
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1187(                                                                        ال�سنـــة ال�ساد�ســة والأربعـــون 

 

املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــة

باإجـازة التفاقيـة النفطيـة املوقعــة بيـن حكومــة  مر�ســـــــوم �سلطـانــــي رقـــــــم 2017/12 

�سلطنة عمان و�سركة النفط العمانية لال�ستك�ساف 

والإنتاج �ش.م.م للمنطقة رقم )48( .

باإجـازة التفاقيـة النفطيـة املوقعـة بني حكومة  مر�ســـــــوم �سلطـانــــي رقـــــــم 2017/13 

�سلطنـــــــة عمــــــان و�سركــــــة اوك�سيدنتــــــال عمــــــان 

اأ اأن �ســي و�سركـــة النفـــط العمانيـــــة لال�ستك�ساف 

والإنتــــاج �ش.م.م و�ســركــــة مت�ســـــوي اإي انــــد بــــي 

ميـدل اإي�ست بي - فـي للمنطـقة رقـم )9( .

باإجـازة التفاقيـــة النفطيـــة املعدلــة بيـن حكومـة  مر�ســـــــوم �سلطـانــــي رقـــــــم 2017/14 

اإك�سبلوري�ســـن  بـــي  بـــي  و�سركـــة  �سلطنـــة عمـــان 

اإب�سيلون ليمتد و�سركـة مكـارم جـا�ش ديفلومبنـت 

ال ال �ســي للمنطقـــة رقـــم )61( .

رقم 

ال�سفحة

 الأحـــــد 27 جمـــادى الثانيـــة 1438هـ                                       املـوافــــــق 26 مـــــــار�ش 2017م 
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رقم 

ال�سفحة

ا�ش  اأ  او عمــــــــان  ان  �سركــــــة دي  تنـــازل  باإجـــــازة  مر�ســـــــوم �سلطـانــــي رقـــــــم 2017/15 

التفاقية  فـي  والتزاماتها  حقوقها  من   )%75( عـــن 

2011م   اأغ�سطــ�ش   10 بتاريـخ  املوقعـــة  النفطيـــة 

للمنطقـــة رقـــم )36( اإلـــى �سركـة األيــد برتوليـــوم 

اك�سبلوري�ســــن اأي اأن �ســـي .

 قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                    وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيـــة

�ســــادر فـــي 2017/3/13 بتعديـــل بعـــ�ش اأحكـــام  قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2017/62 

الالئحـة التنفيذيـة لقانـون احلجـر البيطـري .

�ســــادر فـــي 2017/3/15 باإ�ســدار لئحــة تنظيــم  قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2017/66 

اخلــــروج املـوؤقـــت لالإبــــل العمانيــــة عبـــر املنافــــذ 

احلدوديـة اإلـى خـارج ال�سلطنـة .

                                                   هيئة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم

�ســادر فـــي 2017/3/21 بتعديــــل بعـــــ�ش اأحكـــــام  قـــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــــم 2017/13 

القــرار رقـــم 2016/8 بتحديـــد ر�ســـوم اخلدمـــات 

املنطقة القت�سادية اخلا�سة  املقدمة من هيئة 

بالدقم .

 بلديـــة م�سقــــط

�ســادر فـــي 2017/3/16 ب�سـاأن حتديـد اجلـزاءات  قـــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــــم 2017/55 

الإداريـة علـى خمالفـات بلديـة م�سقـط .

             وزارة النفــــط والغــــاز

ا�ستـــــدراك .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

وزارة التجــارة وال�سناعــة

الإعالنات اخلا�سة بالن�سر عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية .

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .
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اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ش بالنتفاع . 

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة .

ا�ستـــــدراك .

جملــ�س املناق�ســـات

اإعالن عن طرح املناق�سة رقم 2017/2 .

اإعالن عن طرح املناق�سة رقم 2017/3 .

البنـك املركـزي العمانـي

اإعالن ب�ساأن امليزانية العمومية ربع ال�سنوية للفرتة املنتهية فـي 2016/12/31م .

اإعـــــــــــــالنـات جتاريـــــــــــــــــة

اأ�سـعد بـن خلفـان بـن ثنيـان اجلابـري

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقـاولت دغـال �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املفاتيـــح لتقنيـــة املعلومـات �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلطــــــب للمقــــاولت �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فنـار ال�سـرق �ش.م.م .

مكتـب اأبـو متـام - حما�سبـون قانونيـون

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ملركـــز الدكتــــور موهــان التخ�سـ�سي ملر�سـى ال�سكـري �ش.م.م .

ها�سـم بــن يعقــوب بــن ها�ســم البلو�ســي

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روح الإبـداع احلديثة للتجارة واملقاولت �ش.م.م .

حمــد بــن �سليمــان بــن حممــد العلــوي

اإعالن عـن انتهاء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركة حمد بـن �سليمان بن حممد العلوي وولده - تو�سية .

را�سـد بـن �سعيـد بـن را�سـد املعمـري

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمـجاد جمـزي للتجـارة - ت�سامنيـة .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/12

باإجازة االتفاقية النفطية املوقعة بني حكومة �سلطنة عمان

 و�سركة النفط العمانية لال�ستك�ساف واالإنتاج �ش.م.م للمنطقة رقم )48(

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ش بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8 ،

وعلـــى التفاقيـــة النفطيـــة املوقعـــة بــني حكومـــة �سلطنة عمان ، و�سركة النفط العمانية 

لال�ستك�ساف والإنتاج �ش.م.م للمنطقة رقم )48( بتاريخ 31 من يناير 2017م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

اإجـازة التفاقيـة النفطيـة امل�سـار اإليهـا .

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي : 20 مـن جمـادى الثانيـة �سنـــة 1438هـ

املـوافــــق : 19 مـن مــــــــــــــــــــــــار�ش �سنـــة 2017م

 قابو�ش بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان 

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/13

باإجـازة االتفاقيـة النفطيـة املوقعـة

 بني حكومة �سلطنة عمان و�سركة اوك�سيدنتال عمان اأ اأن �سي 

و�سركـــــة النفـــــط العمانيـــــة لال�ستك�ســـــاف واالإنتــــــاج �ش.م.م 

و�ســركـة مت�سـوي اإي انـد بـي ميـدل اإي�ست بي - فـي للمنطـقة رقـم )9(

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ش بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8 ،

وعــــلى التفـــاقـيـــة النفطيـة املوقــعـــة بـــني حكـــومـــة �سلطنـة عمــان ، و�ســركـــة اوك�سيــــــدنتـــال 

عمــان اأ اأن �سي ، و�سركة النفط العمانية لال�ستك�ساف والإنتاج �ش.م.م و�سركة مت�سوي اإي 

اند بي ميدل اإي�ست بي - فـي للمنطقة رقم )9( بتاريخ 23 من يناير 2017م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

اإجـازة التفاقيـة النفطيـة امل�سـار اإليهـا . 

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي : 20 مـن جمـادى الثانيـة �سنـــة 1438هـ

املـوافــــق : 19 مـن مــــــــــــــــــــــــار�ش �سنـــة 2017م

 قابو�ش بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/14

باإجـازة االتفاقيـة النفطيـة املعدلـة 

بني حكومة �سلطنة عمان و�سركة بي بي اإك�سبلوري�سن اإب�سيلون ليمتد 

و�سركـــة مكــــارم جــــا�ش ديفلومبنـــت ال ال �ســي للمنطقـــة رقـــم )61(

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ش بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8 ،

وعلـى املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم 2007/17 باإجـازة التفاقيـة النفطيــة بيــن حكومــة �سلطنــة 

اإب�سيلون ليمتد( املنطقة  عمان ، و�سركة النفط الربيطانية )بي بي اأموكو اإك�سبلوري�سن 

رقم )61( ،

وعلـى املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم 2014/11 باإجـازة التفاقيـة النفطيـة املعدلـة بيـن حكومـة 

�سلطنة عمان ، و�سركة النفط الربيطانية )بي بي اإك�سبلوري�سن اإب�سيلون ليمتد( للمنطقة 

رقم )61( ،

وعلى التفاقية النفطية املعدلة بني حكومة �سلطنة عمان ، و�سركة بي بي اإك�سبلوري�سن 

اإب�سيلـون ليمتــد ، و�سركــة مكـارم جـا�ش ديفلومبنــت ال ال �سي للمنطـقة رقـم )61( املوقعـــة  

بتاريخ 8 نوفمرب 2016م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

اإجـازة التفاقيـة النفطيـة املعدلـة امل�سـار اإليهـا .

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي : 20 مـن جمـادى الثانيـة �سنـــة 1438هـ

املـوافــــق : 19 مـن مــــــــــــــــــــــــار�ش �سنـــة 2017م

 قابو�ش بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/15

باإجازة تنازل �سركة دي ان او عمان اأ ا�ش عن )%75( 

من حقوقها والتزاماتها فـي االتفاقية النفطية املوقعة بتاريخ 10 اأغ�سط�ش 2011م 

للمنطقـــة رقـــم )36( اإلـــى �سركـــة اأاليـــد برتوليـــوم اك�سبلوري�ســــن اأي اأن �ســـي 

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ش بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8 ،

بيــن حكومــة �سلطنــة  النفطية  باإجازة التفاقية   2011/87 ال�سلطاين رقم  املر�سوم  وعلى 

عمــان و�سركة األيد برتوليوم اك�سبلوري�سن اأي اأن �سي للمنطقة رقم )36( ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/51 باإجازة تنازل �سركة األيد برتوليــوم اك�سبلوري�ســــن 

املوقعـــة  النفطيـــة  التفاقيـــة  فـــي  والتزاماتهـــا  حقوقهـــــــا  مـــن   )%75( عـــــــن  �ســــــي  اأن  اأي 

بتاريـــخ 10 من اأغ�سط�ش 2011م للمنطقة رقم )36( اإىل �سركة دي ان او عمان اأ ا�ش ،

وعلى جمموعة الوثائق التي قامت مبوجبها �سركة دي ان او عمان اأ ا�ش بالتنازل عن )%75( 

من حقوقها والتزاماتها فـــي التفاقية النفطية املوقعة بتاريــخ 10 مـن اأغ�سطـــ�ش 2011م 

للمنطقة رقم )36( اإىل �سركة األيد برتوليوم اك�سبلوري�سن اأي اأن �سي القابلة لذلك التنازل ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

اإجـــازة تنـــازل �سركة دي ان او عمان اأ ا�ش عن )75%( من حقوقها والتزاماتها فـي التفاقية 

النفطيــة املوقعــة بتاريــخ 10 مــن اأغ�سطــ�ش 2011م للمنطقة رقـــم )36( اإىل �سركـــة األيــــد 

برتوليوم اك�سبلوري�سن اأي اأن �سي .

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي : 20 مـن جمـادى الثانيـة �سنـــة 1438هـ

املـوافــــق : 19 مـن مــــــــــــــــــــــــار�ش �سنـــة 2017م

 قابو�ش بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيـــة

قــرار وزاري

 رقـــم 2017/62

بتعديـل بعـ�ض اأحكـام الالئحـة التنفيذيـة لقانـون احلجـر البيطـري

ا�ســـتنادا اإىل قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�ســـوم ال�ســــلطاين رقم 2004/45 ،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

ي�ستبـــدل بنـــ�ص الفقــرة الثانيــة مــن البنـــد )1( مــن املــادة )9( مـــن الالئحـــة التنفيذيــــة 

لقانـون احلجـر البيطـري امل�سـار اإليهـا ، النـ�ص الآتـي :

" ويكون الرتخي�ص بال�سترياد �ساحلا ملدة �سهرين من تاريخ اإ�سداره ، وللجهة البيطرية 

املخت�سة اأن تلغيه بعد �سدوره اإذا ا�ستجدت اأي خماطر من ا�سترياد الإر�سالية " .

املــادة الثانيــــة

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

�صـدر فـي : 14 / 6 / 1438هـ

املوافـــــق : 13 / 3  / 2017م

د . فــــوؤاد بن جعفـــر ال�صاجـــــــواين

 وزيــــــر الزراعـــــــــة والثــــــروة ال�سمكيــــة
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قــرار وزاري 

رقـــم 2017/66

ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم اخلـروج املـ�ؤقت

 للإبـل العمانيـة عبـر املنافـذ احلدوديـة اإلـى خـارج ال�سلطنـة 

ا�ستنادا اإىل قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45 ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/68 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية 

واعتماد هيكلها التنظيمي ،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 ،

واإىل موافقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمــــل فـــي �ســــاأن تنظيــــم اخلــــروج املــــوؤقـت لالإبــــــل العمانيــــــة عــبـــــر املنافـــــــذ احلدوديـــــة 

اإلـى خـارج ال�سلطنـة ، باأحكـام الالئحـة املرفقـة . 

املــادة الثانيــــة 

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

املــادة الثالثــــة 

ين�ســر هـــذا القـــرار فـــي اجلريـــدة الر�سميــــة ، ويعمـــل بـــه بعـــد م�ســـي )30( ثالثيـــن يومـــا 

مــن تاريــخ ن�ســره .

�سـدر فـي : 16 / 6 / 1438هـ

املوافـــــق : 15 / 3  / 2017م

د . فــــوؤاد بن جعفـــر ال�ساجـــــــواين

 وزيــــــر الزراعـــــــــة والثــــــروة ال�سمكيــــة
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الئحـة تنظيــم اخلـروج املـ�ؤقت

 للإبـل العمانيـة عبـر املنافـذ احلدوديـة اإلـى خـارج ال�سلطنـة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املنـ�صو�ص 

عليـه فــي قانـون احلجـر البيطـري والئحتـه التنفيذيـة امل�صـار اإليهمـا ، كمـا يكـون للكلمـات 

والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها ، ما مل يقت�ص �صياق الن�ص معنى اآخر :

الت�سريـــح : 

املوافقـة الكتابيـة التـي ت�صـدر مـن الطبيـب امل�صـرف علـى خـروج االإبـل موؤقتـا عبـر املنافـذ 

احلدودية اإىل خارج ال�صلطنة . 

امل�ســــرح لــــه : 

مالك االإبل ، اأو من يفو�صه الذي �صدر له الت�صريح . 

ال�سهـادة ال�سحيـة البيطريـة : 

ال�صهادة التي ي�صدرهـــا الطبيـــب امل�صـــرف ، واملعـــدة طبقـــا للنمـــوذج اال�صرت�صــــادي الـــوارد 

فـي الد�صتور ال�صحي حليوانات الياب�صة ، ال�صادر من املنظمة العاملية ل�صحة احليوان . 

ال�سريحـة الإلكرتونيـة : 

و�صيلة تعريف دائمة لالإبل من رقائق اإلكرتونية ، يتم زرعها حتت جلد احليوان ، ذات رقم 

حمدد خا�ص بكل حيوان ، ويتم التعرف عليها بوا�صطة جهاز اإلكرتوين خم�ص�ص لذلك .

املــادة ) 2 (

ال يجــوز اإخــراج االإبــل موؤقتــا عبــر املنافــذ احلدوديــة اإىل خارج ال�صلطنة اإال بعــد احل�صــول 

علــى الت�صريــح لالأ�صبــاب االآتيــة :  

1 - ال�صباقات التناف�صية .

2 - العالج للحاالت غري الوبائية ، اأو املعدية .

3 - البيع .
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املــادة ) 3 (

يجب على طالب الت�سريح التقدم بطلبه اإىل الطبيب امل�سرف ، وذلك وفقا لل�سروط االآتية :  

1 - اأن يكون الطلب مو�سحا به اأي من االأ�سـباب امل�سـار اإليها فـي املـادة )2( من هذه الالئحة .

2 - اأن تكــون لـدى مالـك االإبـل بطاقـة حيـازة زراعيــة اأو حيوانــية اأو بطاقــة م�ســارك 

�ســادرة مــن االحتــاد العمانــي ل�سباقات الهجن ، اأو اأن يكون من اأ�سحــاب العــزب 

امل�سرح لهم من قبل وزارة البلديات االإقليمية وموارد املياه .

3 - اأال يكــون مــالك االإبــل اأو مــن يفو�سه قد �سجلت �سده خمالفة �سابقة فـي اإدخال 

اأو اإخراج االإبل عرب املنافذ احلدودية .  

االإبل  اإدخال  املطلوب  الدولة  اأن يكون حا�سال على موافقة كتابية معتمدة من   -  4

اإليها .

5 - اأن يقــدم �سهـادة طبيـة مـن الطبيـب البيطـري املعالـج فــي حالـة اخلـروج املوؤقـت 

للعالج ، مو�سحا بها ت�سخي�ض احلالة املر�سية ، والتو�سية باملعاجلة . 

املــادة ) 4 (

يجب على الطبيب امل�سرف القيام باالإجراءات االآتية : 

1- فح�ض االإبل والتاأكد من �سالمتها ، اأو من حالتها ال�سحية ،  اأو التحقـق من ال�سهادة 

الطبية ال�سادرة من الطبيب البيطري املعالج اإذا كان اإخراجها من اأجل العالج . 

2 - تركيب ال�سريحة االإلكرتونية لكل راأ�ض من االإبل فـي حالة عدم وجودها .

3 - اإ�سدار �سهادة تو�سيف لكل راأ�ض من االإبل .

4 - اإ�سدار ال�سهادة ال�سحية البيطرية .

املــادة ) 5 (

اإدخـال االإبـل التـي خرجـت موؤقتــا عبـر املنافــذ  يجب على امل�سرح له فـي حال رغبته فــي 

احلدودية ، التقيد بال�سروط االآتية :

1 - اأال تزيد فرتة بقاء االإبل خارج ال�سلطنة عن )2( �سنتــني اإذا كــان �سبــب خروجهــا 

لل�سباقات التناف�سية ، و)6( �ستة اأ�سهر اإذا كان �سبب خروجها للعالج اأو للبيع .
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ويجوز ال�سماح بدخول االإبل خالل )1( �سنة واحدة من تاريخ انتهاء املدد امل�سار 

اإليهــا مقابــل اأن ي�ســـدد مالكهــا اأو مــن يفو�ســه مبلغا وقدره )50( خم�سون رياال 

عمانيا عن كل راأ�ض من االإبل لكل �سهر جتــاوز املــدة امل�سمــوح بها ، فــاإذا جتــاوزت 

االإبل ال�سنة امل�سار اإليها ، فال ي�سمح بدخولها .

2 - اأن ت�سحب االإبل �سهادة �سحية بيطرية معتمـدة مـن الدولة التـي عـادت منهـا ، 

باالإ�سافة اإىل �سهادة فح�ض خمربي تثبت خلوها من مر�ض الربو�سيال .

3 - اأن ت�سحب االإبل �سهادة التو�سيف التي خرجت بهـا ، وفـي حالــة فقدانهـا فعلــى 

املالك اأو من يفو�سه ا�ستخراج بدل فاقد لها .

الذي  املو�سع  فـي  ثابتة  االإبل  بها  التي خرجت  االإلكرتونية  ال�سريحـة  تكــون  اأن   -  4

و�سعت فيه . 

5 - اإح�سار  تقرير طبي معتمد من امل�ست�سفى اأو العيادة البيطرية التي متــت معاجلــة 

االإبل فيهــا خــارج ال�سلطنة ، مو�سحا به تاريخ بدايــة ونهايــة الفرتة العالجية ، 

وذلك اإذا كان �سبب خروجها من ال�سلطنة من اأجل العالج .

املــادة ) 6 (

يجب على الطبيب امل�سرف التاأكد من �سالمة االإبل ،  فاإذا ثبت لديه �سالمتها ، يتم االإفراج 

عنها لتدخل عرب املنفذ احلدودي اإىل اأرا�سي ال�سلطنة .

اأو معــد ، يطبــق ب�ساأنهــا االأحكــام  اإذا كانت االإبل م�سابة باأي مر�ض وبائي  وفـي حالة ما 

الواردة فـي قانون احلجر البيطري ، والئحته التنفيذية امل�سار اإليهما . 

املــادة ) 7 (

مينع دخول االإبل التي خرجت موؤقتا عرب املنافذ احلدودية مبوجب اأحكام هذه الالئحة 

فـي احلاالت االآتية :

اإذا جتاوزت مدة بقائها املدة املن�ســو�ض عليهــا فـي البـــند رقـــم )1( مـن املـــادة )5(   - 1

من هذه الالئحة .
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هــذه  مــن  املــادة )5(  مــن  رقــم )1(  البند  فـي  املن�صو�ص عليه  املبلغ  ت�صديد  عدم   - 2

الالئحة . 

