، 38 - 20154 ميالن ) ام اآي(

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2009/9/1م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/27م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 2785

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1995/6/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 548 فـي 1995/4/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : بري�سنال كري غروب ، انك 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باليتك�ش بروداكت�ش ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

الوليات   ،  06484 كونيكتيكت   ، �سيلتون   ، درايف  ري�سري�ش  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2008/10/3م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/27م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3898

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 8

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1997/7/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 587 فـي 1996/11/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : اإنريجايزير هولدينغز ، انك 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اإيدجويل بري�سنال كري كومباين 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1350تيمربليك مانور باركواي ، ا�ش تي . لوي�ش ، مي�سوري 

63107 ، الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2015/6/30م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/27م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 24284

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/12/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 772 فـي 2004/8/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : فاكونابل ا�ش ايه ا�ش 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فاكونابل ا�ش ايه اآر ال 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : لوك�سمبورغية - التجارة وال�سناعة 

 - لوك�سمبورغ جراند   2449  - ال  رويال  بوليفارد   ، �سي  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 25 

دوت�سي اأوف لوك�سمبورغ 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : لوك�سمبورغ

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/8/9م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/22م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 10689

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2001/10/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 701 فـي 2001/8/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : فاكونابل ا�ش ايه ا�ش 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فاكونابل ا�ش ايه اآر ال 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : لوك�سمبورغية - التجارة وال�سناعة 

 - لوك�سمبورغ جراند   2449  - ال  رويال  بوليفارد   ، �سي  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 25 

دوت�سي اأوف لوك�سمبورغ 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : لوك�سمبورغ

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/8/9م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 10690

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2001/10/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 701 فـي 2001/8/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : فاكونابل ا�ش ايه ا�ش

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فاكونابل ا�ش ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : لوك�سمبورغية - التجارة وال�سناعة 

 - لوك�سمبورغ جراند   2449  - ال  رويال  بوليفارد   ، �سي  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 25 

دوت�سي اأوف لوك�سمبورغ 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : لوك�سمبورغ 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/8/9م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/22م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 87148

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/6/11م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1072 فـي 2014/9/28م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : عامل الأناقة واجلمال �ش.م.م

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : عابر القارات الدولية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 599 ، ر.ب : 116 ، �سلطنة عمان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/2/27م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 66438

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/7/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 980 فـي 2012/7/28م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : موؤ�س�سة اأ�سباير زون 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة اأ�سباير كتارا لل�سيافة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 10737 ، الدوحة ، قطر

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 66439

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/4/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 980 فـي 2012/7/28م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : موؤ�س�سة اأ�سباير زون 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة اأ�سباير كتارا لل�سيافة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 10737 ، الدوحة ، قطر

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 66440

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/4/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 980 فـي 2012/7/28م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : موؤ�س�سة اأ�سباير زون 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة اأ�سباير كتارا لل�سيافة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 10737 ، الدوحة ، قطر

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 66441

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/4/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 980 فـي 2012/7/28م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : موؤ�س�سة اأ�سباير زون 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة اأ�سباير كتارا لل�سيافة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 10737 ، الدوحة ، قطر

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 66442

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/4/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 980 فـي 2012/7/28م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : موؤ�س�سة اأ�سباير زون 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة اأ�سباير كتارا لل�سيافة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 10737 ، الدوحة ، قطر

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 66443

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/4/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 980 فـي 2012/7/28م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : موؤ�س�سة اأ�سباير زون 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة اأ�سباير كتارا لل�سيافة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 10737 ، الدوحة ، قطر

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 66444

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/4/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 980 فـي 2012/7/28م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : موؤ�س�سة اأ�سباير زون 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة اأ�سباير كتارا لل�سيافة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 10737 ، الدوحة ، قطر

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 66445

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/4/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 980 فـي 2012/7/28م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : موؤ�س�سة اأ�سباير زون 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة اأ�سباير كتارا لل�سيافة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 10737 ، الدوحة ، قطر

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 29660

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2006/5/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 800 فـي 2005/10/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جو�سون - كون�سالتادوريا اي ماريكيتينج ا�ش.ار.ال 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : روجري فـيفـري ا�ش.بي.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا فـيليبو ديال فايل 1 ، 63811 �سانت اإلبيديو ايه ماري ، 