اإذا مل تكن ال�صريحــة الإلكرتونيــة موجــودة ، اأو تبيــن نقلهــا اإلـــى راأ�ص اأخـــرى ،   - 3

فال ي�صمح بدخول ذلك الراأ�ص من الإبل . 

اإذا تبني وجود اأي تبديل اأو تعديـــل فـــي �صهـــادة التو�صيـــف لالإبـــل ، اأو اخـــتالف   - 4

ي�صمح  ، فال  بها  املو�صوف  والراأ�ص   ، التو�صيف  �صهادة  املميزة بني  العالمات  فـي 

بدخول ذلك الراأ�ص من الإبل . 

املواليـــد ، واإن اأثبـــت مالكـــها اأنهـــا مـــن الإبـــل التـــي خرجــت مبوجــب اأحكــام هــذه   - 5

الالئحة . 

املــادة ) 8 (

ت�صتوفـي الوزارة ر�صوم اخلدمات ، وذلك على النحو الآتي :

1 - )10( ع�صــــرة ريــــالت عمانيــــة نظيــــر تركيــــب ال�صريحـــة الإلكرتونيــــة لكـــل راأ�ص 

من الإبل فـي حالة عدم وجودها .

2 - )5( خم�صة ريالت عمانية نظري اإ�صدار �صهادة تو�صيف لكل راأ�ص من الإبل .

3 - )30( ثالثون ريال عمانيا نظري اإ�صدار �صهادة بدل فاقد ل�صهادة التو�صيف لكل 

راأ�ص من الإبل .

املــادة ) 9 (

يجب على امل�صرح له فـي حال فقده �صهادة التو�صيف ، اأن يتقدم بطلب ا�صتخراج بدل فاقد ، 

وفقا لل�صروط الآتية :

1 - األ تكون الإبل قد جتاوز وجودها خارج ال�صلطنة املدد املن�صو�ص عليها فـي البند 

رقم )1( من املـادة )5( .

2 - اأن يتم ت�صديد الر�صم املقرر لإ�صدار �صهادة بدل فاقد املن�صو�ص عليها فـي املـادة )8( 

من هذه الالئحة .
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هيئــة املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقــم

قــــرار

 رقــــم 2017/13

بتعديــل بعــ�ض اأحكــام القــرار رقــم 2016/8 

بتحديد ر�صوم اخلدمات املقدمة من هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2011/119 باإن�صاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة 

بالدقم واإ�صدار نظامها ،

واإىل نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2013/79 ،

واإىل القرار رقم 2016/8 بتحديد ر�صـوم اخلدمـات املقدمـة مـن هيئة املنطقة االقت�صادية 

اخلا�صة بالدقم ،

واإىل موافقة جمل�س اإدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،

واإىل موافقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

ي�صتبـدل بنـ�س املـادة االأولـى مـن القـرار رقـم 2016/8 امل�صـار اإليـه ، النـ�س االآتـي :

" حتدد ر�صوم اخلدمات املقدمة من هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم وفقا للجدول املرفق .
   وتخفـ�س الر�صـوم امل�صـار اإليهـا بالن�صبـة للم�صروعـات ال�صغيـرة واملتو�صطـة بن�صبة )%50( 

خم�صني باملائة ، �صريطـة اأن تكـون مملوكـة بالكامـل للعمانيني ، واأن تكـون م�صجلـة لـدى 

الهيئة العامة لتنمية املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة ، وذلك ملدة )5( خم�س �صنوات .

    وفيمــا لــم يــرد ب�صاأنــه نــ�س خــا�س فــي هـذا القـرار ، ت�صتوفــي الهيئـة مقابـل اخلدمــات 

التي توؤديهـا ، الر�صوم ذاتها التـي ت�صتوفيهــا اجلهات املعنية املن�صو�س عليها فــي القوانني 

واالأنظمة ذات العالقة واللوائح ال�صادرة تنفيذا لها " .

املــادة الثانيــــة

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

�صدر فـي : 22 من جمـادى الثانيـة 1438هـ

املوافــــق : 21 من مــــــــــــــــــــــــار�ض 2017م

يحيى بن �صعيد بن عبداللـه اجلابري

                                                                         رئيـــــــــــــ�س جملــــــــــــــــ�س االإدارة
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بلديـــة م�سقــــط

قـــرار

رقـــم 2017/55

ب�سـاأن حتديـد اجلـزاءات الإداريـة علـى خمالفـات بلديـة م�سقـط

ا�ستنادا اإىل قانون بلدية م�سقط ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2015/38 ، 

واإىل الأمر املحلي رقم 97/32 ب�ساأن حماية املرافق التابعة لبلدية م�سقط ، 

واإىل الأمر املحلي رقم 2001/1 فـي �ساأن تنظيم الأ�سواق مبحافظة م�سقط ، 

واإىل الأمر املحلي رقم 2006/1 ب�ساأن وقاية ال�سحة العامة ، 

واإىل لوائح ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بالأن�سطة ذات ال�سلة بال�سحة العامة ال�سادرة 

بالقرار الإداري رقم 2011/168 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

 2006/1  ،  2001/1  ،  97/32 اأرقام  املحلية  الأوامر  خمالفة  على  الإدارية  اجلزاءات  توقع 

والقرار الإداري رقم 2011/168 امل�سار اإليها ، وفقا للجدول املرفق ، وفـي حالة عدم اللتزام 

بت�سحيح املخالفة بعد توقيع اجلزاء املقرر تفر�ض غرامة اإدارية ، مقدارها )50( خم�سون 

ريال عمانيا عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة ملدة )60( �ستني يوما ، وفـي حال ا�ستمرارها 

يلغى الرتخي�ض مع عدم ال�سماح للمخالف باإ�سدار ترخي�ض جديد اإل بعد انق�ساء )6( 

�ستة اأ�سهر من تاريخ الإلغاء .

املــادة الثانيــــة

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

املــادة  الثالـثــــة

ين�ســـر هــذا القـــرار فـــي اجلريـــدة الر�سميـــة ، ويعمـــل بـــه بعــد انق�ســـاء )30( ثالثيــن يومــا 

مــن تاريـــخ ن�ســـره .

�سدر فـي : 17/ 6 / 1438هـ

املوافــــق : 16 / 3 / 2017م

 املهند�س/ حم�سن بن حممد ال�سيخ 

                                                                                                       رئيــــــــ�ض بلديـــــــــة م�سقــــــــط
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جـــــدول 

اجلـزاءات الإداريـة علـى خمالفـات بلديـة م�سقـط

اأ - ممار�سـة الن�سـاط دون احل�سـول علـى ترخيـ�ض بلـدي :

املحالت التجارية1  

غرامة مقدارها )300( ثالثمائة

ريال عماين ، والوقف عن العمل

 حلني ا�ستخراج الرتخي�ض 

الأن�سطة ال�سناعية الب�سيطة2  

غرامة مقدارها )500( خم�سمائة

ريال عماين ، والوقف عن العمل

 حلني ا�ستخراج الرتخي�ض 

  3
امل�سالخ ، مزارع تربية الدواجن ، 

حظائر احليوانات

غرامة مقدارها )400( اأربعمائة

 ريال عماين ، والوقف عن العمل

 حلني ا�ستخراج الرتخي�ض 

  4
امل�سانع ، املن�ساآت ال�سياحية ، املراكز 

التجارية ، املخازن ، مقاهي ال�سي�سة

غرامة مقدارها )1000( األف ريال عماين ،

والوقف عن العمل

 حلني ا�ستخراج الرتخي�ض 

  5
القيام باإعداد

 وجبات الولئم واملنا�سبات

غرامة مقدارها )500( خم�سمائة

 ريال عماين ، واإتالف الوجبات

 فـي حالة ثبوت عدم �سالحيتها ، 

والوقف عن العمل حلني ا�ستخراج الرتخي�ض 

ب -  عـدم جتديــد الرتخيــ�ض البلــدي :

املحالت التجارية1  
غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ، 

والوقف عن العمل حلني جتديد الرتخي�ض 

الأن�سطة ال�سناعية الب�سيطة2  

غرامة مقدارها )300( ثالثمائة

 ريال عماين ، والوقف عن العمل

 حلني جتديد الرتخي�ض 
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  3
امل�سالخ ، مزارع تربية الدواجن ، 

حظائر احليوانات

غرامة مقدارها )300( ثالثمائة

 ريال عماين ، والوقف عن العمل

 حلني جتديد الرتخي�ض 

  4
امل�سانع ، املن�ساآت ال�سياحية ، املراكز 

التجارية ، املخازن ، مقاهي ال�سي�سة 

غرامة مقدارها )500( خم�سمائة

 ريال عماين ، والوقف عن العمل

 حلني جتديد الرتخي�ض 

ج  
ممار�سة ن�ساط بخالف

 املرخ�ض به

غرامة مقدارها )500( خم�سمائة

ريال عماين ، ووقف الن�ساط غري املرخ�ض به 

د

اإجراء اأي تعديالت

 تتعار�ض مع ال�سرتاطات ال�سحية 

دون موافقة البلدية

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ،

واإعادة الو�سع اإىل ما كان عليه قبل التعديل 

هـ 
نقل الن�ساط من حمل اإىل اآخر

 دون احل�سول على ترخي�ض بلدي

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ، 

واإلغاء الرتخي�ض ال�سابق 

و  
عدم و�سع الرتخي�ض اأو دفرت 

الزيارات فـي مكان بارز باملحل
غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 

ز  
النقل اأو التوزيع

 عن طريق �سيارات غري مرخ�سة

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ، 

والوقف عن العمل حتى ت�سحيح املخالفة 

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين  غلق املحل لتجنب التفتي�ضح

ط  
اإعادة فتح املحل قبل انتهاء فرتة 

الغلق بدون موافقة البلدية

غرامة مقدارها )300( ثالثمائة

 ريال عماين ، واإعادة غلق املحل

 اإىل حني انتهاء فرتة الغلق 

ي 

عدم متكني موظفـي البلدية 

املخولني �سفة ال�سبطية الق�سائية 

من اأداء عملهم

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ، 

وغلق املحل ملدة )3( ثالثة اأيام 

تابـــــع : جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط
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ك - خمالفــات العامليــن :

  1

ممار�سة العامل للن�ساط دون 

احل�سول على �سهادة �سحية �سارية 

املفعول �سادرة من اجلهة املخت�سة

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين ،

ووقف العامل عن العمل

 حلني احل�سول على ال�سهادة ال�سحية 

  2

ممار�سة العامل لن�ساط خمالف 

ملهنته املو�سحة فـي بطاقة اإقامته 

وقف العامل عن العمل ، واإحالته اإىل اجلهة 

املعنية لتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنه  

  3

وجود عامل تظهر عليه

 اأعرا�ض مر�سية اأو جروح

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ، 

ووقف العامل عن العمل

 حلني �سفائه مبوجب تقرير طبي 

عدم الهتمام بالنظافة ال�سخ�سية 4  

غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا ،

واللتزام الفوري بتنفيذ املطلوب 

  5

عدم اللتزام بزي العمل اأو لب�ض 

اخلوامت واحللي فـي اأثناء العمل 

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ،

ومينح مهلة ل تزيد على )3( ثالثة اأيام 

لت�سحيح املخالفة 

  6

ممار�سة عادات غري �سحية

 فـي اأثناء العمل )كالتدخني(

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين 

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين هروب العامل  فـي اأثناء التفتي�ض7  

ل - خمالفات املحالت )التجارية واملهنية وال�سناعية والرتفيهية وال�سحية( ومرافقها :

  1

عدم اإجراء ال�سيانة الالزمة 

للمحالت ومرافقها

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ،

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )5( خم�سة 

اأيام لت�سحيح املخالفة ، وفـي حالة عدم 

التقيد يغلق املحل ملدة )7( �سبعة اأيام 

تابـــــع : جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط
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  2

عدم توفري التهوية

 اأو الإ�ساءة املنا�سبة

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ، 

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )5( خم�سة 

اأيام لت�سحيح املخالفة ، وفـي حالة عدم 

التقيد يغلق املحل ملدة )3( ثالثة اأيام 

  3

القيام بتعديالت فـي ت�سميم

 املبنى الداخلي اأو اخلارجي

 دون موافقة البلدية

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ، 

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )5( خم�سة 

اأيام لت�سحيح املخالفة ، وفـي حالة عدم 

التقيد يغلق املحل ملدة )5( خم�سة اأيام 

  4

عدم توفري

 م�سدر للمياه ال�ساحلة لل�سرب

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ، 

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )3( ثالثة 

اأيام لت�سحيح املخالفة ، وفـي حالة عدم 

التقيد يغلق املحل ملدة )3( ثالثة اأيام 

 5

عدم توفري �سندوق اإ�سعافات اأولية 

مزود بامل�ستلزمات الطبية الالزمة

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ، 

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )3( ثالثة 

اأيام لت�سحيح املخالفة 

عدم توفري م�سدر للمياه ال�ساخنة6  

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ، 

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )5( خم�سة 

اأيام لت�سحيح املخالفة 

  7

عدم اإجراء �سيانة

 اأو عدم �سالحية ثالجات وخزانات 

مياه ال�سرب ومتديداتها

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ،

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )5( خم�سة 

اأيام لت�سحيح املخالفة  

تابـــــع : جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط
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  8

عدم مكافحة احل�سرات والقوار�ض 

اأو عدم اتخاذ التدابري الالزمة ملنع 

دخولها

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين ، 

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )3( ثالثة 

اأيام لت�سحيح املخالفة ، وفـي حالة انت�سار 

احل�سرات اأو القوار�ض يغلق املحل ملدة )5( 

خم�سة اأيام  

  9

عدم توفري

 اأدوات الأمن وال�سالمة

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين ،

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )3( ثالثة 

اأيام لت�سحيح املخالفة ، وفـي حالة عدم 

التقيد يغلق املحل ملدة )3( ثالثة اأيام 

  10

عدم الهتمام بالنظافة العامة 

داخل وخارج املحل ونظافة وترتيب 

الأجهزة والأدوات امل�ستخدمة

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين ، 

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )3(

 ثالثة اأيام لت�سحيح املخالفة  

  11

عدم �سيانة تو�سيالت اأو خزانات 

ال�سرف ال�سحي اأو تركها مك�سوفة

غرامة مقدارها )300( ثالثمائة ريال 

عماين ، ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )5( 

خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة ، وفـي حالة 

عدم التقيد يغلق املحل ملدة )3( ثالثة اأيام 

  12

عدم �سالحية 

الأجهزة امل�ستخدمة

غرامــة مقدارها )30( ثالثون ريال عمانيا ، 

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )5(

 خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  13

ا�ستخدام اأدوات فـي ممار�سة الن�ساط 

م�سنوعــة من مادة قابلـــة لل�ســـداأ 

اأو التفاعل مع الأغذية وامل�سروبات 

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين ،

 ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )5(

 خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

تابـــــع : جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط
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  14
عــدم �سالحيــة

 مر�سح املياه واأنابيب التو�سيل

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ،

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )5(

 خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  15

عدم نظافة الأ�سطح املالم�سة 

للغذاء اأو ا�ستخدام منظفات 

ومطهرات توؤثر على املواد الغذائية 

ومياه ال�سرب 

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين ،

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )3(

 ثالثة اأيام لت�سحيح املخالفة ، وفـي حالة 

عدم التقيد يغلق املحل ملدة )3( ثالثة اأيام 

  16

�ســوء التخلــ�ض

 مــن النفايــات 

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 

بالن�سبة للمحالت التجارية ، وغرامة 

مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا بالن�سبة 

لو�سيلة النقل ، مع اإزالة اأ�سباب املخالفة 

  17
ت�سرب املياه 

فـي ال�سوارع والأماكن العامة

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين 

بالن�سبة للمحالت التجارية ، وغرامة 

مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 

بالن�سبة لو�سيلة النقل ، مع اإزالة اأ�سباب 

املخالفة 

  18
خمالفة موا�سفات وا�سرتاطات 

التعبئة والنقل للمواد الغذائية

غرامة مقدارها )300( ثالثمائة ريال عماين ،

واإتالف ما يثبت ف�ساده اأو عدم �سالحيته 

لال�ستهالك الآدمي 

  19

تداول مواد غذائية منتهية 

ال�سالحيـــة اأو حمظــــورة 

اأو مغ�سو�سة اأو غري �ساحلة 

لال�ستهالك الآدمي

 بالن�سبة للمحالت التجارية

غرامة مقدارها )1000( األف ريال عماين ، 

واإتالف املـادة الغذائية ، 

وغلق املحل ملـدة )3( ثالثة اأيام 

تابـــــع : جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط

-26-



اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

  20

تداول مواد غذائية منتهية 

ال�سالحيــــة اأو حمظـــــورة 

اأو مغ�سو�سة اأو غري �ساحلة 

لال�ستهالك الآدمي بالن�سبة مل�سانع 

الأغذية وامل�سالخ وخمازن املواد 

الغذائية وحمالت اإعادة التعبئة 

ومراكز الت�سوق

غرامة مقدارها )4000( اأربعة اآلف

 ريال عماين ، واإتالف املـادة الغذائية ، 

مع غلق املحل ملدة ل تقل عن )5(

 خم�سة اأيام حتى اإزالة اأ�سباب املخالفة 

  21

ترويج مواد غذائية

 دون موافقة البلدية 

غرامة مقدارها )300( ثالثمائة

 ريال عماين ، واإتالف املـادة الغذائية

 فـي حالة ثبوت عدم �سالحيتها 

  22

بيع وتداول منتجات غذائية

 اأعدت فـي اأماكن غري مرخ�سة

غرامة مقدارها )300( ثالثمائة

 ريال عماين ، واإتالف املــادة الغذائية 

  23

بيع وتداول اأغذية مطبوخة خمزنة 

من اليوم ال�سابق وحمفوظة 

بطريقة غري �سحية 

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ، 

واإتالف الأغذية 

  24

عدم توفري جهاز حفظ املاأكولت 

ال�ساخنة اأو الباردة

 اأو عدم �سالحيته اأو عدم ت�سغيله

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ، 

ومينح مهلة ملـدة ل تزيد على )3(

 ثالثة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  25

عـــدم توفيــــر اأرفــــف

 اأو دوالــيــــب اأو ثالجـــات

 مالئمـــة للتخزيـــــن اأو العــــر�ض

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين 

على كل �سرط غري متوفر ، ومينح مهلة 

ملدة ل تزيد على )3( ثالثة اأيام

 لت�سحيح املخالفة 
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  26

عدم اللتزام بتخزين اأو عر�ض 

الأغذية فـي درجات احلرارة املنا�سبة ،

 املطبوخة )64( درجة مئوية ،

الباردة )10 اإىل 4( درجة مئوية ،

املجمدة )-1 اإىل -40( درجة مئوية

غرامة مقدارها )100( مائة

 ريال عماين ، واإتالف ما يثبت عدم 

�سالحيته لال�ستهالك الآدمي 

  27

حفظ املواد الغذائية

 فـي عبوات غري خم�س�سة

 حلفظ الأغذية 

غرامة مقدارها )30( ثالثون ريال عمانيا ، 

واإتالف العبوات مبحتوياتها

  28

اإعادة جتميد

 املواد الغذائية بعد اإذابتها

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ، 

واإتالف املـادة الغذائية 

  29

عدم توفري ثالجة تربيد

 لعر�ض اللحوم والدواجن 

والأ�سماك الطازجة

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ،

ومينح مهلة ملـدة ل تزيد على )3( 

ثالثة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  30

الت�سبـب فــي حـدوث

 حالــة ت�سمــم غذائــي 

غرامة مقدارها )2000( األفا ريال عماين ، 

وغلق املحل ملدة ل تزيد على )10( ع�سرة 

اأيام مع اإزالة اأ�سباب املخالفة ، 

وفـي حال تكرار املخالفة خالل مدة 

الرتخي�ض ت�ساعف الغرامــة ، ويلغـــى 

الرتخيــــ�ض ، ول مينح مرة اأخرى اإل بعد 

مرور )6( �ستة اأ�سهـــر من تاريخ الإلغاء 

  31

عــدم الف�ســل

بني املراحل املختلفة لإعداد الأطعمة

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ،

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )3( ثالثة 

اأيام لت�سحيح املخالفة 
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  32

اخللط بني الأغذية

 النيئة واملطبوخة

غرامة مقدارها )500( خم�سمائة

 ريال عماين ، واإتالف ما يثبت عدم 

�سالحيته لال�ستهالك الآدمي 

  33

ا�ستخدام مياه غري مطابقة 

للموا�سفات القيا�سية املعتمدة 

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين ، 

والوقف الفوري عن ا�ستخدام م�سدر املياه 

اإىل حني ت�سحيح املخالفة 

  34

عدم مطابقة الأغذية للموا�سفات 

القيا�سية املعتمدة اأو ثبوت عدم 

�سالحيتها خمربيا

غرامة مقدارها )300( ثالثمائة

 ريال عماين ، واإتالف الأغذية املخالفة 

  35

وجـــود مـــواد �ســــارة اأو قـــوار�ض

 اأو ح�سرات اأو اآثارها اأو اأي من اأطوارها

اأو ف�سالتها فـي املــادة الغذائية

غرامة مقدارها )500( خم�سمائة

 ريال عماين ، واإتالف املـادة الغذائية ، 

وغلق املحل ملدة )3( ثالثة اأيام 

  36

عدم الهتمام

 بنظافة الأغذية املعرو�سة

غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا ، 

واللتزام الفوري بت�سحيح املخالفة 

  37

عدم الف�سل بني اأدوات التنظيف 

والتعقيم واملواد الغذائية

غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا ، 

واللتزام الفوري بت�سحيح املخالفة 

  38

عدم توفري ال�سابون ال�سائل 

وو�سائل التجفيف املنا�سبة

غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا ، 

واللتزام الفوري بت�سحيح املخالفة 

  39

اإذابة املواد الغذائية املجمدة

 بطريقة غري �سحية

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين  

واإتالف املـادة الغذائية 
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ات�سال �سكن العمال باملحل40  

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين ،

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )3(

 ثالثة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  41
عدم �سالحية الزيت

 امل�ستخدم فـي الطبخ

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين ، 

واإتالف الزيت امل�ستخدم 

  42

عدم توفري وا�ستخدام من�سار 

كهربائي لتقطيع اللحوم املجمدة 

مبحالت بيع اللحوم

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ،

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )3(

 ثالثة اأيام لت�سحيح املخالفة 

بيع حلوم جمهولة امل�سدر43  
غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين ، 

واإتالف اللحوم 

  44
ذبح حيوانات اأو دواجن

 فـي اأماكن غري مرخ�سة لهذا الغر�ض

غرامة مقدارها )100( مائة

 ريال عماين ، واإتالف ما يثبت عدم 

�سالحيته لال�ستهالك الآدمي 

  45

عدم التقيد بالأوزان املعتمدة 

للدواجن املذبوحة بامل�سلخ

 واملربدة باملحالت

غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا ، 

واللتزام الفوري بت�سحيح املخالفة 

  46

عدم اللتزام بال�سرتاطات 

واملوا�سفات ال�سحية اخلا�سة 

مب�سالخ الدواجن 

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ،

واللتزام الفوري بت�سحيح املخالفة 

  47

عدم اللتزام بو�سع ثلج كاف

 على الأ�سماك اأو عدم ا�ستخدام

 برادات لعر�سها 

غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا ، 

واللتزام الفوري بت�سحيح املخالفة

 واإتالف الكميات غري ال�ساحلة 

  48
عدم اللتزام بنقل خملفات الذبح 

بامل�سالخ اأول باأول 

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 
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  49

ذبح احليوان قبل اإجراء

 الفح�ض الظاهري عليه من قبل

 الطبيب/الفني البيطري

غرامة مقدارها )50( خم�سون 

ريال عمانيا ، واإتالف ما يثبت عدم 

�سالحيته لال�ستهالك الآدمي 

  50

نزع اأجزاء من الذبيحة قبل فح�سها 

من قبل الطبيب/الفني البيطري

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ، 

واإتالف الذبيحة فـي حال عدم التمكن

 من حتديد �سالحيتها لال�ستهالك الآدمي 

  51

عدم اللتزام مبواعيد الذبح

 بامل�سلخ املقررة من قبل البلدية

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 

  52

عدم اللتزام بالطاقة الإنتاجية 

امل�سرح بها فـي الأن�سطة البيطرية 

)مزارع الدواجن وحظائر احليوانات(

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ، 

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )10(

 ع�سرة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  53

عدم التزام ال�سركة امل�سغلة 

بر�سوم الذبح املقررة فـي امل�سالخ

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين 

  54

بيع الدواجن احلية 

فـي الأ�سواق والأماكن العامة

غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا  

  55

عدم اللتزام بال�سرتاطات ال�سحية 

اخلا�سة بنقل الذبائح من امل�سالخ 

اإىل املحالت التجارية

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 

  56

اإذابة اللحوم املجمدة

 وبيعها على اأنها طازجة 

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ،

وفـي حالة التكرار ت�ساعف الغرامة ، 

واإتالف اللحوم 
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  57

بيع حلوم غري خمتومة بختم 

البلدية اأو عدم وجود البيانات 

التعريفية اخلا�سة بالذبيحة

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ، 

وفـــي حالـــة التكـــرار ت�ساعــف الغرامـــة ، 

واإتالف اللحوم 

  58
تعليق الذبائح خارج

 اأجهزة التربيد اأو التجميد

غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا ، 

وفـي حالة التكرار ت�ساعف الغرامة ، 

واإتالف اللحوم فـي حالة ثبوت عدم 

�سالحيتها لال�ستهالك الآدمي 

  59
عـــــدم عــــــزل احليوانــــات املري�ســـــة

 فـي حظائر احليوانات

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ، 

وفـي حالة التكرار ت�ساعف الغرامة ، 

وغلق احلظرية ملدة )3( ثالثة اأيام 

  60

عــــــدم ف�ســــــل مواقـــــع تخزيــــــن

 اأو حت�سيـــر اأو اإعــداد حلـــوم 

اخلنزير وم�ستقاتها

 غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ، 

وفـي حالة التكرار ت�ساعف الغرامة 

  61
حفظ وتخزين املواد الغذائية 

بطريقة تعيق عملية التفتي�ض 

 غرامة مقدارها )25( خم�سة وع�سرون 

ريال عمانيا ، ومينح مهلة ملدة ل تزيد 

على )5( خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  62
الت�سرف بالأغذية

 املتحفظ عليها من قبل البلدية

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ، 

وغلق املحل ملدة )5( خم�سة اأيام 

  63

وجود ت�سرب اأو طفح

 ملياه ال�سرف ال�سحي 

بداخل اأي مرفق من مرافق املحل

 غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين ، 

وغلق املحل ملدة )3( ثالثة اأيام 

م - خمالفــات ال�سحــة الوقائيــة

  1
عدم اللتزام بال�سرتاطات ال�سحية 

اخلا�سة باحلالقة 

غرامة مقدارها )70( �سبعون ريال عمانيا ، 

واإتالف الأدوات غري ال�ساحلة 
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  2

عدم توفري 

اأو ت�سغيل جهاز التعقيم

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ،

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )5( 

خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  3

ا�ستخدام م�ستح�سرات جتميل

 اأو مواد كيميائية غري م�سموح بها

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ، 

واإتالف امل�ستح�سرات واملواد املخالفة 

  4

ا�ستخدام اأجهزة طبية

 غري م�سرح بها

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ، 

واللتزام الفوري بت�سحيح املخالفة 

  5

عدم توفري غ�سالت كهربائية 

لغ�سيل املالب�ض

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ، 

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )5( 

خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  6

عــدم توفيــر مكــان خم�س�ض منا�سب 

حلفظ املالب�ض املغلفة واملعلقة

غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا ،

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )5( 

خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  7

عدم تغطية طاولت كي املالب�ض 

بغطاء اأبي�ض ونظيف

غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا ،

ومينـح مهلـة ملــدة ل تزيد على )5( 

خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  8

عدم اللتزام بدرجات احلرارة 

املنا�سبة لنقل املواد الغذائية

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 

  9

عدم ا�ستخدام اأدوات الوقاية الالزمة 

لعملية خلط الكلور فـي اآبار ال�سرب 

وحمطات ال�سرف ال�سحي

غرامة مقدارها 

)100( مائة ريال عماين 

تابـــــع : جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط

-33-



اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

  10

عدم تركيب جهاز حقن الكلور

 على اآبار ال�سرب

غرامة مقدارها )300( ثالثمائة 

ريال عماين ، واإيقاف �سخ املياه 

اإىل اأن يتم توفري اجلهاز 

  11

�سخ مياه ال�سرب رغم تعطل جهاز 

حقن الكلور اأو نفاذ مادة الكلور

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ، 

واإيقاف �سخ املياه اإىل حني ت�سحيح املخالفة 

  12

عدم تغطية البئر بغطاء معدين 

حمكم ، متحرك وغري قابل لل�سداأ

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ،

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )5( 

خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

عدم اللتزام ب�سيانة اآبار ال�سرب13  

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ،

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )5( 

خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  14

عدم توفري خزان علوي

 فـي اأماكن بيع مياه ال�سرب

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ،

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )5( 

خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  15

عدم ا�ستبدال ملحقات ال�سي�سة

 بعد كل ا�ستعمال اأو ا�ستخدام 

فحم �سناعي

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين ، 

واللتزام الفوري بت�سحيح املخالفة 

  16

تقدمي ال�سي�سة

 ملن تقل اأعمارهم عن )18(

 ثمانية ع�سر عاما

غرامة مقدارها )300( ثالثمائة 

ريال عماين ، واللتزام الفوري بالتوقف 

عن تقدمي ال�سي�سة ملن تقل اأعمارهم 

عن )18( ثمانية ع�سر عاما 

تابـــــع : جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط
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ن -  املخالفـات ال�سـارة بالبيئـة :

  1

عدم التخل�ض من الزيوت امل�ستعملة 

بطريقة �سحية و�سليمة

غرامة مقدارها 

)100( مائة ريال عماين 

  2

ا�ستمرار العمل اإىل ما بعد غروب 

ال�سم�ض فـي ور�ض حلام املعادن 

الواقعة على ال�سوارع العامة 

والتجمعات ال�سكنية

غرامة مقدارها 

)100( مائة ريال عماين 

  3

عدم توفري جهاز ف�سل الزيوت

 فـي مغا�سل وور�ض اإ�سالح ال�سيارات

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين ،

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )5( 

خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  4

اإيقاف ال�سيارات املراد �سيانتها 

واإ�سالحها خارج حدود الور�سة

غرامة مقدارها )50(

 خم�سون ريال عمانيا لكل �سيارة 

  5

ترك الأدوات واملواد امل�ستخدمة

 فـي العمل خارج حدود املحل 

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ،

واللتزام الفوري بت�سحيح املخالفة 

  6

عدم اللتزام بتغيري الزيوت

 فـي الأماكن املخ�س�سة 

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين 

  7

عر�ض مركبات الإيجار فـي الطرق 

اأو اجل�سور اأو ممرات امل�ساة

 اأو املواقف العامة اأو امليادين العامة

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 

على كل �سيارة 

  8

النقل عن طريق

 و�سيلة نقل غري مرخ�سة

غرامة مقدارها )50( خم�سون

 ريال عمانيا ، والوقف عن العمل

 حلني ا�ستخراج الرتخي�ض 

تابـــــع : جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط
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  9

ا�ستعمال و�سيلة النقل فـي اأغرا�ض 

غري املرخ�ض بها

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ، 

واللتزام بالأغرا�ض املرخ�ض بها 

  10

عدم الهتمام 

بنظافة و�سيانة و�سائل النقل

غرامة مقدارها )30( ثالثون ريال عمانيا ،

ومينح مهلة ملدة ل تزيد على )3(

 ثالثة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  11

 تفريغ املياه

 فـي الأماكن غري املخ�س�سة لها

غرامة مقدارها )300( 

ثالثمائة ريال عماين 

 12

تفريغ ناقالت مياه ال�سرف ال�سحي 

فـي الأماكن غري املخ�س�سة لها

غرامة مقدارها )500( خم�سمائة 

ريال عماين ، وفـي حالة التكرار

 ت�ساعف الغرامة 

  13

التخل�ض من خملفات ال�سيارة

 فـي الأماكن غري املخ�س�سة لها

غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا ، 

واللتزام الفوري بت�سحيح املخالفة 

  14

التعامل مع النفايات ال�سائلة

 من خالل تنظيف ال�سيارات ،

 اأو و�سائل النقل الأخرى فـي غري 

الأماكن امل�سموح بها من البلدية

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ،

وفـي حالة التكرار ت�ساعف الغرامة 

  15

تغيري مواقع حاويات جمع النفايات 

دون موافقة البلدية اأو اإحلاق 

ال�سرر بها كاحلرق والإتالف 

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ،

وفـي حالة التكرار ت�ساعف الغرامة ، 

واإلزام املخالف بدفع قيمة احلاوية 

تابـــــع : جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط
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  16

التخل�ض من النفايات

 فـي غري الأماكن املخ�س�سة لها

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين ، 

وفـي حالة التكرار ت�ساعف الغرامة ، 

ومينح املخالف مهلة ملدة )1( يوم واحد 

لنقل النفايات اإىل الأماكن املخ�س�سة لها 

  17

رمي النفايات فـي الأرا�سي الف�ساء 

)�سواء اأكانت م�سورة اأم غري م�سورة( 

اأو ال�ساحات املفتوحة اأو الأودية

غرامة مقدارها )1000( األف ريال عماين ، 

وفـي حالة التكرار ت�ساعف الغرامة ، 

ومينح املخالف مهلة ملدة )1( يوم واحد 

لنقل النفايات اإىل الأماكن املخ�س�سة لها 

  18

رمي الأنقا�ض والأ�سجار 

وبقايا الأثاث والأجهزة الكبرية

 وما �سابهها بجوار حاويات

 جمع النفايات

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ،

وفـي حالة التكرار ت�ساعف الغرامة ، 

ومينح املخالف مهلة ملدة )1( يوم واحد 

لنقل النفايات اإىل الأماكن املخ�س�سة لها 

  19

اإلقــــاء جثــــــث اأو روث احليوانــــات 

اأو الأ�سمـــدة فــــي الأماكـــن العامــــة 

اأو حاويات جمع النفايات

 اأو بجوارها

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين ، 

وفـي حالة التكرار ت�ساعف الغرامة ، 

ومينح املخالف مهلة ملــدة )1( يوم واحــد

 لت�سحيح املخالفة 

  20

العبث مبحتويات

 حاويات جمع النفايات 

غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا ، 

وفـي حالة التكرار ت�ساعف الغرامة  

تابـــــع : جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط
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  21

اإيقاف �ساحنات �سفط مياه املجاري 

والوقـــود واملعـــدات الثقيـلة

 فـي الأحياء ال�سكنية اأو الأماكن 

العامة اأكرث من املدة الالزمة 

لل�سفط اأو التحميل اأو التفريغ 

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ، 

وفـي حالة التكرار ت�ساعف الغرامة 

  22

دخول مواقع التخل�ض من النفايات 

دون احل�سول على موافقة البلدية

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين ، 

وفـي حالة التكرار ت�ساعف الغرامة 

  23

تربية احليوانات اأو الدواجن

 فـي الأماكن املعدة لل�سكن

 دون موافقة البلدية 

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ،

ومينح املخالف مهلة ملدة )3( 

ثالثة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  24

عدم تقيد مالك اأو �ساغل العقار 

باأعمال النظافة العامة

 ومكافحة الآفات

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ،

ومينح مهلة ملدة )3( ثالثة اأيام  لإنهاء املخالفة ، 

وفـي حالة التكرار ت�ساعف الغرامة 

  25

عدم تقيد مالك املباين متعددة 

الطوابق باأعمال النظافة العامة 

ومكافحــــة الآفـــات والتخلـــ�ض

 مــن النفايات بطريقة �سليمة

غرامة مقدارها )300( ثالثمائة

 ريال عماين ، ومينح مهلة ملدة )3(

 ثالثة اأيام لإنهاء املخالفة ، 

 وفـي حالة التكرار ت�ساعف الغرامة 

تابـــــع : جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط
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  26

جتفيف الأ�سماك فـي الأحياء 

ال�سكنية اأو ال�سواطئ اأو على اأ�سطح 

املنازل اأو اأي مكان عام

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين ،

ومينح مهلة ملدة )3( ثالثة اأيام 

لإنهاء املخالفة ، وفـي حالة التكرار 

ت�ساعف الغرامة 

  27

وجود ت�سربات مياه املجاري ، 

اأو عدم �سيانة خطوط الت�سريف 

من املبنى ال�سكني اإىل الطرقات 

وامليادين العامة اأو الأرا�سي

 اأو امل�ساكن املجاورة 

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ،

ومينح مهلة ملدة )1( يوم واحد لإنهاء املخالفة ، 

وفـي حالة التكرار ت�ساعف الغرامة 

  28

وجــــود ت�سربــــات ميــــاه املجــــاري ، 

اأو عدم �سيانة خطوط الت�سريف 

من املبنى ) التجاري ، ال�سكني 

التجــاري ، ال�سناعي ، ال�سياحي ( 

اإىل ال�سوارع اأو ال�ساحات العامة

غرامة مقدارها )1000( األف ريال عماين ، 

وفـي حال التكرار تفر�ض غرامة مقدارها 

)3000( ثالثة اآلف ريال عماين ، 

ومينح مهلة ملدة )1( يوم واحد لإنهاء املخالفة 

  29

عدم التزام املقاول بتغطية خزانات 

املياه امل�ستخدمة فـي اأعمال البناء

 اأو خزانات ومتديدات ال�سرف 

ال�سحي اخلا�سة ب�سكن العمال

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عماين ،

ومينح مهلة ملدة )3( ثالثة  اأيام لإنهاء املخالفة ، 

وفـي حالة التكرار ت�ساعف الغرامة 

  30

عدم التزام ال�سركات واملوؤ�س�سات 

اخلا�سة امل�سوؤولة عن املجمعات 

التجارية وال�سكنية املتعددة الطوابق 

واملن�ساآت الفندقية بتوفري حاويات 

نقل النفايات اأو عدم نقل النفايات 

اإىل الأماكن املخ�س�سة لها اأول باأول

غرامة مقدارها )300( ثالثمائة ريال عماين ، 

ومينح مهلة ملدة )3( ثالثة اأيام لإنهاء املخالفة ، 

وفـي حالة التكرار ت�ساعف الغرامة 

تابـــــع : جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط
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  31

عدم اإزالة خملفات البناء 

اأ� الرتميم ، اأ� اإلقا�ؤها فـي اأرا�ضي 

الغري اأ� الأماكن العامة اأ� نقل 

الأتربة من غري الأماكن

 املخ�ض�ضة لذلك

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين ، 

�فـي حال التكرار تفر�ض غرامة مقدارها 

)300( ثالثمائة ريال عماين ، �مينح مهلة 

ملدة )1( يوم �احد لإنهاء املخالفة 

  32

ت�ضرب املواد النفطية �ما فـي حكمها 

اإىل ال�ضـــوارع من ناقــالت النفـــط

 اأ� من حمطــات الوقــود

غرامة مقدارها )1000( األف ريال عماين ، 

�فـي حال التكرار تفر�ض غرامة مقدارها 

)5000( خم�ضة اآلف ريال عماين

 مع معاجلة الأ�ضرار �امل�ضاكل البيئية فورا 

  33

ا�ضتغالل مياه ال�ضرف ال�ضحي

 غري املعاجلة لأغرا�ض الري

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عماين ، 

�اإنهاء املخالفة فورا 

  34

�جود بوؤر توالد احل�ضرات 

�القوار�ض داخل املنزل

 �عدم اتخاذ اإجراءات الوقاية

غرامة مقدارها )50( خم�ضون ريال عمانيا ، 

�اإعطاء مهلة )3( ثالثة اأيام 

لإنهاء اأ�ضباب املخالفة 

 35

ترك املركبات املهملة

 فـي املواقف العامة 

غرامة مقدارها )50( خم�ضون ريال عمانيا 

تفر�ض بعد مر�ر )30( ثالثني يوما

 من تاريخ ��ضع املل�ضق التنبيهي على ال�ضيارة  

  36

الب�ضـــق 

فـــي الأماكــن العامــة 

غرامة مقدارها )20( 

ع�ضر�ن ريال عمانيا 

  37

اإيقاد النار حتت الأ�ضجار اأ� مكان

 معد للتنزه اإذا اأدت اإىل ت�ضويه

 اأ� الإ�ضرار به اأ� م�ضايقة اجلمهور

غرامة مقدارها )20(

 ع�ضر�ن ريال عمانيا 

تابـــــع : جد�ل اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�ضقط
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وزارة النفــــط والغــــاز

ا�ستــدراك

ال�سلطانــــــي  املر�ســـــــوم  فــــي  مــــــادي  وقـــع خطــــاأ  قـــــد  اأنــــه  اإلــــى  والغــــــاز  النفــــــط  تنـــــوه وزارة 

رقــم 2017/15 ال�ســادر فــي 20 من جمــادى الثانيــة 1438هـ ، املوافـــق 19 مـن مــار�س 2017م ، 

حيــــث وردت عبــــارة " 75٪ مــــن حقوقهــــا والتزاماتهـــا " فــي عنــــوان املر�ســــوم ال�سلطانـــي 

والفقـرة اخلام�سـة مـن ديباجتـه واملــادة الأولـى مـنه .