فـريمو ، اإيطاليا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 29661

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/6/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 787 فـي 2005/3/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جو�سون - كون�سالتادوريا اي ماريكيتينج ا�ش.ار.ال

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : روجري فـيفـري ا�ش.بي.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا فـيليبو ديال فايل 1 ، 63811 �سانت اإلبيديو ايه ماري ، 

فـريمو ، اإيطاليا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 29662

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/6/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 787 فـي 2005/3/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جو�سون - كون�سالتادوريا اي ماريكيتينج ا�ش.ار.ال

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : روجري فـيفـري ا�ش.بي.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا فـيليبو ديال فايل 1 ، 63811 �سانت اإلبيديو ايه ماري ، 

فـريمو ، اإيطاليا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 29663

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/6/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 787 فـي 2005/3/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جو�سون - كون�سالتادوريا اي ماريكيتينج ا�ش.ار.ال

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : روجري فـيفـري ا�ش.بي.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا فـيليبو ديال فايل 1 ، 63811 �سانت اإلبيديو ايه ماري ، 

فـريمو ، اإيطاليا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 29664

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/6/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 787 فـي 2005/3/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جو�سون - كون�سالتادوريا اي ماريكيتينج ا�ش.ار.ال

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : روجري فـيفـري ا�ش.بي.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا فـيليبو ديال فايل 1 ، 63811 �سانت اإلبيديو ايه ماري ، 

فـريمو ، اإيطاليا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 29665

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 20

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/6/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 787 فـي 2005/3/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جو�سون - كون�سالتادوريا اي ماريكيتينج ا�ش.ار.ال

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : روجري فـيفـري ا�ش.بي.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا فـيليبو ديال فايل 1 ، 63811 �سانت اإلبيديو ايه ماري ، 

فـريمو ، اإيطاليا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 29666

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/6/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 787 فـي 2005/3/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جو�سون - كون�سالتادوريا اي ماريكيتينج ا�ش.ار.ال

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : روجري فـيفـري ا�ش.بي.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا فـيليبو ديال فايل 1 ، 63811 �سانت اإلبيديو ايه ماري ، 

فـريمو ، اإيطاليا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 29667

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 24

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/6/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 787 فـي 2005/3/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جو�سون - كون�سالتادوريا اي ماريكيتينج ا�ش.ار.ال

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : روجري فـيفـري ا�ش.بي.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا فـيليبو ديال فايل 1 ، 63811 �سانت اإلبيديو ايه ماري ، 

فـريمو ، اإيطاليا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 29668

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/6/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 787 فـي 2005/3/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جو�سون - كون�سالتادوريا اي ماريكيتينج ا�ش.ار.ال

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : روجري فـيفـري ا�ش.بي.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا فـيليبو ديال فايل 1 ، 63811 �سانت اإلبيديو ايه ماري ، 

فـريمو ، اإيطاليا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 29669

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 26

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/6/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 787 فـي 2005/3/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جو�سون - كون�سالتادوريا اي ماريكيتينج ا�ش.ار.ال

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : روجري فـيفـري ا�ش.بي.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا فـيليبو ديال فايل 1 ، 63811 �سانت اإلبيديو ايه ماري ، 

فـريمو ، اإيطاليا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 29670

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 34

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/6/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 787 فـي 2005/3/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جو�سون - كون�سالتادوريا اي ماريكيتينج ا�ش.ار.ال

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : روجري فـيفـري ا�ش.بي.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا فـيليبو ديال فايل 1 ، 63811 �سانت اإلبيديو ايه ماري ، 

فـريمو ، اإيطاليا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 29671

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/6/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 787 فـي 2005/3/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جو�سون - كون�سالتادوريا اي ماريكيتينج ا�ش.ار.ال

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : روجري فـيفـري ا�ش.بي.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا فـيليبو ديال فايل 1 ، 63811 �سانت اإلبيديو ايه ماري ، 

فـريمو ، اإيطاليا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 35416

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2006/5/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 801 فـي 2005/1/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جو�سون - كون�سالتادوريا اي ماريكيتينج ا�ش.ار.ال

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : روجري فـيفـري ا�ش.بي.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا فـيليبو ديال فايل 1 ، 63811 �سانت اإلبيديو ايه ماري ، 

فـريمو ، اإيطاليا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 35417

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2006/5/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 801 فـي 2005/1/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جو�سون - كون�سالتادوريا اي ماريكيتينج ا�ش.ار.ال