وال�سحيــح عبارة :

" كامـل حقوقهـا والتزاماتهـا "

لــــذا لــــزم التنويــــه .

وزارة النفــط والغــاز
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 ,  ¿É``«àfÉH  ,  ó``àª«d ,  ƒ```c  õ``«LƒdƒæµJ …GhÉ`g �æjó�H ø°ûjÎ°ùæeOG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 á«Ñ©°ûdG Ú°üdG ájQƒ¡ªL , Úgõæ«°T , âµjÎ°SO �fÉé¨fƒd

2016/11/17  : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 

   105956 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 12 áÄØdG »`a

 ÒZ ��ædG äÉJƒHhQ , É¡�«µ°ûJ ºà«d �ª©dG ™£b ��f »`a �Góîà°SÓd á«YÉæ°üdG äÉJƒHhôdG

 ádhÉæe ä’BG øY IQÉÑY ¿ƒµJ ¢UÉî°TC’ÉH IOhõŸG ÒZ ��ædG äÉJƒHhQ , ¢UÉî°TC’ÉH IOhõŸG

 . ™FÉ°†ÑdG

óàª«d ƒc õ«LƒdƒæµJ …GhÉg : º```````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á``````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 , ¿É«àfÉH , óà``ª«d , ƒ```c õ«Lƒdƒ```æµJ …GhÉ```g �```æjó�H ø°ûjÎ°ùæeOG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 á«Ñ©°ûdG Ú°üdG ájQƒ¡ªL , Úgõæ«°T , âµjÎ°SO �fÉé¨fƒd

2016/11/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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   105957 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 28 áÄØdG »`a

 . áÑ©d �µ°T ¢�Y äÉJƒHhQ , á«LPƒªædG äÉJƒHhôdG , á«¡«`aÎdG ¢VGôZCÓd äÉJƒHhQ

óàª«d ƒc õ«LƒdƒæµJ …GhÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                          áYÉæ°üdGh IQÉéàdG :á```````````````````````````````````æ¡ŸG
 ,  ¿É``«àfÉH  ,  ó```àª«d  ,  ƒ```c  õ`«Lƒ`dƒ`æµJ  …GhÉ`g  �`æjó�H  ø°ûjÎ°ùæeOG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«Ñ©°ûdG Ú°üdG ájQƒ¡ªL , Úgõæ«°T , âµjÎ°SO �fÉé¨fƒd

2016/11/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

   106037 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 16 áÄØdG »`a

 á«°SÉWô��d á�°U’ áWô°TCG , (á«Ñàµe �RGƒd) á�°UÓdG áWô°TCÓd äGôµH , øjhÉæY �ÉàNCG

 �°üd  OGƒe  ,  á«dõæŸG  ¢VGôZCÓd  hCG  á«°SÉWô��d  á�°U’  áWô°TCG  ,  á«dõæŸG  ¢VGôZCÓd  hCG

 , iƒ�ŸG ¥QƒdG hCG  ¥QƒdG øe äÉfÓYEG äÉMƒd , á«dõæŸG ¢VGôZCÓd hCG á«°SÉWô��d (AGôZ)

 ¢SÉ«cCG , á«HÉ°ùM ºFGƒb , äÉ«°VÉjQ ºFGƒb , (á«°SÉWôb) ¿ÓYEG äÉbÉ£H , äÉeƒÑdCG , äÉeƒÑdCG

 áWô°TCG , �ÉØWCÓd ¥QƒdG øe �«jGôe , áÄÑ©à�d �«à°SÓÑdG hCG ¥QƒdG øe (áHôLCGh äÉØ�¨e)

 ¥QƒdG øe ôjQGƒb á«£ZCG , Öàµ�d äGô°TDƒe , äÉÑ«àc , ÖàµdG ó«�Œ OGƒe , (ÖàµdG ó«�Œ)

 , iƒ�ŸG ¥QƒdG hCG ¥QƒdG øe Ö�Y , iƒ�ŸG ¥QƒdG hCG ¥QƒdG øe ôjQGƒb áØ�ZCG , iƒ�ŸG ¥QƒdG hCG

 äÉLƒdÉàc , �ÉàNCÓd Ö�Y , ô£°ùe ¥Qh , (Ió°T) Ö©d ¥Qh , ËhÉ�J , á«°SÉWô��d äÉfGõN

 ¿ƒë°U , ÖJÉµŸG »`a �óîà°ùJ �HÉ°ûe , �HÉ°ûe äGP ìGƒdCG  ,  ºëa �ÓbCG ,  (Qƒ°üe �«dO)

 , (á«°SÉWôb) �FÉKƒ�d äÉØ�e , (á«°SÉWôb) �FÉ°SôdG hCG  Öàµ�d áØ�ZCG  ,  ï°ùf ¥Qh ,  ¥QƒdG øe

 ,  ôØM  äÉ¡«°û«�c  ,  »ÑàµŸG  �Góîà°SÓd  �FÉKƒ�d  íFÉØ°U  ,  (á«°SÉWôb)  �FÉKƒ�d  äÓeÉM

 á«YhC’ ¥QƒdG øe á«£ZCG , (á«°SÉWôb) äÉØ�¨e , ÖJÉµª�d äÉØ�¨ŸG ºàN ä’BG , äÉ¡«°û«�c
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 , ÈM �ÓbCG , (áYƒÑ£e) êPÉ‰ , äÉØ�e , (á«°SÉWôb) äÉØ�e , ¥GQhCÓd äÉØ�e , QƒgõdG

 AGôZ , �«à°SÓÑdG hCG  ¥QƒdG øe äÉjÉØæ�d ¢SÉ«cCG  , »ÑàµŸG �Góîà°SÓd �ƒ°SôdG ºàN ä’BG

 ÎaO  ßaÉfi  ,  ¥QƒdG  øe  �jOÉæe  ,  áÄæ¡J  äÉbÉ£H  ,  á«dõæŸG  ¢VGôZCÓd  hCG  á«°SÉWô��d
 , A»°†e ¥Qh , è«°ùædG øe áYƒæ°üe ÒZ äÉbÉ£H , ¥Qƒ�d áØ�ZCG , »ë°U ¥Qh , äÉµ«°ûdG

 Qƒ°üdG Ö«cÎd Iõ¡LCG , IÒÑdG ¢ShDƒµd �ôfl ¥Qh ™£b , (IõLƒe Öàc) ádOCG , äÓ›

 ¥QƒdG øe áYƒæ°üŸG �«�¨àdG OGƒe , ôJÉaO , �ë°U , ájQhO ájQÉÑNEG äGô°ûf , á«`aGôZƒJƒØdG

 ¢SGƒbCG , ¥Qh , äÉëØ°üdG äÓeÉM , (á«°SÉWôb) ™£b ôJÉaO , �«�¨J ¥Qh , iƒ�ŸG ¥QƒdG hCG

 øe áWô°TCG , (™£bh äGhOCG) ¥Qƒ�d ÚcÉµ°S , �«é°ùàdG ä’B’ ¥Qh , ¥Qƒ�d �HÉ°ûe , ¥Qƒ�d
 áWô°TCG , (»ÑàµŸG �Góîà°SÓd) ¥QƒdG ójó�J ä’BG , (á«°SÉWôb) ¥QƒdG øe íFÉØ°U , ¥QƒdG

 ÚLÉ©e , ¥Qƒ�d ä’É�K , ¥Qƒ�d �HÉ°ûe , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH �«é°ùàd ¥QƒdG øe äÉbÉ£Hh

 äÓeÉM , È²G �ÓbC’ �HÉ°ûe , È²G �ÓbC’ Ö�Y , á«dõæŸG ¢VGôZCÓd hCG á«°SÉWô��d
 ¢UÉ°UôdG  �ÓbCG  IGÈe  ,  �ÓbC’G  ¢UÉ°UQ  ,  �ÓbC’G  ¢UÉ°UQ  äÓeÉM  ,  ¢UÉ°UôdG  �ÓbCG

 �ÓbCG , (á«FÉHô¡c ÒZ hCG á«FÉHô¡c) ¢UÉ°UôdG �ÓbCG …ôH ä’BG , (á«FÉHô¡c ÒZ hCG á«FÉHô¡c)

 Qƒ°U , á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°ü�d ófÉ°ùe , É«Fƒ°V IQƒØfi  äÉ¡«°û«�c , ÈM �ÓbCG , ¢UÉ°UQ

 á«©°Vƒe ¢TQÉØe , iƒ�ŸG ¥QƒdG hCG ¥QƒdG øe äÉfÓYEG , Qƒ°U , (áYƒÑ£e) á«`aGôZƒJƒa

  �«�¨àdGh ��dG »`a áeóîà°ùŸG á«µ«à°SÓÑdG äÉYÉ�ØdG , �«�¨à�d á«µ«à°SÓH �FÉbQ , ¥QƒdG øe

 äÉfÓYEG , ájójôH äÉbÉ£H , ójôH ™HGƒW , »ÑàµŸG �Éª©à°SÓd Ió©ŸG ójÈdG QÉàeCG , ¢UÉî°TCG Qƒ°U

 Qƒ°U , è«°ùædG øe áYƒæ°üe ÒZ äÉ©HÉ£�d á«£ZCG , áYƒÑ£e äGQƒ°ûæe , äÉYƒÑ£e , IÒÑc

 �d ¥GQhCG , á«dõæŸG ¢VGôZCÓd hCG á«°SÉWô��d �°ü�dG á«FÉ��J áWô°TCG , (äÉYƒÑ£e) áYƒÑ£e

 ¥Qh , iƒ�ŸG ¥QƒdG hCG ¥QƒdG øe äÉàa’ , á«bQh á«£ZCG hCG äÉ«bGh , ¢ü�îà°ùŸG Rƒ�«�«°ùdG øe

  ,  ¢UÉ°UôdG  �ÓbCGh  È²G  �ÓbC’ ófÉ°ùe ,  �ÉàNCÓd ófÉ°ùe ,  �ÉàNC’G  ÒÑ– äÉeÉàN ,  »°†a

 ÈM �ÓbCG  ,  P’ƒØdG øe áYÉÑW ±hôM , á«°SÉWôb ,  á«µ�°ùdG  �HÉ°ûŸG  ¢ùHÉµe ,  �HÉ°ûe

 ÊGhC’ á«bQh ¢TQÉØe , óFGƒª�d ¥QƒdG øe �jOÉæe , óFGƒª�d ¥QƒdG øe äÉ°VÉ«H , ájP’ƒa

 øe �°TÉæe , â«dGƒJ ¥Qh , (Iõ¡LC’G GóY) ¢ùjQóJ OGƒe , á«�«dódG äÉbÉ£Ñ�d ™bQ , IóFÉŸG

 ,  (á«°SÉWôb) Ö°ûÿG ÜÉÑd  øe iƒ�e ¥Qh  ,  ±ÉØ°ûà°SG  êPÉ‰ ,  ±ÉØ°ûà°SG  ¥Qh  ,  ¥QƒdG

 Ö�Y , áHÉàµdG ìƒd äÉjÉë‡ , �d ¥Qh , (á«°SÉWôb) á«bQh áØ�ZCG , Ö°ûÿG ÜÉÑd øe ¥Qh

 , º°SQ hCG áHÉàc ôJÉaO , áHÉàc OGƒe , áHÉàc äGhOCG , (á«°SÉWôb) á«HÉàc Ö�Y , á«HÉàc (º�WCG)

 . (»æ«°üdG §ÿGh �ƒ°Sô�d) ¿GhR ¥Qh , áHÉàc ¥Qh
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   QÉªãà°SÓd »Hô¨e áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 - »`aô°T øªMôdGóÑY ¬�`dGóÑY øªMôdGóÑY ��e 401 ºbQ Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , áØ«�N êôH á�£æe

2016/11/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

   106038 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉMÉ°ùe  ÒLCÉJ)  ¿ÓYEÓd  äÉMÉ°ùe  ,  ¿Ó`YE’Gh  ájÉYódG  ä’É``ch  ,  ¿Ó```YE’Gh  á````jÉYódG

 §FÉ°Sh ¢�Y ¿ÓYEÓd äÉbhCG ÒLCÉJ , ájójÈdG äÉÑ�£dG �jôW øY ¿ÓYE’G , (¿ÓYEÓd

 äÉfÓYE’G/äÉfÓYE’G �°üd , ä’É°üJ’G §FÉ°Sh ¢�Y ¿ÓYEÓd äÉbhCG ÒLCÉJ , ä’É°üJ’G

 í°üf , áÑ°SÉfi/ôJÉaódG �°ùe , (á«fÓYE’G äÉMƒ�dG) ¿ÓYE’G äÉMƒd ÒLCÉJ , á«LQÉÿG

 IQGOEG  ,  AÓª©dG  í°üf  äÓfi  (AÓª©�d  ájQÉéàdG  äÉeƒ�©ŸGh  í°üædG  Ëó�J)  AÓª©dG

 ájQÉéàdG  áWÉ°SƒdG  äÉeóN ,  øjôNB’G  äÉeóNh ™�°ùd  ¢ü«NGôJ  íæŸ  (ájQÉéàdG  IQGOE’G)

 OGƒe ô°ûf , ô°TÉÑe �µ°ûH ójÈdG �jôW øY ¿ÓYE’G , á«FÉYódG OGƒŸG º«ª°üJ , ™�°ùdG ¢VôY

 ájÉYódG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢VGôZC’ §«£îàdG äÉeóN , äÉæ«©dG ™jRƒJ , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 øjÎ°ûª�d  âfÎfE’G  ¢`�Y É``bƒ°S  Ò`aƒJ  ,  Üƒ`°SÉM á`µÑ°T  ¢`�Y â`fÎfE’G  ô`ÑY  ¿Ó`YE’Gh

 ™°Vh ,  �jƒ°ùàdG  ,  �jƒ°ùàdG  äÉ°SGQO  ,  �jƒ°ùàdG  çÉëHCG  ,  äÉeóÿGh ™�°ùdG  øe Ú©FÉÑdGh

 hCG  ájQÉéàdG  ¢VGôZCÓd  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ  ,  äÉ©«ÑŸG  èjhÎd  hCG  ¿ÓYE’Gh  ájÉYó�d  êPÉªædG

 ™aódÉH  ,  á«FÉYO  ¢VGôZCG  �LCG  øe  AÉjRC’G  ¢VhôY  º«¶æJ  ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ¢VGôZC’

 ¢VôY  ,  (AGô°ûdG  QR  ¢�Y  §¨°†dG  óæY  ’EG  ºàj  ’  AGô°ûdG  ¿EG)  ¿ÓYE’G  Iô�f  �c  �HÉ�e

 OGƒŸG ÒLCÉJ , áeÉ©dG äÉbÓ©dG , áFõéàdÉH ™«ÑdG ¢VGôZC’ �É°üJ’G �FÉ°Sh ¢�Y ™FÉ°†ÑdG

 �ôfi , ™«ÑdG �É°ûcCG QÉéÄà°SG  , øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG èjhôJ , »YGPE’G ¿ÓYE’G , á«FÉYódG

 äÉeóN  ,  äÓëŸG  »`a  ¢Vô©dG  äÉ¡LGh  ÚjõJ  ,  �ãeC’G  åëÑdG  �ôfi/�ãeC’G  åëÑdG

 OGƒe  åjó–  ,  RÉØ�àdG  ¢�Y  ¿ÓYE’G  ,  �JÉ¡dG  ÈY  �jƒ°ùàdG  äÉeóN  ,  ájÉYôdGh  åëÑdG

 OóYh ™bƒŸG QGhR Oó©H OóëàJ ) »àdG äÉfÉ«ÑdG á«ªc  ÖjƒdG Qhôe ácôM , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 . ( É¡fhQhõj »àdG äÉëØ°üdG
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   QÉªãà°SÓd »Hô¨e áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 - »`aô°T øªMôdGóÑY ¬�`dGóÑY øªMôdGóÑY ��e 401 ºbQ Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , áØ«�N êôH á�£æe

2016/11/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

   106039 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

 äÉeóN , á«Ñ£dG IóYÉ°ùŸG , áë°üdG �É› »`a IQƒ°ûŸG , á«ë°üdG õcGôŸG , á«ë°üdG ájÉYôdG

 äÉeóN  ,  ájô°üÑdG  äGhOC’G  »©FÉHh  »©fÉ°U  äÉeóN  ,  øjQOÉ```�dG  ÒZh  OGô``aCÓd  í°üædG

 . »Ñ£dG ¢†jôªàdG , á«f’ó«°üdG äGQÉ°ûà°S’G , äÉ«`Ø°ûà°ùŸG , á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

   QÉªãà°SÓd »Hô¨e áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 - »`aô°T øªMôdGóÑY ¬�`dGóÑY øªMôdGóÑY ��e 401 ºbQ Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , áØ«�N êôH á�£æe

2016/11/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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   106110 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 38 áÄØdG »`a

 ájQÉÑNE’G OGƒŸG åH Gójó–h ájQÉÑNE’G ä’ÉcƒdGh ƒjó«`ØdGh ¿ƒjõØ�àdG ÈY åÑdG äÉeóN

 . ájQÉÑNE’G ôjQÉ�àdG äÉª¶æe ¤EG

  �.�.P á«eÓYE’G ¿EG »H áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 , ¿ƒjõØ�àdG QGhO , ¿ƒjõØ�àdG ƒjOGôdG ™ª› , èæjó�«H ¢ùJQƒÑ°S ¿G »H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

ô£b , áMhódG , 23231: Ü.¢U , ¿GôªY øH

2016/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

   106112 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ÈY ¿ÓYE’G äÉ`eó`N ,  ¿ƒ`jõØ�àdG  ÈY É```¡°VôY º``àj »àdG ¿Ó```YE’Gh á``jÉ```YódG äÉ``eóN

  . áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóNh , Ò¨�d ¿ƒjõØ�àdG

  �.�.P á«eÓYE’G ¿EG »H áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 , ¿ƒjõØ�àdG QGhO , ¿ƒjõØ�àdG ƒjOGôdG ™ª› , èæjó�«H ¢ùJQƒÑ°S ¿G »H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

ô£b , áMhódG , 23231: Ü.¢U , ¿GôªY øH

2016/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat1187.indd   6 3/22/17   12:44 PM

-50-



(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   106113 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 16 áÄØdG »`a

 ájQÉÑNE’G çGóMC’G �É› »`a ájQÉÑNE’G äGô°ûædGh äÓéŸGh ÖàµdG Gójó–h áYƒÑ£ŸG OGƒŸG

 á«dÉe äÉfÉ«Hh äÉeƒ�©e ¢Vô©J »àdG áYƒ`Ñ£ŸG ôjQÉ```�àdG á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ```°üdG ájQÉ``÷G

 �ÓYE’G  �É›  »`a  áYƒÑ£ŸG  á«`Ø«�ãàdGh  á«ª«�©àdG  OGƒŸG  á«°SÉ«°Sh  á«`aÉ�Kh  ájOÉ°üàbGh

 . ábÓ©dG äGP ä’ÉéŸGh IOó©àŸG §FÉ°SƒdGh

  �.�.P á«eÓYE’G ¿EG »H áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 , ¿ƒjõØ�àdG QGhO , ¿ƒjõØ�àdG ƒjOGôdG ™ª› , èæjó�«H ¢ùJQƒÑ°S ¿G »H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

ô£b , áMhódG , 23231: Ü.¢U , ¿GôªY øH

2016/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

   106114 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

 èeGÈ�d á«FÉªæ«°S �ÓaCG  IQƒ°üdGh äƒ°üdG ¢VôY IOÉYEGh åÑd á«fhÎµdEG  �«é°ùJ Iõ¡LCG

 áWô°TC’Gh  á«FôŸG  ¢UGôbC’G  É````�Ñ°ùe  á```�é°ùŸG  ƒ```jó«`ØdG  á````Wô°TCG  á````«eGQódGh  á```«�FÉKƒdG

 ¢Vô©J »àdG á«Jƒ°üdG äÓ«é°ùàdG äÉ�«�©àdGh QÉÑNC’G ¢Vô©J IQƒ°Uh äƒ°üH á«°ù«WÉæ¨ŸG

 ¢ùcÉØdG Iõ¡LCG äÉ�«�©àdGh QÉÑNC’G ¢Vô©J »àdG á«Jƒ°üdG äÓ«é°ùàdG äÉ�«�©àdGh QÉÑNC’G

 á«`aô£dG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG äGôJƒ«ÑªµdGh �JGƒ¡dGh äÉeƒ�©ŸG åÑJ »àdG áÑJÉµdG ä’B’Gh

 IQƒ°üŸG ÒZ á«eƒ°SôdG äÉeƒ�©ª�d á«fhÎµdE’G ôJƒ«ÑªµdG äÉ©HÉW äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ�©ŸG åÑd

 áZQÉØdG  á«°ù«WÉæ¨ŸG  ¢UGôbC’G  áZQÉØdG  ƒjó«`ØdG  áWô°TCG  áZQÉØdG  á«°ù«WÉæ¨ŸG  ¢UGôbC’G

 á«FôŸGh á«Jƒ°üdG äGQÉ°TEÓd áZQÉ`ØdG á``«°ù«WÉ```æ¨ŸG ¢UGô```bC’G á```ZQÉ```ØdG ƒ``jó«`ØdG á``Wô°TCG

 ¢Vô©d áeóîà°ùŸG ôJƒ«ÑªµdG äÉ«›ôH ôJƒ«ÑªµdG í«JÉØe äÉMƒd ƒjó«`ØdG ¢VôY äGóMh

 ôJƒ«ÑªµdG  �Góîà°SG  á¡LGƒd  á«`aô£dG  Iõ¡LC’G  ôJƒ«ÑªµdG  IôcGP  á«eƒ°SôdG  äÉeƒ�©ŸG

 . á«ªbôdG ä’ƒëŸGh ¢ùµ©dÉHh á«ªbQ äÉfÉ«H ¤EG äƒ°üdG �jƒëàd á«ªbôdG IQÉ°TE’G ä’ƒfi
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  �.�.P á«eÓYE’G ¿EG »H áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 , ¿ƒjõØ�àdG QGhO , ¿ƒjõØ�àdG ƒjOGôdG ™ª› , èæjó�«H ¢ùJQƒÑ°S ¿G »H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

ô£b , áMhódG , 23231: Ü.¢U , ¿GôªY øH

2016/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 

 

   106116 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 GQÉµ°SÉŸGh Ú©dG äÉ££flh ô°TÓÑdGh ¿ƒ«©dG  �ÓXh  É``Ø°ûdG  ô``ªMCGh êÉ```«µŸG  �``«MÉ°ùe

 Qƒ£©dGh êÉ«µŸG IÉ°Tôah Iô°ûÑdG äÉØ¶æeh ôaÉXC’G ™«ª�J äGô°†ëà°ùeh ¢SÉ°SC’G äÉÁôch

 äÉÁôch �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe á«YhCGh ôaÉXC’G AÓW äÓjõeh ÖLGƒ²G äGô°†ëà°ùeh

 …ójC’G äÉÁôch º°ù÷G �ôa äGô°†ëà°ùeh ô©°ûdG á÷É©e äÉÁôch ƒÑeÉ°ûdGh º°ù÷G

  . �«ëæàdG ¢VGôZC’ Ió©ŸG �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh ôaÉXC’Gh

 óàª«d ÊÉÑeƒc �«�ÑH »à«fƒ«eƒc »Jƒ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
ájófÓjÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ófÓjÉJ , 10230 , �ƒµfÉH , �ÉéæjƒH , ¿É°ûfGƒf , 34 ¿É°ûfGƒf 915/10 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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   106117 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 GQÉµ°SÉŸGh Ú©dG äÉ££flh ô°TÓÑdGh ¿ƒ«©dG  �ÓXh  É``Ø°ûdG  ô``ªMCGh êÉ```«µŸG  �``«MÉ°ùe

 Qƒ£©dGh êÉ«µŸG IÉ°Tôah Iô°ûÑdG äÉØ¶æeh ôaÉXC’G ™«ª�J äGô°†ëà°ùeh ¢SÉ°SC’G äÉÁôch

 äÉÁôch �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe á«YhCGh ôaÉXC’G AÓW äÓjõeh ÖLGƒ²G äGô°†ëà°ùeh

 …ójC’G äÉÁôch º°ù÷G �ôa äGô°†ëà°ùeh ô©°ûdG á÷É©e äÉÁôch ƒÑeÉ°ûdGh º°ù÷G

  . �«ëæàdG ¢VGôZC’ Ió©ŸG �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh ôaÉXC’Gh

 óàª«d ÊÉÑeƒc �«�ÑH »à«fƒ«eƒc »Jƒ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
ájófÓjÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
  ófÓjÉJ 10230 �ƒµfÉH �ÉéæjƒH ¿É°ûfGƒf 34 ¿É°ûfGƒf 915/10 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

   106118 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 GQÉµ°SÉŸGh Ú©dG äÉ££flh ô°TÓÑdGh ¿ƒ«©dG  �ÓXh  É``Ø°ûdG  ô``ªMCGh êÉ```«µŸG  �``«MÉ°ùe

 Qƒ£©dGh êÉ«µŸG IÉ°Tôah Iô°ûÑdG äÉØ¶æeh ôaÉXC’G ™«ª�J äGô°†ëà°ùeh ¢SÉ°SC’G äÉÁôch

 äÉÁôch �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe á«YhCGh ôaÉXC’G AÓW äÓjõeh ÖLGƒ²G äGô°†ëà°ùeh

 …ójC’G äÉÁôch º°ù÷G �ôa äGô°†ëà°ùeh ô©°ûdG á÷É©e äÉÁôch ƒÑeÉ°ûdGh º°ù÷G

  . �«ëæàdG ¢VGôZC’ Ió©ŸG �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh ôaÉXC’Gh

 óàª«d ÊÉÑeƒc �«�ÑH »à«fƒ«eƒc »Jƒ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
ájófÓjÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 ófÓjÉJ , 10230 �ƒµfÉH �ÉéæjƒH ¿É°ûfGƒf 34 ¿É°ûfGƒf 915/10 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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   106119 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 GQÉµ°SÉŸGh Ú©dG äÉ££flh ô°TÓÑdGh ¿ƒ«©dG  �ÓXh  É``Ø°ûdG  ô``ªMCGh êÉ```«µŸG  �``«MÉ°ùe

 Qƒ£©dGh êÉ«µŸG IÉ°Tôah Iô°ûÑdG äÉØ¶æeh ôaÉXC’G ™«ª�J äGô°†ëà°ùeh ¢SÉ°SC’G äÉÁôch

 äÉÁôch �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe á«YhCGh ôaÉXC’G AÓW äÓjõeh ÖLGƒ²G äGô°†ëà°ùeh

 …ójC’G äÉÁôch º°ù÷G �ôa äGô°†ëà°ùeh ô©°ûdG á÷É©e äÉÁôch ƒÑeÉ°ûdGh º°ù÷G

  . �«ëæàdG ¢VGôZC’ Ió©ŸG �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh ôaÉXC’Gh

 óàª«d ÊÉÑeƒc �«�ÑH »à«fƒ«eƒc »Jƒ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
ájófÓjÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
  ófÓjÉJ , 10230 �ƒµfÉH �ÉéæjƒH ¿É°ûfGƒf 34 ¿É°ûfGƒf 915/10 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 

   106120 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 GQÉµ°SÉŸGh Ú©dG äÉ££flh ô°TÓÑdGh ¿ƒ«©dG  �ÓXh  É``Ø°ûdG  ô``ªMCGh êÉ```«µŸG  �``«MÉ°ùe

 Qƒ£©dGh êÉ«µŸG IÉ°Tôah Iô°ûÑdG äÉØ¶æeh ôaÉXC’G ™«ª�J äGô°†ëà°ùeh ¢SÉ°SC’G äÉÁôch

 äÉÁôch �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe á«YhCGh ôaÉXC’G AÓW äÓjõeh ÖLGƒ²G äGô°†ëà°ùeh

 …ójC’G äÉÁôch º°ù÷G �ôa äGô°†ëà°ùeh ô©°ûdG á÷É©e äÉÁôch ƒÑeÉ°ûdGh º°ù÷G

  . �«ëæàdG ¢VGôZC’ Ió©ŸG �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh ôaÉXC’Gh

 óàª«d ÊÉÑeƒc �«�ÑH »à«fƒ«eƒc »Jƒ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
ájófÓjÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 ófÓjÉJ , 10230 �ƒµfÉH �ÉéæjƒH ¿É°ûfGƒf 34 ¿É°ûfGƒf 915/10 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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   106121 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

 èeGÈdGh  QÉÑNC’G  É°Uƒ°üNh á«fƒjõØ�àdG  è```eGÈdG  êÉ```àfEG  Gó```jó```–h ¬````«`aÎdG  äÉ````eóN

 êÉàfEG , á«°SÉ«°ùdGhájOÉ°üàb’G ôjQÉ�àdGh á«dÉŸGh á«`aÉ�ãdG èeGÈdGh á«°VÉjôdGh á«�FÉKƒdG

  . QÉÑNC’G ™jRƒJh ™ªL Gójó–h QÉÑNC’G ä’Échh , á«FÉªæ«°ùdG �ÓaC’G

 �.�.P á«eÓYE’G ¿EG »H áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 , ¿ƒjõØ�àdG QGhO , ¿ƒjõØ�àdG ƒjOGôdG ™ª› , èæjó�«H ¢ùJQƒÑ°S ¿G »H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

ô£b , áMhódG , 23231: Ü.¢U , ¿GôªY øH

2016/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 

   106122 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉaÉ°†eh äÉHhô°ûŸÉH  á��©àŸG  ™jRƒàdG  äÉeó```Nh äÉjƒ``à°ùŸG  IOó````©àŸG  �jƒ```°ùàdG  äÉ````eóN

 äÉÑ�£dG  á«Ñ�J  äÉeóNh  áë°üdÉH  ájÉæ©dG  äÉéàæeh  ¿RƒdG  IQGOEG  äGô°†ëà°ùeh  ájò¨àdG

 á«Ñ�J äÉeóNh áë°üdÉH ájÉæ©dG äÉéàæeh ájò¨àdG äÉaÉ°†eh äÉHhô°ûª�d âfÎfE’G ÈY

 ájò¨àdG äÉHhô°ûeh ábÉ£dG äÉHhô°ûeh ¿RƒdG IQGOEG  äGô°†ëà°ùŸ âfÎfE’G ÈY äÉÑ�£dG

 . á«°VÉjôdG äÉHhô°ûŸGh

  óàª«d , õ¨æjódƒg ódƒL ƒfÉLQhG : º``````````````````````````````````°SÉH
„ƒc „ƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 „ƒc „ƒg , �GÎæ°S , ¢ù«�H äƒfÉc 1 , ¢ShÉg »æjOQÉL 401 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   106123 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 äÉ°ü�îà°ùe  øe Iô°†ëŸG  Iƒ¡�dGh  áæNÉ°ùdG  áJ’ƒcƒ°ûdGh  ¬«JÓdGh  ÉcƒŸG  Iƒ¡bh  Iƒ¡�dG

 áWƒ�îŸG �æ«°ùæ÷G ™e Iƒ¡�dG §«�Nh �æ«°ùæ÷G ™e Iƒ¡�dG §«�Nh ÉeQOƒfÉ¨dG ¥ƒë°ùe

. õ«cƒµdGh è�ãŸG …É°ûdGh ô°†NC’G …É°ûdGh ÉeQOƒfÉ¨dG äÉ°ü�îà°ùe ™e

  óàª«d , õ¨æjódƒg ódƒL ƒfÉLQhG : º``````````````````````````````````°SÉH
„ƒc „ƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 „ƒc „ƒg , �GÎæ°S , ¢ù«�H äƒfÉc 1 ¢ShÉg »æjOQÉL 401 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

   106124 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉaÉ°†eh äÉHhô°ûŸÉH  á��©àŸG  ™jRƒàdG  äÉ`eó``Nh äÉ`jƒ```à°ùŸG  IOó```©àŸG  �jƒ```°ùàdG  äÉ```eóN

 äÉÑ�£dG  á«Ñ�J  äÉeóNh  áë°üdÉH  ájÉæ©dG  äÉéàæeh  ¿RƒdG  IQGOEG  äGô°†ëà°ùeh  ájò¨àdG

 á«Ñ�J äÉeóNh áë°üdÉH ájÉæ©dG äÉéàæeh ájò¨àdG äÉaÉ°†eh äÉHhô°ûª�d âfÎfE’G ÈY

 ájò¨àdG äÉHhô°ûeh ábÉ£dG äÉHhô°ûeh ¿RƒdG IQGOEG  äGô°†ëà°ùŸ âfÎfE’G ÈY äÉÑ�£dG

 . á«°VÉjôdG äÉHhô°ûŸGh

 óàª«d , õ¨æjódƒg ódƒL ƒfÉLQhG : º``````````````````````````````````°SÉH
„ƒc „ƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 „ƒc „ƒg , �GÎæ°S , ¢ù«�H äƒfÉc 1 ¢ShÉg »æjOQÉL 401 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat1187.indd   12 3/22/17   12:44 PM
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   106127 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

 ÜGô°Th á«°VÉjôdG äÉHhô°ûŸGh ábÉ£dGh ájò¨àdGh ¿RƒdG IQGOEG äÉHhô°ûe �ªY äGô°†ëà°ùe

 . äÉHhô°ûŸG �ª©d Ió©ŸG á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸGh äGô°†ëà°ùŸGh ÚJhÈdG

 óàª«d , õ¨æjódƒg ódƒL ƒfÉLQhCG : º``````````````````````````````````°SÉH
„ƒc „ƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 „ƒc „ƒg , �GÎæ°S , ¢ù«�H äƒfÉc 1 , ¢ShÉg »æjOQÉL 401 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

   106128 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 �µà«°SôJƒædGh ÚJhÈdG øe á«ª²G äÉaÉ°†eh ¿RƒdG IQGOEG äÉaÉ°†eh ájò¨àdG äÉaÉ°†e

 ábÉ£dGh ÚJhÈdG äÉHhô°ûŸG �ª©d Ió©ŸG äÉaÉ°†ŸG äGô°†ëà°ùeh á«ªë�d äÉaÉ°†ªc Ió©ŸG

 . á«ª²G äÉaÉ°†eh á«ª²Gh ¿RƒdG IQGOEGh

 óàª«d , õ¨fódƒg ódƒL ƒfÉLQhCG : º``````````````````````````````````°SÉH
„ƒc „ƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 „ƒc „ƒg , �GÎæ°S , ¢ù«�H äƒfÉc 1 , ¢ShÉg »æjOQÉL 401 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

 ¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat1187.indd   13 3/22/17   12:44 PM
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   106129 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 º�WCG �Éªëà°SÓd á«�«ªŒ äGô°†ëà°ùe ájô£Y äƒjR Qƒ£Y ƒ÷G Ò£©J äGô°†ëà°ùe

 �°UGƒd á``jô£Y äƒjR á«�«ªŒ ÆÉ```Ñ°UCG á```«�«ªŒ äÉ```Áôc �```«ªŒ äGô°†ëà°ùe �``«ªŒ

 �«ªéàdG ¢VGôZC’ á«ægO OGƒe IQÉ©à°ùe ôaÉXCG IQÉ©à°ùe ¢TƒeQ IQÉ©à°ùŸG ¢TƒeôdG â«Ñãàd

 äGô°†ëà°ùe ƒÑeÉ°T êÉ«µe �«MÉ°ùe Qƒ£Y ôaÉXCÓd AÓW Iôµ°ùe êÉ«µe ô©°û�d ÆÉÑ°UCG

 . AÓ£dG ádGREG äGô°†ëà°ùe ¿ƒHÉ°U Iô°ûÑdG ¢†««ÑJ äÉÁôc Iô°ûÑdÉH ájÉæ©�d �«ªŒ

  ájQÉéàdG óFGR AÉ�f á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 , 2966 :Ü.¢U - PÉ````©e øH ø`ªMôdGó``ÑY ´QÉ````°T , ô````°ù÷G - ô```ÑÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , 32437 : Ü.Q

2016/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 

   106130 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 12 áÄØdG »`a

  . É¡d IóFÉ©dG á«�µ«¡dG ™£�dGh ÎÑcƒ�«¡dG É°Uƒ°üNh IôFÉ£dG äÉÑcôŸG

  �fG ¿hÎ°ùµ«J ÎÑcƒ«�«g �«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 , 76101 ¢SÉ°ùµJ , çQh äQƒa , 482 : Ü.¢U , ø°ûjQƒHQƒc ôjhÓjO ¬jG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2016/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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   106165 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

 ¢VGôZC’  ¢ù«dh  �ÑàdG  �FGóHh  �ÑàdG  äÉéàæeh  á©æ°üŸG  hCG  �ÉÿG  OGƒŸGh  �ÑàdGh  ôFÉé°ùdG

 ¥QƒdG  øe  ’óH  �ÑàdÉH  ±ƒØ�e  ™«`aQ  Ò¨°U  QÉé«°S  Ò¨°üdG  QÉé«°ùdGh  QÉé«°ùdGh  á«ÑW

 äÉë°Tôeh  ôFÉé°ùdG  Ö«HÉfCGh  QÉé«°ùdG  ¥Qhh  ÚæNóŸG  OGƒeh  ÜÉ�ãdG  OGƒYCGh  äÉY’ƒdGh

 »`a  �ÑàdG  ø�²  ájhó«dG  äGhOC’G  ôFÉé°ùdG  ��d  �hGóàŸG  Ö«÷G  RÉ¡Lh  ôFÉé°S  ôJÓa

 ¢Vô¨d �ÑàdG äÉéàæe á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù�d �FGƒ°ùdG á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG Ö«HÉfCG ábQh

  . �ÑàdG hCG ôFÉé°ùdG Úî°ùJ ¢Vô¨d É¡FGõLCGh á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’Gh Úî°ùàdG

  �fG (RófGôH)ƒcÉHƒJ ¿ÉµjôeCG ¢û«àjôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 ,19808  ôjhÓjO  ,  ¿ƒà¨æŸh  ,  300  âjƒ°S  ,  OhQ  Ó«`aÎæ°S  2711  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

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

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 

   106210 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

 ��ædG äÉeóNh …ƒ÷G ��ædG äÉeóNh ™FÉ°†ÑdG øjõîJh �«�¨J äÉeóNh ��ædG äÉeóN

 ™FÉ°†ÑdG �«°UƒJ äÉeóNh ™FÉ°†ÑdG �«°UƒJ äÉeóNh �é©à°ùŸG ójÈdG äÉeóNh …ÈdG

. ™FÉ°†ÑdG �«�¨J äÉeóNh øë°ûdG áWÉ°Sh äÉeóNh ÊhÎµdE’G ójÈdG �jôW øY

   �bÉf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
  ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , 11442 ¢VÉjôdG ,  6164 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat1187.indd   15 3/22/17   12:44 PM
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   106333 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 16 áÄØdG »`a

 äÉ```YƒÑ£ŸGh ¬```d á```ÑMÉ°üŸG á©æ°üŸG äÉéàæŸGh iƒ``�ŸG ¥QƒdGh ¬d áÑMÉ°üŸG äÉéàæŸGh ¥QƒdG

 . á«°SÉWô�dGh Qƒ°üdGh ÖàµdG ó«�Œ OGƒeh äGQƒ°ûæŸGh óFGô÷Gh

»°S �G �G .EG.¢SCG. ƒj …O - ¢ûJG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 äÉj’ƒdG  ,  53208 ø°ùæµ°ùjh ,  »chƒ�«e ,  ƒæ«`aG  GƒæL ƒ«�HO 3700 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG

2016/12/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 

   106334 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

 . äÉWÉë°ûdGh ájòMC’G ´GƒfCG ��àfl ¢�Y á�ªà°ûŸG ¢ùHÓŸG

  »°S �CG �CG EG ¢SCG ƒj …O - ¢ûJCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 äÉj’ƒdG  ,  53208 ø°ùæµ°ùjh ,  »chƒ�«e ,  ƒæ«`aG  GƒæL ƒ«�HO 3700 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG