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : روجري فـيفـري ا�ش.بي.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا فـيليبو ديال فايل 1 ، 63811 �سانت اإلبيديو ايه ماري ، 

فـريمو ، اإيطاليا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 35418

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2006/6/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 803 فـي 2005/11/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جو�سون - كون�سالتادوريا اي ماريكيتينج ا�ش.ار.ال

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : روجري فـيفـري ا�ش.بي.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا فـيليبو ديال فايل 1 ، 63811 �سانت اإلبيديو ايه ماري ، 

فـريمو ، اإيطاليا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 35419

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2006/6/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 803 فـي 2005/11/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جو�سون - كون�سالتادوريا اي ماريكيتينج ا�ش.ار.ال

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : روجري فـيفـري ا�ش.بي.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا فـيليبو ديال فايل 1 ، 63811 �سانت اإلبيديو ايه ماري ، 

فـريمو ، اإيطاليا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 35420

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2006/5/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 801 فـي 2005/10/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جو�سون - كون�سالتادوريا اي ماريكيتينج ا�ش.ار.ال

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : روجري فـيفـري ا�ش.بي.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا فـيليبو ديال فايل 1 ، 63811 �سانت اإلبيديو ايه ماري ، 

فـريمو ، اإيطاليا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 35421

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2006/6/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 803 فـي 2005/11/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جو�سون - كون�سالتادوريا اي ماريكيتينج ا�ش.ار.ال

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : روجري فـيفـري ا�ش.بي.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا فـيليبو ديال فايل 1 ، 63811 �سانت اإلبيديو ايه ماري ، 

فـريمو ، اإيطاليا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/1م
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�إعـــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيـــة الفكريـــة عـــن العالمـــ�ت امل�سجلـــة والتـــي تــم الت�أ�سيـــر فـــي ال�سجـــالت 

ب�لرتخي�ص ب�لنتف�ع وفق� لأحك�م امل�دة )45( من ق�نون حقوق امللكية ال�سن�عية ال�س�در 

ب�ملر�سوم ال�سلط�ين رقم 2008/67 .

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 46215

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/7/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 861 فـي 2008/4/15م

ا�ســـــــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك : ريفينيو ف�يل ا�ص دي ان بي ات�ص دى

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة طرق املوج للتج�رة �ص م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :  عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب :2170 ر.ب :111 ، م�سقط

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2016/6/10م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل :  2017/1/23م
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�شــــم ال�شركـــــــة

143817

�أورينتـــــال �أنـــــد موتواليـــــت 

ماركتينغ كوربوري�شن

2007/2/26�لتجارة و�ل�شناعة

243816

�أورينتـــــال �أنـــــد موتواليـــــت 

 ماركتينغ كوربوري�شن

2007/2/26�لتجارة و�ل�شناعة

2007/1/15�لتجارة و�ل�شناعةجومو جروب كمبوين ليمتد343173

415550

�أي �أي �شي - �نرت�شبورت 

�نرتنا�شيونال كوربوري�شن 

جي �م بي �ت�ش 

1997/4/26�لتجارة و�ل�شناعة

515551

�أي �أي �شي - �نرت�شبورت 

�نرتنا�شيونال كوربوري�شن 

جي �م بي �ت�ش 

1997/4/26�لتجارة و�ل�شناعة

643153

�شركة �أريج للزيوت �لنباتية 

وم�شتقاتها �ش م ع ع

2007/1/14�لتجارة و�ل�شناعة

2007/3/13�لتجارة و�ل�شناعة1724982 �لبريتا يو �ل �شي744043

اإعـــــــــالن

تعلن د�ئرة �مللكية �لفكرية وفقا الأحكام �ملادة )41( من قانون حقوق �مللكية �ل�شناعية �ل�شادر 

باملر�شوم �ل�شلطاين رقم 2008/67 , �أنه مت جتديد مدة حماية �لعالمات �مل�شجلة �الآتية :
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�شــــم ال�شركـــــــة