2016/12/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat1187.indd   16 3/22/17   12:44 PM
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   106335 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 äGQÉ°ûà°S’G  äÉeóNh  ájôµØdG  á«µ�ŸG  ¢ü«NôJ  äÉeóNh  äGQÉÑdGh  äÉMGÎ°S’G  äÉeóN

 øcÉeCG ÒLCÉJ äÉeóNh áàbDƒŸG áeÉbE’G øcÉeCG õéM äÉeóNh á°Sóæ¡dG äÉeóNh IQGOE’Gh

 äÉeóNh AÉ°†YCÓd äÉ°ù°SDƒe �Ñb øe áeó�ŸG äÉeóÿG Ëó�J äÉeóNh áàbDƒŸG áeÉbE’G

 ¢ùHÓŸGh  ájòMC’Gh  É¡H  á��©àŸG  äÉ�ë�ŸGh  ™£�dGh  ájQÉædG  äÉLGQó�d  ™jRƒàdGh  IôLÉàŸG

 . áÄØdG  òg »`a IOQGƒdG iôNC’G äÉéàæŸGh ájó�÷G äGôgƒéŸGh

  »°S �CG �CG  EG ¢SCG ƒj …O - ¢ûJCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 äÉj’ƒdG  ,  53208 ø°ùæµ°ùjh ,  »chƒ�«e ,  ƒæ«`aG  GƒæL ƒ«�HO 3700 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 á«µjôeC’G IóëàŸG

2016/12/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG 

   106336 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 ÚLÉ©eh ¿Éæ°SC’G �«¶æJ äGô°†ëà°ùeh á«ªØdG ájÉæ©dGh ¿Éæ°SC’ÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe

 �ƒ°ùZh  ¿Éæ°SC’G  º�WCG  �«¶æJ  äGô°†ëà°ùeh  ¿Éæ°SC’G  �«¶æJ  �ƒ°ùZh  ¿Éæ°SC’G  �«¶æJ

 á«Ñ£dG ÒZ ºØdG ¢Tƒ°TQh á«Ñ£dG ÒZ ¿Éæ°SC’ÉH á°UÉÿG á°†ª°†ŸG äGô°†ëà°ùeh ºØdG

 ¿Éæ°SC’G ¢†««ÑJ �Lh á«Ñ£dG ÒZ ��²G ¢Tƒ°TQh ¢ùØædG ¢TÉ©fEG áWô°TCGh ¢ùØædG äÉ°û©æeh

 ��°U  äGô°†ëà°ùeh  ¿Éæ°SC’G  ¢†««ÑJ  äGô°†ëà°ùÃ  áYƒ�æŸG  ¿Éæ°SC’G  ¢†««ÑJ  áWô°TCGh

 �°ûµdG ¢UGôbCGh ¿Éæ°SC’G Ö«WôJ �«MÉ°ùeh ¿Éæ°SC’G �«MÉ°ùeh , ¿Éæ°SC’G º�WCGh ¿Éæ°SC’G

 . ¿Éæ°SC’G »`a ™��dGh Ö°SGhôdG OƒLh ¢�Y Iô°TDƒŸG »°üî°ûdG �Éª©à°SÓd Ió©ŸG
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  »æÑeƒc �ÑeÉL ófBG ÎchôH GP : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 äÉj’ƒdG , 45202ƒjÉghG , »JÉæ«°ùæ«°S , GRÓH �ÑeÉL ófG ÎchôH ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG

2016/12/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

   106366 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 . º°ù÷G äÉÁôch �ƒ°ùZ

  ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 »°SÒLƒ«f , �jƒ°ùfhôHƒ«f , GRÓH ¿ƒ```°ùfƒ```L ó```fG ¿ƒ```°ùfƒ``L ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2016/12/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat1187.indd   18 3/22/17   12:44 PM
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   106367 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 14 áÄØdG »`a

 äÉYÉ°ùdG ä’Éà°ùjôch äÉYÉ°ùdG �°SÓ°Sh Ö�Yh äÉYÉ°ùdG áWô°TCGh ó«dG äÉYÉ°Sh äÉYÉ°ùdG

 OóYh ó«dG äÉYÉ°S áWô°TCGh äÉYÉ°S �°SÓ°S äÉYÉ°ùdG áWô°TCGh äÉYÉ°ùdG äÉ°UÉaQh êÉLRh

 äÉYÉ°ùdG …OÉjCGh äÉYÉ°ùdG ¢UGôbCGh §FÉ²G äÉYÉ°Sh äÉYÉ°ùdGh ájÎeƒfôµdG âbƒdG ¢SÉ«b

 äÉYÉ°ùdG  äÓeÉMh  IÒÑµdG  äÉYÉ°ùdGh  IÒÑµdGh  IÒ¨°üdG  äÉYÉ°ùdG  »`a  ácô²G  äGhOCGh

 §FÓNh á�µ°ûŸG �°üfh á�µ°ûŸG áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸGh â«bƒàdG äÉYÉ°Sh ¬«ÑæàdG äÉYÉ°Sh IÒÑµdG

  . áæ«ªãdG QÉéMC’Gh â«µ°SÉµdG äGôgƒéŸG Ö�Yh äGôgƒéŸGh ¿OÉ©ŸG

 óàª«d �æ«dôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , RÈeÉ°ûJ ôjƒª¨jôc 71: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É«fÉ£jôH , á«fÉ£jÈdG

2016/12/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

   106368 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 14 áÄØdG »`a

 äÉYÉ°ùdG ä’Éà°ùjôch äÉYÉ°ùdG �°SÓ°Sh Ö�Yh äÉYÉ°ùdG áWô°TCGh ó«dG äÉYÉ°Sh äÉYÉ°ùdG

 OóYh ó«dG äÉYÉ°S áWô°TCGh äÉYÉ°S �°SÓ°S äÉYÉ°ùdG áWô°TCGh äÉYÉ°ùdG äÉ°UÉaQh êÉLRh

 äÉYÉ°ùdG …OÉjCGh äÉYÉ°ùdG ¢UGôbCGh §FÉ²G äÉYÉ°Sh äÉYÉ°ùdGh ájÎeƒfôµdG âbƒdG ¢SÉ«b

 äÉYÉ°ùdG  äÓeÉMh  IÒÑµdG  äÉYÉ°ùdGh  IÒÑµdGh  IÒ¨°üdG  äÉYÉ°ùdG  »`a  ácô²G  äGhOCGh

 §FÓNh á�µ°ûŸG �°üfh á�µ°ûŸG áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸGh â«bƒàdG äÉYÉ°Sh ¬«ÑæàdG äÉYÉ°Sh IÒÑµdG

  . áæ«ªãdG QÉéMC’Gh â«µ°SÉµdG äGôgƒéŸG Ö�Yh äGôgƒéŸGh ¿OÉ©ŸG
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 óàª«d �æ«dôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , RÈeÉ°ûJ ôjƒª¨jôc 71 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É«fÉ£jôH , á«fÉ£jÈdG

2016/12/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

   106369 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

 ä’Éch , äGQÉéjE’G �«°ü– , Iô°ùª°ùdG , äGQÉª©dG IQGOEG , á«æµ°ùdG ��°ûdGh äGQÉ�©dG ÖJÉµe

  . ájQÉ�©dG áWÉ°SƒdG , äGQÉ�©dG ÒLCÉJ , äGQÉ�©dG Iô°ùª°S , äGQÉ�©dG ÚªãJ , äGQÉ�©dG

   …QÉ�©dG ôjƒ£à�d â«à°SG �jQ â°ùL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ô£b , áMhódG , 30540 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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   106509 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 6 áÄØdG »`a

 »LÉ«°S øjõHGQO , Ò°SGƒª�d á«fó©e á«�aôe äÓ°Uh , Ò°SGƒŸGh äÓÑµ�d á«fó©e �HÉ°ûe

 á«fó©e �HÉ°ûe , á«fó©e �jô°üJ …QÉ› , �jô°üàdG …QÉéŸ á«fó©e Ò°SGƒe , Êó©e

 ájƒ�J OGƒe , ájõcôŸG á``ÄaóàdG äBÉ````°ûæŸ á```«fó©e ô```«°SGƒe , á````«fó©e ô``«°SGƒe ,Ò°SGƒª�d
  . á«fó©e Ö«HÉfCG , á«fó©e äÉfÉ£H , Ò°SGƒª�d á«fó©e

  ¬jG ¢SEG âæªéæe hQÉÑc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 958 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

   106510 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 6 áÄØdG »`a

 »LÉ«°S øjõHGQO , Ò°SGƒª�d á«fó©e á«�aôe äÓ°Uh , Ò°SGƒŸGh äÓÑµ�d á«fó©e �HÉ°ûe

 á«fó©e �HÉ°ûe , á«fó©e �jô°üJ …QÉ› , �jô°üàdG …QÉéŸ á«fó©e Ò°SGƒe , Êó©e

 ájƒ�J  OGƒe  ,  ájõcôŸG  á``ÄaóàdG  äBÉ```°ûæŸ  á```«fó©e Ò°SGƒe ,  á```«fó©e Ò°SGƒe ,Ò°SGƒª�d
 . á«fó©e Ö«HÉfCG , á«fó©e äÉfÉ£H ,Ò°SGƒª�d á«fó©e

  ¬jEG .¢SEG âæªéæe hQÉÑc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 958 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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   106511 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

 . ¢ùHÓŸG

  …O »J �G. »J »`a »H �æ«c ¿ƒJƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 »`aƒc , 3 ¬«`aÉc ±ƒHG , OhQ »`aQÉc ±hG , Üƒà°S �Éf , RÈeÉ°T ÉeQÉ°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

óæ¡dG , 411004 óæ¡dG , GÎ°TGôgÉe , ÉfƒH , …O

2016/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

   106513 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 . ºYÉ£ŸG äÉeóNh ÜGô°ûdGh �É©£dG Ëó�J äÉeóN

   ºYÉ£ŸGh á«FGò¨dG äGõ«¡éà�d á«cÎdG á«àjƒµdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 QhO 4 - 5 - 6 ºbQ �fi , 62 ¢æÑe , 2 á©£b , á«`aô²G á«°VQÉ©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

âjƒµdG , »°VQCG

2016/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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   106514 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 äÉÑLƒdG Ëó�J ºYÉ£e , á```«JGòdG áeó``ÿG ºYÉ````£e , º```YÉ````£ŸG , äÉ```jÒàaÉµdG , »`gÉ�ŸG

 . ÜGô°ûdGh �É©£dÉH øjƒªàdG , áØ«`ØÿG

  á«bóæØdG ��°ûdGh ¥OÉæØdG IQGOE’ ¥ô°ûdG ÈY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ô£b , áMhódG  363 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

   106600 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

 »`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdG  äGhOCGh  Iõ¡LCGh  á`«MÉ`°ùŸGh á`«MÓŸGh á`«ª�©dG  äGhOC’Gh Iõ`¡LC’G

 áÑbGôŸGh IQÉ°TE’Gh ¢SÉ«�dGh ¿RƒdG äGhOCGh Iõ¡LCGh ájô°üÑdG äGhOC’Gh Iõ¡LC’Gh »FÉªæ«°ùdGh

 º«¶æJ hCG �«ãµJ hCG �jƒ– hCG íàa hCG �°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , º«�©àdGh PÉ�fE’Gh (±Gô°TE’G)

 ,  Qƒ°üdG hCG  äƒ°üdG ï°ùf hCG  �É°SQEG  hCG  �«é°ùJ Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG hCG

 »àdG Iõ¡LCÓd äÉ«dBGh , á«dBG ™«H äÉæ«cÉe , �«é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM

 á÷É©Ÿ ôJƒ«Ñªc Iõ¡LCGh äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó�ædG �«é°ùJ ä’BG , Oƒ�ædG ™£�H �ª©J

 á�é°ùe á«ªbQ ƒjó«`a ¢UGôbCG , á°UÉîH , á«ªbQ §FÉ°Sh , ¿GÒædG OÉªNEG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG

 ƒjó«`a ¢UGôbCG , ƒjó«`a áWô°TCG , ìƒ°VƒdG á«dÉY á«ªbQ ¢UGôbCG , á›óe ¢UGôbCG , É�Ñ°ùe

 á�HÉb  ƒjó«`ah  á«Jƒ°U äÓ«é°ùJ  äÉØ�e ,  äÉeGóîà°S’G  IOó©àe á«ªbQ ¢UGôbCG  ,  á«ªbQ

 »¡«`aôJ iƒàfi äGP IOó©àe §FÉ°Shh …ô°üH »©ª°S iƒàfi øª°†àJ É¡©«ªL , �«ªëà�d
 �É› »`a �«ªëà�d  á�HÉb ƒjó«`ah á«©ª°S äÓ«é°ùJ iƒàfi äGP IOó©àe §FÉ°Sh , ÜÉ©dCGh

 ,  äÓHÉ�eh  ,  �ÓaC’  �Ñ°ùe  ¢VôYh  §FÉ°SƒdG  IOó©àe  �ÓaCG  ™WÉ�e  á°UÉîH  ,  ¬«`aÎdG

 èeGôHh  ácôëàe  Qƒ°U  �ÓaCG  ,  á«�«°Sƒe  ƒjó«`a  äÓ«é°ùJh  ,  äÉ�«�©Jh  ,  äÉ°VGô©à°SGh

 ƒjó«`a ¢UGôbCG , á«�«°Sƒe äÓ«é°ùJ øª°†àJ É�Ñ°ùe á�é°ùe á›óe ¢UGôbCG , á«fƒjõØ�J
 á›óe  ¢UGôbCG  ,  á«fƒjõØ�J  èeGôHh  ácôëàe  Qƒ°U  øª°†àJ  á›óe  ¢UGôbCGh  á«ªbQ

 á›óe  ¢UGôbCGh  á«ªbQ  ƒjó«`a  ¢UGôbCG  ,  á«�«°Sƒe  äÓ«é°ùJ  øª°†àJ  É�Ñ°ùe  á�é°ùe
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 �ÉªYCG  …ƒà–  �«ªëà�d  á�HÉb  Qƒ°U  äÉØ�e  ,  á«fƒjõØ�J  èeGôHh  ácôëàe  Qƒ°U  øª°†àJ

 »©ª°S iƒàëÃ ��©àJ äÉeƒ°SQh , ÜÉ©dCG , äÉgƒjó«`a , á«©ª°S äÓ«é°ùJ , ¢Uƒ°üf , á«æa

 ¢UGôbCG , ƒjó«`a ÜÉ©dCG èeGôHh ƒjó«`a ÜÉ©dCG äÉ«›ôH , IOó©àe §FÉ°Sh ¬«`aôJh …ô°üH

 ÜÉ©dCG äÉ�«Ñ£J äÉ«›ôH á°UÉîH , ÜÉ©dCG äÉ«›ôH , ƒjó«`a ÜÉ©dCG áWô°TCG , ƒjó«`a ÜÉ©dCG

 á›óe ¢UGôbCG ¢�Y ÉgÒ`aƒJ ºàj á«Hƒ°SÉM ÜÉ©dCG äÉ«›ôHh , �«ªëà�d á�HÉb á«Hƒ°SÉM

 �Góîà°SÓd á«Hƒ°SÉM ÜÉ©dCG äÉ«›ôH  , IôcGP äÉbÉ£Hh áWô°TCGh á«ªbQ ƒjó«`a ¢UGôbCGh

 ÜÉ©dCG  èeGôH  ,  �«ªëà�d  á�HÉb  á«Hƒ°SÉM  ÜÉ©dCG  èeGôH  ,  ájƒ�ÿGh  á��æàŸG  �JGƒ¡dG  ¢�Y
 �JÉ¡dG  Iõ¡LCG  ¢�Y �Góîà°SÓd �«ªëà�d  á�HÉb  á«fhÎµdEG  ÜÉ©dCG  äÉ«›ôH ,  á«fhÎµdEG

 ,  á��æàe  Iõ¡LC’  á«Hƒ°SÉM ÜÉ©dCG  äÉ�«Ñ£J  ,  ó«dÉH  ádƒ``ªëŸG  Ö``«°SGƒ²Gh  ájƒ�ÿGh á``��æàŸG

 èeGôH , á«dõæŸG ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG Iõ¡LCGh á«°üî°ûdG Ö«°SGƒë�d á«Hƒ°SÉM ÜÉ©dCG äÉ«›ôHh

 èeGôH ,  á«fƒjõØ�J èeGôHh ácôëàe Qƒ°U øª°†àJ É``�Ñ°ùe á�é°ùe á``«Hƒ°SÉM äÉ``«›ôH

 IOó©àe á«�YÉØJ  äÉ```«›ôH  ,  ¬``«`aÎdGh  º«�©à�d  §FÉ°SƒdG  IOó``©àe á``«�YÉ``ØJ  äÉ``«›ôH

 äÉ�«Ñ£J  äÉ«›ôH  ,  äÉjQÉÑŸG  Ö©�d  §FÉ°SƒdG  IOó``©àe  á`«�YÉØJ  äÉ```«›ôH  ,  §`FÉ``°SƒdG

 ádƒªëŸGh  ádƒªëŸGh  á��æàŸG  Iõ¡LCÓd  �«ªëà�d  á�HÉb  á«Hƒ``°SÉM  äÉ```�«Ñ£J  äÉ```«›ôHh

 äÉgƒjó«`ØdGh  á«Jƒ°üdG  äÓ«é°ùàdG  �«¨°ûJh  IógÉ°ûÃ  �óîà°ùª�d  í``ª°ùJ  »```àdG  ó```«dÉH

 äÉ«›ôH  ,  ¬«`aÎdG  �É›  »`a  iƒàëŸÉH  ��©àJ  äÉeƒ�©eh  …ô°üÑdG  »©ª°ùdG  iƒàëŸGh

 íØ°üJh  Ö©dh  �aóJh  �«ª–h  �ƒ°UƒdGh  Ëó�àd  �«ªëà�d  á�HÉb  äÉ�«Ñ£Jh  á«Hƒ°SÉM

 äÉcôfi  ,  á«`aô£dG  Üƒ°SÉ²G  Iõ¡LCG  ,  »ªbôdG  iƒàëŸGh  »°VGÎa’G  ™bGƒdG  ¢VôYh

 á«FÉªæ«°S �ÓaCGh á«fƒjõØ�J èeGôHh �«ªëà�d á�HÉb ƒjó«`a áWô°TCG , áZQÉa ¢TÓa ¢UGôbCG

 äGQƒ°ûæe , ádƒªëŸG Iõ¡LC’Gh ádƒªëŸG �JGƒ¡�d �«ªëà�d á�HÉb äÉª¨f , �«ªëà�d á�HÉb

 äGQƒ°ûæŸGh á«eÓYE’G äGô°ûædGh á«eÓYE’G ¥GQhC’G á°UÉîHh , �«ªëà�d á�HÉb á«fhÎµdEG

 á��©àe  äÉeƒ�©e  øª°†àJ  É¡©«ªLh  ,  äÉ``Ñ«àµdGh  Ö``àµdGh  ádOC’Gh  äÉ`jQhódGh  äGô`°ûædGh

 øª°†àJ á«©ª°S Öàc , »¡«`aôJ iƒàfi äGP IOó©àe §FÉ°Shh ájô°üH á«©ª°S äÓ«é°ùàH

 ádƒªëŸGh ádƒªëŸGh á��æàŸG Iõ¡LCÓd äÉ�ë�e , äÉ°ù«WÉæ¨e , ‹É«N ÒZh ‹É«N iƒàfi
 ,  äÉYÉª°S ,  ¿PCÓd äÉYÉª°S ,  ¢SCGô�d äÉYÉª°S ,  äÉjQÉ£ÑdG  øë°T Iõ¡LCG  ,  á°UÉN ,  ó«dÉH

 äÉYÉª°S , ä’ƒfi , á¡LGh äÉMƒd , ¢Vô©dG á°TÉ°ûd á«bGh á«£ZCG , á«bGh á«£ZCG , Ö�Y
 ä’BG  ,  äÉjQÉ£H ,  �JGƒ¡�d  á«LQÉN äÉYÉª°S  º�WCGh  äÉfƒahôµ«e ,  á«µ�°S’h á«µ�°S  ¿PCG

 á``MÉÑ°ù�d äGQÉ¶f , ¢ù£¨dG Iõ¡LCG , Ëƒ©J Iõ¡LCG , äGPƒN , Üƒ°SÉ²G IQCÉa á°üæe , á``Ñ°SÉM

 Ö�Yh  IAGô��d  äGQÉ¶f  ,  á«°ùª°T  äGQÉ¶f  ,  á«ÑW  äGQÉ¶f  …CG  ,  äGQÉ¶f  ,  áMÉÑ°ù�d  á©æbCG

 ÉjGóg äÉbÉ£H ,  á°UÉîH ,  ÉjGóg äÉbÉ£H ,  OÉ©HC’G  á«KÓK IógÉ°ûª�d äGQÉ¶f ,  äGQÉ¶æ�d
  . IôØ°ûe á«fhÎµdEG áëjô°T ÉjGóg äÉbÉ£Hh É«°ù«WÉæ¨e IôØ°ûe
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   »°S �G �G Éjó«e �É°SÒ`Ø«fƒj »°S »H ¿G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ,  10112  �Qƒjƒ«f  �Qƒjƒ«f  GRÓH  ô�«`ØchQ  30  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G

2016/12/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

   106602 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 38 áÄØdG »`a

 �jôW øY ÊƒjõØ�àdG åÑdG äÉeóN , ÊƒjõØ�àdG åÑdG äÉeóN , ó©H øY �É°üJ’G äÉeóN

 äÉeóN , »µ�°SÓdG åÑdG , á«YÉæ£°U’G QÉªbC’G �jôW øY ÊƒjõØ�àdG åÑdG äÉeóN , �HÉµdG

 , äÉ«©ª°ùdGh , äƒ°üdG ��f á°UÉîHh , ä’É°üJ’G äÉeóN , Ö�£dG Ö°ùM ƒjó«`ØdG �É°SQEG

 øY ä’É°üJ’G äÉµÑ°T �jôW øY äÉfÉ«ÑdGh �FÉ°SôdGh äÉeƒ°SôdGh , Qƒ°üdGh , ƒjó«`ØdGh

 äÉµÑ°Th äÉeƒ�©ŸG äÉeóN äÉµÑ°Th , âfÎfE’G áµÑ°Th , á«µ�°SÓdG ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th , ó©H

 QÉªbC’G ÈY åÑdG , �HÉµdG �jôW øY ÊƒjõØ�àdG åÑdG á°UÉîHh , åÑdG äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG

 äƒ°üdGh  ,  äÉeƒ°SôdGh  ,  É«fhÎµdEG  äÉfÉ«ÑdG  �É°SQEGh  ,  ÊƒjõØ�àdG  åÑdG  ,  á«YÉæ£°U’G

 iƒàfi  äGP  §FÉ°Sh  ,  »FôŸGh  »Jƒ°üdG  iƒàëŸGh  èeGÈdG  �aóJh  �É°SQEG  ,  ƒjó«`ØdGh

 ,  äÉfÉ«ÑdG  �aóJ ,  á«µ�°SÓdG ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th á«ŸÉ©dG  Üƒ°SÉ²G  äÉµÑ°T ÈY »¡«`aôJ

 á©«ÑW »`a á��æàe §FÉ°Sh äÉeóN , »ªbôdGh »°VGÎa’G ™bGƒdG iƒàfi �«°UƒJh �aóJ

 , åÑdG äÉeóN , âfÎfE’G ÈY åÑdG äÉeóN , »¡«`aÎdG iƒàëŸG §FÉ°Sƒd ÊhÎµdEG ��f

 äÉjóàæŸGh á°TOQódG ±ô¨d âfÎfE’G ÈY Ò`aƒJ , á«fhÎµdE’G äÉfÓYE’G äÉMƒd äÉeóN

 á«fƒjõØ�àdG èeGÈdGh á«FÉªæ«°ùdG �ÓaC’G �ƒM Üƒ°SÉ²G »eóîà°ùe ÚH �FÉ°SôdG ��æd

 ÈY Ò`aƒJ ,  IÉ«²G  §‰h á«°SÉ«°ùdGh á«aÉ�ãdG  ÉjÉ°†�dGh íeÓŸGh ,  ájQÉ÷G çGóMC’Gh

 »àdG á«°VGÎa’G á°TOQódG ±ôZ Ò`aƒJ , »YÉªàL’G �°UGƒà�d á°TOQódG ±ô¨d âfÎfE’G

 »`a �°UGƒà�d âfÎfE’G ¢�Y äÉjóàæŸG  Ò`aƒJ ,  á«°üædG  �FÉ°SôdG  �jôW øY ÉgAÉ°ûfEG  ºàj

 �jôW øY ä’É°üJ’Gh , …ô°üÑdG »©ª°ùdG iƒàëŸGh ƒjó«`ØdGh á«Jƒ°üdG äÓ«é°ùàdG �É›

 áµÑ°T ÈY äÉeƒ�©ŸGh ¬«`aÎdG äÉ©LGôª�d ÊhÎµdE’G åÑdG äÉeóN , Üƒ°SÉ²G äÉ£fi
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 �É°üJ’G äÉµÑ°Th ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th á��æàŸG á«ªbôdG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’Gh , âfÎfE’G

 áµÑ°û�d á«àëàdG á«æÑdG ¤EG �ƒ°UƒdG á«fÉµeEG ™e �óîà°ùŸG ådÉãdG ±ô£dG ójhõJ , ó©H øY

 …ô°üÑdG  »©ª°ùdG  iƒàëª�d  �aóJh  âbDƒŸG  øjõîàdGh  ,  åHh  ,  �«°UƒJ  »`a  �Góîà°SÓd

  . IOó©àŸG §FÉ°SƒdGh

  »°S �G �G Éjó«e �É°SÒ`Ø«fƒj »°S »H ¿G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ,  10112  �Qƒjƒ«f  �Qƒjƒ«f  GRÓH  ô�«`ØchQ  30  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G

2016/12/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 

   106603 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

 ,  á«`aÉ�K  á£°ûfCGh  á«°VÉjQ  äÉeóN  ,  ¬```«`aÎdGh  ÖjQóàdG  Ò`aƒJ  äÉ```eóN  ,  º```«�©àdG  äÉ``eóN

 ™jRƒJh  êÉàfEG  äÉeóN  ,  á«FÉªæ«°ùdG  �ÓaC’Gh  á«fƒjõØ�àdG  èeGÈdG  ™jRƒJh  êÉàfEG  äÉeóN

 äÉgƒjó«`ØdG Ò`aƒJ äÉeóN , á«fƒjõØ�àdG èeGÈdG äÉeóN , á«FôŸGh á«Jƒ°üdG äÓ«é°ùàdG

 èeGÈdGh äÉgƒjó«`ØdG Ò`aƒJ äÉeóN , Ö�£dG Ö°ùM ácôëàŸG Qƒ°üdGh ¿ƒjõØ�àdG èeGôHh

 á°UÉîHh ,  á«¡«`aÎdG äÉ``eóÿG ,  �jõ`æà�d á�HÉ�dG  ÒZ ácô``ëàŸG  Qƒ```°üdGh á```«fƒjõØ�àdG

 ™jRƒJh êÉàfEG äÉeóN , ¬«`aÎdGh äÉeƒ�©ŸG Ò`aƒJ äÉeóN , IOó©àŸG §FÉ°SƒdG èeGôH Ò`aƒJ

 Ò`aƒJ  á°UÉîHh  ,  á«¡«`aÎdG  äÉeóÿG ,  �ƒªëŸG  �JÉ¡dG  ¢�Y á«�YÉØJ  ÜÉ©dCGh  ƒjó«`ØdG

 ÜÉ©dC’Gh  ,  »°VGÎa’G  ™bGƒdG  ÜÉ©dCGh  ,  âfÎfE’G  áµÑ°T  ¢�Y ÜÉ©dC’Gh  ,  âfÎfE’G  ÜÉ©dCG

 ™bGƒdG  ÜÉ©dCG  äÉ«›ôH  äÉeóN  ,  �ƒªëŸG  �JÉ¡dG  ÜÉ©dCGh  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCGh  ,  á«�YÉØàdG

 ™bGƒe  á©«ÑW  »`a  á«ŸÉ©dG  ä’É°üJ’G  áµÑ°T  ÈY  ¬«`aÎdG  äÉeóN  Ò`aƒJ  ,  »°VGÎa’G

 á��©àŸG áeÉ©dG �Ñb øe �Éªàg’G äGP á«¡«`aÎdG äÉeƒ�©ŸG øe á©°SGh áYƒª› º°†J Öjh

 , Qƒ°üdGh , �ÓaC’G ™WÉ�eh , ƒjó«`ØdG áWô°TCGh , á«fƒjõØ�àdG èeGÈdGh á«FÉªæ«°ùdG �ÓaC’ÉH

 »àdG ¬«`aÎdG ¢VGôZC’ ÖjƒdG ™bGƒe Ò`aƒJ äÉeóN , iôNC’G §FÉ°SƒdG IOó©àe OGƒŸGh

 äÉgƒjó«`ØdGh  Qƒ°üdG  ácQÉ°ûeh  �«ª–  Úeóîà°ùª�d  í``«àj  É``«LƒdƒæµJ  iƒ``àfi  �ó```�J

 ,  á°UÉîHh  ,  á«¡«`aÎdG  äÉ`eóÿG  ,  IOó`©àŸG  §FÉ°SƒdG  iƒ`àfih  äÉ`fÉ`«ÑdGh  äÉ`eƒ°SôdGh
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 ÈY  á«fhÎµdE’G  äGQƒ°ûæŸG  Ò`aƒJ  ,  »µÑ°ûdG  åÑdGh  âfÎfE’G  ÈY  äƒ°üdG  �``�f  Ò`aƒJ

 êÉàfE’Gh �«é°ùàdG , »�«°SƒŸG ™jRƒàdG äÉeóN , ÖàµdG ô°ûf , �jõæà�d á�HÉ�dG ÒZ , âfÎfE’G

 ácôëàŸG  Qƒ°üdÉH  á��©àŸG  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJh  Ö«JôJ  ,  á«²G  ¢Vhô©dG  Ëó�J  ,  ô°ûædGh

 . »gÓŸG �FGóMh ¿óe äÉeóN , »MÉ«°ùdG ó°TôŸG äÉeóN , á«fƒjõØ�àdG �ÓaC’Gh

   »°S �G �G Éjó«e �É°SÒ`Ø«fƒj »°S »H ¿G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ,  10112  �Qƒjƒ«f  �Qƒjƒ«f  GRÓH  ô�«`ØchQ  30  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G

2016/12/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

   106604 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

 ,  á«`aÉ�K  á£°ûfCGh  á«°VÉjQ  äÉeóN  ,  ¬«`aÎdGh  ÖjQóàdG  Ò`aƒJ  äÉeóN  ,  º«�©àdG  äÉeóN

 ™jRƒJh  êÉàfEG  äÉeóN  ,  á«FÉªæ«°ùdG  �ÓaC’Gh  á«fƒjõØ�àdG  èeGÈdG  ™jRƒJh  êÉàfEG  äÉeóN

 äÉgƒjó«`ØdG Ò`aƒJ äÉeóN , á«fƒjõØ�àdG èeGÈdG äÉeóN , á«FôŸGh á«Jƒ°üdG äÓ«é°ùàdG

 èeGÈdGh äÉgƒjó«`ØdG Ò`aƒJ äÉeóN , Ö�£dG Ö°ùM ácôëàŸG Qƒ°üdGh ¿ƒjõØ�àdG èeGôHh

 á°UÉîHh  ,  á«¡«`aÎdG  äÉeóÿG  ,  �jõæà�d  á�HÉ�dG  ÒZ  ácôëàŸG  Qƒ°üdGh  á«fƒjõØ�àdG

 ™jRƒJh êÉàfEG äÉeóN , ¬«`aÎdGh äÉeƒ�©ŸG Ò`aƒJ äÉeóN , IOó©àŸG §FÉ°SƒdG èeGôH Ò`aƒJ

 Ò`aƒJ  á°UÉîHh  ,  á«¡«`aÎdG  äÉeóÿG ,  �ƒªëŸG  �JÉ¡dG  ¢�Y á«�YÉØJ  ÜÉ©dCGh  ƒjó«`ØdG

 ÜÉ©dC’Gh  ,  »°VGÎa’G  ™bGƒdG  ÜÉ©dCGh  ,  âfÎfE’G  áµÑ°T  ¢�Y ÜÉ©dC’Gh  ,  âfÎfE’G  ÜÉ©dCG

 ™bGƒdG  ÜÉ©dCG  äÉ«›ôH  äÉeóN  ,  �ƒªëŸG  �JÉ¡dG  ÜÉ©dCGh  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCGh  ,  á«�YÉØàdG

 ™bGƒe  á©«ÑW  »`a  á«ŸÉ©dG  ä’É°üJ’G  áµÑ°T  ÈY  ¬«`aÎdG  äÉeóN  Ò`aƒJ  ,  »°VGÎa’G

 á��©àŸG áeÉ©dG �Ñb øe �Éªàg’G äGP á«¡«`aÎdG äÉeƒ�©ŸG øe á©°SGh áYƒª› º°†J Öjh

 , Qƒ°üdGh , �ÓaC’G ™WÉ�eh , ƒjó«`ØdG áWô°TCGh , á«fƒjõØ�àdG èeGÈdGh á«FÉªæ«°ùdG �ÓaC’ÉH

 »àdG ¬«`aÎdG ¢VGôZC’ ÖjƒdG ™bGƒe Ò`aƒJ äÉeóN , iôNC’G §FÉ°SƒdG IOó©àe OGƒŸGh
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 äÉgƒjó«`ØdGh  Qƒ°üdG  ácQÉ°ûeh  �«ª–  Úeóîà°ùª�d  í«àj  É«LƒdƒæµJ  iƒàfi  �ó�J

 ,  á°UÉîHh  ,  á«¡«`aÎdG  äÉeóÿG  ,  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdG  iƒàfih  äÉfÉ«ÑdGh  äÉeƒ°SôdGh

 ÈY  á«fhÎµdE’G  äGQƒ°ûæŸG  Ò`aƒJ  ,  »µÑ°ûdG  åÑdGh  âfÎfE’G  ÈY  äƒ°üdG  ��f  Ò`aƒJ

 êÉàfE’Gh �«é°ùàdG , »�«°SƒŸG ™jRƒàdG äÉeóN , ÖàµdG ô°ûf , �jõæà�d á�HÉ�dG ÒZ , âfÎfE’G

 �ÓaC’Gh ácôëàŸG Qƒ°üdÉH á��©àŸG ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh Ö«JôJ , á«²G ¢Vhô©dG Ëó�J , ô°ûædGh

 . »gÓŸG �FGóMh ¿óe äÉeóN , »MÉ«°ùdG ó°TôŸG äÉeóN , á«fƒjõØ�àdG

   »°S �G �G Éjó«e �É°SÒ`Ø«fƒj »°S »H ¿G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
      IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ,  10112  �Qƒjƒ«f  �Qƒjƒ«f  GRÓH  ô�«`ØchQ  30  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G

2016/12/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

   106749 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 21 áÄØdG »`a

 É`°Uƒ`°üNh  á`Lƒ°ùæŸG  ÒZ  ¢VGô`ZCÓd  á`��æàŸG  á«LÉ```LõdG  ±É```«dC’Gh  á«LÉ```LõdG  ±É«dC’G

 É°Uƒ°üNh  �ƒ¨°ûŸG  �°üfh  �ƒ¨°ûŸG  êÉLõdG  ,  á«µ«à°SÓÑdG  OGƒŸG  õjõ©J  »`a  áeóîà°ùŸG

 áeóîà°ùŸG õjõ©àdG äÉ«�ªY »`a áeóîà°ùŸG á��æàŸG á«LÉLõdG ±É«dC’Gh á«LÉLõdG ±É«dC’G

 õjõ©J äÉ«�ªY »`a áeóîà°ùŸG á«LÉLõdG ±É«dC’G ,  iô``NCG  äÉ```YÉ```æ°U »`a OGƒ```ªc É```©«ªL

  . âæª°SE’G
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  »°S �G �G �Éà«HÉc �Gƒ°ûàµ«�«àfG »`a »°S hG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 43659 ƒjÉghCG , hó«dƒJ , …GƒcQÉH õfhCG ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

   106750 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 . Ú©dG äGô£b , ájô°üÑdG äGô°†ëà°ùŸG , á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

  …O »J �CG , ƒc �Éµ«Jƒ«°SÉeQÉa ƒéæ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
¿ÉHÉ«dG , ÉcÉ°ShG , ƒc - ƒ°ûJ , �ƒ°ûJ -2 »°TÉeƒfGÒg 5 - 8 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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   106751 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 21 áÄØdG »`a

 É°Uƒ°üNh á``Lƒ°ùæŸG  ÒZ ¢VGôZCÓd á``��æàŸG  á```«LÉLõdG  ±É```«dC’Gh  á```«LÉLõdG  ±É```«dC’G

 É°Uƒ°üNh  �ƒ``¨°ûŸG  �°üfh  �ƒ``¨°ûŸG  êÉLõdG  ,  á``«µ«à°SÓÑdG  OGƒŸG  õjõ©J  »`a  áeóîà°ùŸG

 »`a OGƒªc É©«ªL áeóîà°ùŸG õjõ©àdG äÉ«�ªY »`a áeóîà°ùŸG á��æàŸG á«LÉLõdG ±É«dC’G

 . âæª°SE’G õjõ©J äÉ«�ªY »`a áeóîà°ùŸG á«LÉLõdG ±É«dC’G , iôNCG äÉYÉæ°U

  »°S �G �G �Éà«HÉc �Gƒ°ûàµ«�«àfG èæ«fQƒc õæjhCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                         áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 43659 ƒjÉghCG , hó«dƒJ , …GƒcQÉH õfhCG ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 106175 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 4 áÄØdG »`a

 Oƒ``bh , QÉ``Ñ¨dG â``«ÑãJh Ö``«WôJh ¢UÉ``°üàe’ äÉ``Ñ«côJ , äÉ�dõe , á«YÉæ°U �ƒë°Th äƒjR

. IAÉ°VEÓd �FÉàah ´ƒª°T , IAÉ°VEG OGƒeh (äÉcôëŸG Oƒbh �dP »`a ÉÃ)

                � � ¢T èæjójôJ �HhCG �ÉHƒ�LhÎ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdG h IQÉéàdG  : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 46181 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
 ájôµØdG á«µ�ŸG ájÉª² ¿ƒ«é«�ÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat1187.indd   30 3/22/17   12:44 PM
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   85860 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a

 . ÊÉÑ�ŸG áfÉ«°U , «¶æàdG äÉeóN

   ´  ¢T á«dhódG á«fÉª©dG áY�ƒªé�ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 217 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2014/2/11 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   98470 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájòMC�’Gh ÖFÉ G IQÉ�Œ

  

   . .¢T IóFGôdG �ƒéædG A�ƒ°V : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

614 : Ü.Q 32 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2015/10/19 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat.indd   1 3/22/17   10:34 AM
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   98867 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 19 áÄØdG »`a

. Ò`aG�ƒædGh áMÉÑ°ùdG äÉeÉªM äÉeõ à°ùe

  

   «°�†�ŸG ÉÑL �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

111 : Ü.Q 1071 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2015/11/8 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   99484 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 42 áÄØdG »`a

. äÉµÑ°ûdG áfÉ«°U

 

     ¢T á«æ àdG QÉµaC�’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

130 : Ü.Q 2173 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2015/12/13 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat.indd   2 3/22/17   10:34 AM

-76-



(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   100060 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. (»gÉ �ŸGh ºYÉ£�ŸG) ÜGô°ûdGh É©£dG Ëó J äÉeóN

 

  ä�’hÉ �ŸGh IQÉéà d á eÉ°ûdG ¿ÉeC�’G IôjO ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

111 : Ü.Q 164 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/1/12 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   101846 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£�ŸG

 

   á«°U�ƒJ IQÉéà d êÈdG á M ±É«WCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

326 : Ü.Q 221 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/4/6 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat.indd   3 3/22/17   10:34 AM
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   102553 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a

. á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S�’G

  

   . .¢T Écô°Th ódÉfhóµe âe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 587 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/5/16 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   102839 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«Ñàµ�ŸG á£°ûfC�’G ¬«L�ƒJ IQGOEG

 

  . .¢T á«æW�ƒdG é°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

511 : Ü.Q 105 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/5/31 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat.indd   4 3/22/17   10:34 AM
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   103053 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 32 áÄØdG »`a