844580
�ل جي هاو�شهولد �ند هيلث 

كري ليمتد
2007/4/18�لتجارة و�ل�شناعة

944581
�ل جي هاو�شهولد �ند هيلث

 كري ليمتد
2007/4/18�لتجارة و�ل�شناعة

1044582
�ل جي هاو�شهولد �ند هيلث 

كري ليمتد
2007/4/18�لتجارة و�ل�شناعة

2007/5/16�لتجارة و�ل�شناعةيل بيتيت �أي بي , �أل �أل �شي1145036

2007/3/24�لتجارة و�ل�شناعةفونترير� تي . �م . ليمتد1244202

2007/3/24�لتجارة و�ل�شناعةفونترير� تي . �م . ليمتد1344203

2007/9/30�لتجارة و�ل�شناعةكينيث كول برودوك�شينز , �نك1447162

1997/3/17�لتجارة و�ل�شناعةالندروفر1515415

2007/7/14�لتجارة و�ل�شناعةهوبارد1645957

1744036
�نيك �شو�شيتي بار�ك�شيون 

�شمبليفيية
2007/3/13�لتجارة و�ل�شناعة

2007/4/25�لتجارة و�ل�شناعةذي كوكا - كوال كومبني 1844666

2007/4/29�لتجارة و�ل�شناعةذي كوكا - كوال كومبني 1944713

2007/3/4�لتجارة و�ل�شناعةهيوند�ي موتور كومباين2043929

2007/4/29�لتجارة و�ل�شناعةذي كوكا - كوال كومبني 2144714
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�شــــم ال�شركـــــــة

2244559
�شركة �جيليتي للمخازن �لعمومية 

)�شركة م�شاهمة كويتية(
2007/4/18�لتجارة و�ل�شناعة

2344560
�شركة �جيليتي للمخازن �لعمومية 

)�شركة م�شاهمة كويتية(
2007/4/18�لتجارة و�ل�شناعة

2444561
�شركة �جيليتي للمخازن �لعمومية 

)�شركة م�شاهمة كويتية(
2007/4/18�لتجارة و�ل�شناعة

2544562
�شركة �جيليتي للمخازن �لعمومية 

)�شركة م�شاهمة كويتية(
2007/4/18�لتجارة و�ل�شناعة

2644563
�شركة �جيليتي للمخازن �لعمومية 

)�شركة م�شاهمة كويتية(
2007/4/18�لتجارة و�ل�شناعة

2744564
�شركة �جيليتي للمخازن �لعمومية 

)�شركة م�شاهمة كويتية(
2007/4/18�لتجارة و�ل�شناعة

2844565
�شركة �جيليتي للمخازن �لعمومية 

)�شركة م�شاهمة كويتية(
2007/4/18�لتجارة و�ل�شناعة

2007/3/25�لتجارة و�ل�شناعة�آي �ت�ش �آى كوربوري�شن2944206

2007/3/25�لتجارة و�ل�شناعة�آي �ت�ش �آى كوربوري�شن3044207

2007/3/25�لتجارة و�ل�شناعة�آي �ت�ش �آى كوربوري�شن3144208

2007/3/25�لتجارة و�ل�شناعة�آي �ت�ش �آى كوربوري�شن3244209
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ح�ســام كمــال حممــد

�إعــــــــــــالن 

عـن �نتهـاء �أعمـال �لت�سفيـة

 ل�سركــة �لعيـــان �لدوليــة �ش.م.م

يعلن ح�سام كمال حممد ب�سفتـه امل�سفـي ل�سركــة العيــان الدوليـة �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى 

اأمانة ال�سجــل التجاري بالرقــم 1126778 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفـيـــة وزوال الكـــيــــان 

القانوين لل�سركـة وفقا لأحكام املـادة )27( مـن قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

�مل�سفــــي

�سعيـــد بن مبــارك بن �سالــم �لغيثــي

�إعــــــــــــالن 

عـن �نتهـاء �أعمـال �لت�سفيـة

 ل�سركـة �سعيـد �لغيثـي وولـده للتجـارة و�ملقـاوالت - تو�سيـة

يعلن �سعيد بن مبــارك بن �سالـــم الغيثــــي ب�سفتــــه امل�ســفي ل�سركـــــة �سعيـــــد الغيثــــي وولــــده 

للتجــارة واملقــاولت - تو�سيــة ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجــل التجـــاري بالرقــم 3132200 ، 

عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفـيـــة وزوال الكـــيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املـادة )27( 

مـــن قانـــون ال�سركــات التجاريــة رقـــم 74/4 .

�مل�سفــــي
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