. Ëôc ¢ùjB�’G äÓh ô°UÉ©�ŸG

     ¢T IóFGôdG �ƒéædG A�ƒ°V : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

611 : Ü.Q 32 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/6/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   103077 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 16 áÄØdG »`a

. á«bQh QÉh á«bQh ÜG�ƒcCG

  

    ´  ¢T á« j�ƒëàdG äÉYÉæ°ü d á« gC�’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

130 : Ü.Q 262 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/6/8 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat.indd   5 3/22/17   10:34 AM
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   103078 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 16 áÄØdG »`a

. á«bQh QÉh á«bQh ÜG�ƒcCG

  

    ´  ¢T á« j�ƒëàdG äÉYÉæ°ü d á« gC�’G ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

130 : Ü.Q 262 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/6/8 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   103673 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á°VÉjQ ádÉ°U

 

     ¢T á°VÉjôdG ádÉ°üd øjR : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

100 : Ü.Q 633 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/7/19 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat.indd   6 3/22/17   10:34 AM
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   103674 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ûfE�’Gh á«fó©�ŸG AGõLC�’Gh «µ°ûàdG ÖdG�ƒbh ä�’Éà°ùdG AÉæH äGó©eh OG�ƒe

  

     ¢T á«dÉã�ŸG ä�’É °ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

112 : Ü.Q 1046 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/7/19 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   103728 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¡ e

 

   »`a�ƒc »°ùfÉa : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

330 : Ü.Q 130 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/7/21 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat.indd   7 3/22/17   10:34 AM
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   103945 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

 Ö```JÉµ�ŸG ```aGôeh á```jQÉéàdGh á```«æµ°ùdG ```aGô�ŸGh ¥�ƒ`°ùàdG õcGôe É�› »`a ÉªYC�’G IQGOEG

 á```FõéàdG ```aGôeh á```«°VÉjôdG äÉ«````dÉ©ØdG ```aGôeh á````« °ùàdG ```aGôeh á«````ª« ©àdG aGô�ŸGh

 áFõéàdGh á```«Ñàµ�ŸGh á``«æµ°ùdG ä�’Éé�ŸG »`a ¥�ƒ°ùàdGh ¿ÓYE�’G äÉeóNh äGQÉÑdGh ºYÉ£�ŸGh

. ôj�ƒ£àdGh ájQÉéàdG äGQÉ ©dGh

  .´. .¢T á«MÉ«°ùdG á«ªæà d á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG
114 : Ü.Q 479 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
 ºgDhÉcô°Th ÉªL Q�ƒ°üæeh �…ó«©°S�ƒÑdG : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

112 : Ü.Q 686 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

   103946 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 36 áÄØdG »`a

 IOó````©àe á````jQÉéàdG  õ```cGô�ŸG  »````a  É````gÒLCÉJh äGQÉ ©dG  IQGOEG  Gójó�–h ájQÉ ©dG  äÉ```eóÿG

 á« °ùàdG aGôeh , á«ª« ©àdGh á«Ñàµ�ŸGh ,  á«æµ°ùdG ```aGô�ŸÉH õ```«ªàJ »```àdGh äÉ```eGóîà°S�’G

 ¥�ƒ°ùàdG äÉMÉ°ùeh äGQÉ``ÑdGh ºYÉ£�ŸGh á```FõéàdG ¿RÉ```h , á«°VÉjôdG äÉ``«dÉ©ØdG ```aGôeh

. ÜQG�ƒ dG ¢VG�ƒMCGh

  .´. .¢T á«MÉ«°ùdG á«ªæà d á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

114 : Ü.Q 479 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
2016/8/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 ºgDhÉcô°Th ÉªL Q�ƒ°üæeh �…ó«©°S�ƒÑdG : `````````«```c�ƒdG º```````°SG
112 : Ü.Q 686 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

alamat.indd   8 3/22/17   10:34 AM
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   104090 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

 . ¬«JGQÉµdG º« ©J á°SQóe

 

   ÉªYCÓd á«�ŸÉ©dG ¿É«ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

611 : Ü.Q 387 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   104531 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓ�ŸG IQÉ�Œ

  

   á«°U�ƒJ QÉªãà°SÓd Ióëà�ŸG »MQÉÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

316 : Ü.Q 171 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/9/5 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat.indd   9 3/22/17   10:34 AM
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   104570 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿Éæ°SC�’G ÖW IOÉ«Y

     ¢T IQÉéà d áª«ªL �ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

100 : Ü.Q 657 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/9/6 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   104571 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉØ¶æ�ŸGh ¿�ƒHÉ°üdG IQÉ�Œ

  

     ¢T IQÉéà d áª«ªL �ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

100 : Ü.Q 657 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/9/6 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat.indd   10 3/22/17   10:34 AM
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   104572 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájó ÷G ájòMC�’Gh ôØ°ùdG �™HG�ƒJh ájó ÷G �™ °ùdGh ÖFÉ G IQÉ�Œ

  

     ¢T IQÉéà d áª«ªL �ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

100 : Ü.Q 657 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/9/6 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   105050 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a

  . É¡JÉ à°ûeh IQòdG FÉbQ

 

     ¢T Ióëà�ŸG á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü d § °ùe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

114 : Ü.Q 544 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat.indd   11 3/22/17   10:34 AM
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   105426 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉÑcô�ŸG ¿ÉgOh Iôµª°S h ìÓ°UEG

  

. .¢T á«°Sóæ¡dG É©dG �ƒM ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

311 : Ü.Q 682 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/26 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   105566 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe  35 áÄØdG »`a

. á«àa�ƒædGh IõgÉ÷G ¢ùHÓ�ŸG �™«H

 

   ø£ dG â«H : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

112 : Ü.Q 2829 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/1 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat.indd   12 3/22/17   10:34 AM
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   105760 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 42 áÄØdG »`a

. ÊhÎµdEG �™b�ƒe

  

     ¢T á«ªbôdG IOÉjôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

314 : Ü.Q 444 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   105863 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 36 áÄØdG »`a

. äGQÉ ©dG áWÉ°Sh

  

     ¢T ájQÉ ©dG Éaôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

619 : Ü.Q 143 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat.indd   13 3/22/17   10:34 AM
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   105926 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe  36 áÄØdG »`a

  . ájQÉ ©dG äÉµ àª�ŸG ÚªãJ , ájQÉéàdG áWÉ°S�ƒdG á£°ûfCG

  IQÉéà d ó°ùdG Q�ƒ°ùf G�ƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

115 : Ü.Q 141 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/16 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   106106 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a

. AÉ°ùæ d «ªéàdG ´G�ƒfCGh ô©°ûdG «`Ø°üJ

 

  IQÉéà d »MÉ°V�ƒdG ¿É¡«L : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

132 : Ü.Q 296 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat.indd   14 3/22/17   10:34 AM
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   106232 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 32 áÄØdG »`a

. Üô°ûdG É«e áÄÑ©Jh êÉàfEG

 

IQÉéà d »eô°�† G «°S øH óªM øH O�ƒ©°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

323 : Ü.Q 118 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/30 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   106271 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓ�ŸG »ch «°ùZ

 

    ¢T IQÉéà d óbôØdG º�‚ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

132 : Ü.Q 895 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/30 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat.indd   15 3/22/17   10:34 AM
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   106358 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 17 áÄØdG »`a

. á«µ«à°SÓÑdG Ö«HÉfC�’G áYÉæ°U

 

    ¢T Iõ«ªà�ŸG á¶aÉë�ŸG �ƒ¡°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

326 : Ü.Q 628 : Ü.¢U  : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/6 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   106449 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 12 áÄØdG »`a

. �…ÈdG ædGh �™ °ùdG jôØJh øë°T á£°ûfC�’ ájQÉ�Œ áeÓY

 

  á«�ŸÉ©dG ô°�†NC�’G ¿Gó«�ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

102 : Ü.Q 118 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/11 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat.indd   16 3/22/17   10:34 AM
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   106482 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉÑcô�ŸG º«ë°ûJh «°ùZ äÉ£ , äGQÉ«°ùdG �™«ª Jh «¶æJ

  

 äGQÉ«°ùdÉH ájÉæ©dG «JhôH õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2016/12/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   106519 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

   . Iójó÷Gh á ª©à°ù�ŸG äGQÉ«°ùdG AGô°T h �™«H

   Iójó÷Gh á ª©à°ù�ŸG äGQÉ«°ùdG �™«Ñd �…ôî°TC�’G ¢Vô©e : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

321 : Ü.Q 15 : Ü.¢U  : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat.indd   17 3/22/17   10:34 AM
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   106627 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÉÑ°SÉæ�ŸGh ìGôaCÓd áYÉb

 

ä�’hÉ �ŸGh IQÉéà d » Ñ°ûdG ó°TGQ øHG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

311 : Ü.Q 936 : Ü.¢U  : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/20 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   106714 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 10 áÄØdG »`a

. á«MGô÷G OG�ƒ�ŸGh á«Ñ£dG Iõ¡LC�’G

. .¢T á«dhódG ÉªYCÓd ¿É«ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

611 : Ü.Q 387 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat.indd   18 3/22/17   10:34 AM
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

      106172: ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 íFGhôdG ádGRE’ ¿ƒHÉ°U , Iô°ûÑdG ¢†««Ñàd äÉÁôc , á«�«ªŒ äÉÁôc , �«ªŒ äGô°†ëà°ùe

. ¥ô©�d OÉ°†e ¿ƒHÉ°U , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©�d �«ªŒ äGô°†ëà°ùe , á¡jôµdG

   ø°ûjQƒHQƒc ¢TÓÑ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«Ñ�a : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

 è«LÉJ , »à«°S �ÉHƒ�L ƒ«°SÉØ«fƒH , „ó�«H ƒ«�HO , ¢ùeÉÿG QhódG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

ÚÑ�ØdG , Ó«fÉe hÎ«e , »à«°S

2016/11/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 ájôµØdG á«µ�ŸG ájÉª² ¿ƒ«é«�ÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

   106740 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. á«fÉæÑd äÉ°ûjhóæ°Sh äÓÑ�e

 

 �.�.¢T áãjó²G ähÒH AÉª°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

133 : Ü.Q 1600 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat.indd   19 3/22/17   1:24 PM
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107081 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 36 áÄØdG »`a

 äGhó```ædGh äGô```�“D�ƒ�ŸG º`«¶æJh á«YÉæ°üdG �™jQÉ°û�ŸG IQGOEGh äÉc�ƒ ª�ŸGh äGQÉ ©dG ÒLCÉJh IQGOEG

. �…QGOEG Öàµeh É¡ª«°ù Jh äGQÉ ©dGh »°VGQC�’G �™«Hh AGô°Th

 

  . .¢T Ñ à°ù�ŸG áY�ƒª�› : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 2246 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/12 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   107082 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 42 áÄØdG »`a

 . äÉ«dÉªµdGh äÉ °ü �ŸGh ´hQódGh ¢ùµ ØdG Y áYÉÑ£dG , á«ªbôdG áYÉÑ£dG

     ¢T á«æ àdG äÉeóî d °S�ƒeh ódÉN ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 1852 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/12 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat.indd   20 3/22/17   10:34 AM
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107104 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¡ e

   IQÉéà d AGôë°üdG áµ �‡ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 2524 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   107126 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 1 áÄØdG »`a

 IQÉ```�Œ , á```jô£«H á```«dó«°U , OGÒà°S�’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµe , »côª÷G ¢ü« îàdG Ö`JÉµe

. äÉÑ°SÉ G

   «°�†�ŸG ÉÑL �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

111 : Ü.Q 1071 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/16 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat.indd   21 3/22/17   10:34 AM
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107160 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

. �ƒjó«`a , ôj�ƒ°üJ 

 

  �™jQÉ°û�ŸGh º«eÉ°üà d »MGhôdG ¿Éª« °S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

119 : Ü.Q 303 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/17 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

      105340: ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

 á````d�ƒ¡°ùH É```¡« Y ´ÓW�’G øe Q�ƒ¡ª÷G Úµªàd ,Ò¨dG ídÉ°üd äÉéàæ�ŸG øe á «µ°ûJ �™«ª�Œ

 ÜÉ©dCGh áY�ƒæà�ŸG �ƒjó«ØdG ÓaCGh IQ�ƒ°ü�ŸG ¢ü°ü d áFõéàdÉH �™```«ÑdG äÓ``` ø```e É```¡FGô°Th

. á«fhÎµdE�’G ÜÉ©dC�’G äGhOCGh ÜÉ©dC�’Gh ágÉµØdG Öàch á«f�ƒJôµdG ÓaC�’Gh �ƒjó«ØdG

  ¢S. .O.  ÜhôZ �…Éµ«Z ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

 ¢VQCG 3 ¢ù``````µ Ñª«L ó``fG �…Q�’ô````j�ƒL 1590 -1 - 30 : º````bQ Ió````Mh : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

 �…Q�’ôj�ƒL ¢ùµ« Ñ«L ófG »L 2- ¢ûJG »H - »°S »°S G �…O : º````bQ

Ióëà�ŸG á«Hô©dG äGQÉeE�’G , »HO , ¢ùµ Ñª«L ófG

2016/10/24 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 ájôµØdG á«µ �ŸG ájÉª  ¿�ƒ«é« ÿG : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q  3746 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

alamat.indd   22 3/22/17   10:34 AM
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(1187) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

      105341: ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ádƒ¡°ùH É¡«�Y ´ÓW’G øe Qƒ¡ª÷G Úµªàd ,Ò¨dG ídÉ°üd äÉéàæŸG øe á�«µ°ûJ ™«ªŒ

 á��©àŸG �«¨°ûàdG Iõ¡LCGh ôJƒ«ÑªµdGh ƒjó«ØdG ÜÉ©dC’ áFõéàdÉH ™«ÑdG äÓfi øe É¡FGô°Th

. É¡H

  ¢S.�.O.� ÜhôZ …Éµ«Z ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG  : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG  : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 ¢VQCG 3 ¢ù``````µ�Ñª«L ó``fG …Q’ô````jƒL 1590 -1 - 30 : º````bQ Ió````Mh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 …Q’ôjƒL ¢ùµ«�Ñ«L ófG »L 2 - ¢ûJG »H - »°S »°S �G …O : º````bQ

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , ¢ùµ�Ñª«L ófG

2016/10/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
 ájôµØdG á«µ�ŸG ájÉª² ¿ƒ«é«�ÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

   101803 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 á`«ÑàµŸG ä’B’Gh »`dB’G Ö`°SÉ²Gh á`î°SÉædG ä’B’G �Gó`îà°SÉH á`YÉÑ£dG - á``°TÉ°ûdG á``YÉÑW

. á°ü°üîàŸG ä’B’G á£°SGƒH äGóæà°ùŸG ôjƒ°üJh ájQGô²G hCG Qƒ°üdG äÉî°SÉf �ãe iôNC’G

   IQÉéà�d »MGhôdG ô°UÉf øH ¿ÉØ�N øH ßaÉM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 2258 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/4/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat.indd   23 3/23/17   9:38 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

�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 : 3506

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1996/7/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 573 فـي 1996/4/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3511

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1996/6/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 568 فـي 1996/2/3م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3524

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1996/7/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 572 فـي 1996/4/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3557

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1996/6/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 568 فـي 1996/2/3م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3558

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1996/6/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 568 فـي 1996/2/3م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 5234

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1999/5/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 639 فـي 1999/1/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 5404

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1999/12/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 652 فـي 1999/8/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نوفارتيز اأ جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نوفارتي�س كون�سيومر هيلث اإ�س.اإيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : روتيه دي ل اتراز ، 1197 ، براجننز ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 5405

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1999/12/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 652 فـي 1999/8/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نوفارتيز اأ جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نوفارتي�س كون�سيومر هيلث اإ�س.اإيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : روتيه دي ل اتراز ، 1197 ، براجننز ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 5796

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2000/4/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 660 فـي 1999/12/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 8785

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2002/3/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 704 فـي 2001/10/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 9389

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

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 : �سميثكالين بي�سام ليميتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 12391

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/1/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 778 فـي 2004/11/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سميثكالين بي�سام ليميتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 14164

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2003/5/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 732 فـي 2002/12/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 16932

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2008/10/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 850 فـي 2007/11/3م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 20537

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/2/25م

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

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سميثكالين بي�سام ليميتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 20627

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2003/10/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 743 فـي 2003/5/17م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سميثكالين بي�سام ليميتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 21906

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/6/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 761 فـي 2004/2/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 21907

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/6/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 761 فـي 2004/2/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 21908

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/6/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 761 فـي 2004/2/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 22352

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/6/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 762 فـي 2004/3/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سميثكالين بي�سام ليميتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 22432

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/6/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 760 فـي 2004/2/7م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سميثكالين بي�سام ليميتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 22433

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/6/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 760 فـي 2004/2/7م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سميثكالين بي�سام ليميتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

-108-
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 22954

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/10/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 770 فـي 2004/7/3م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سميثكالين بي�سام ليميتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 23020

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/9/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 767 فـي 2004/5/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سميثكالين بي�سام ليميتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 23130

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/7/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 766 فـي 2004/5/3م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سميثكالين بي�سام ليميتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 23589

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/11/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 772 فـي 2004/8/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سميثكالين بي�سام ليميتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 24470

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/10/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 770 فـي 2004/7/3م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نوفارتيز اأ جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نوفارتي�س كون�سيومر هيلث اإ�س.اإيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : روتيه دي ل اتراز ، 1197 ، براجننز ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 25653

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/11/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 773 فـي 2004/8/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نوفارتيز اأ جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نوفارتي�س كون�سيومر هيلث اإ�س.اإيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : روتيه دي ل اتراز ، 1197 ، براجننز ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 25654

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/11/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 770 فـي 2004/8/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نوفارتيز اأ جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نوفارتي�س كون�سيومر هيلث اإ�س.اإيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : روتيه دي ل اتراز ، 1197 ، براجننز ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 25889

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/10/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 771 فـي 2004/7/17م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سميثكالين بي�سام ليميتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 26047

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/11/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 773 فـي 2004/8/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نوفارتيز اأ جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نوفارتي�س كون�سيومر هيلث اإ�س.اإيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : روتيه دي ل اتراز ، 1197 ، براجننز ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 26048

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/11/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 773 فـي 2004/8/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نوفارتيز اأ جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نوفارتي�س كون�سيومر هيلث اإ�س.اإيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : روتيه دي ل اتراز ، 1197 ، براجننز ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 26387

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/12/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 774 فـي 2004/9/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سميثكالين بي�سام ليميتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 31857

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2003/11/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 788 فـي 2005/2/4م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نوفارتيز اأ جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نوفارتي�س كون�سيومر هيلث اإ�س.اإيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : روتيه دي ل اتراز ، 1197 ، براجننز ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 37211

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2006/8/1م

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

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نوفارتيز اأ جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نوفارتي�س كون�سيومر هيلث اإ�س.اإيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : روتيه دي ل اتراز ، 1197 ، براجننز ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 37212

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2006/8/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 814 فـي 2006/5/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نوفارتيز اأ جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نوفارتي�س كون�سيومر هيلث اإ�س.اإيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : روتيه دي ل اتراز ، 1197 ، براجننز ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 37657

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2006/8/1م

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

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نوفارتيز اأ جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نوفارتي�س كون�سيومر هيلث اإ�س.اإيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : روتيه دي ل اتراز ، 1197 ، براجننز ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 38736

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2007/5/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 821 فـي 2006/8/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نوفارتيز اأ جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نوفارتي�س كون�سيومر هيلث اإ�س.اإيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : روتيه دي ل اتراز ، 1197 ، براجننز ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 38737

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2007/5/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 821 فـي 2006/8/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نوفارتيز اأ جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نوفارتي�س كون�سيومر هيلث اإ�س.اإيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : روتيه دي ل اتراز ، 1197 ، براجننز ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 39690

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2008/6/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 857 فـي 2008/2/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سميثكالين بي�سام ليميتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 39937 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2008/2/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 833 فـي 2007/2/17م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نوفارتيز اأ جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نوفارتي�س كون�سيومر هيلث اإ�س.اإيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : روتيه دي ل اتراز ، 1197 ، براجننز ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 40088

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2008/2/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 833 فـي 2007/2/17م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نوفارتيز اأ جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نوفارتي�س كون�سيومر هيلث اإ�س.اإيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : روتيه دي ل اتراز ، 1197 ، براجننز ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 42889 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2007/9/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 840 فـي 2007/6/2م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سميثكالين بي�سام ليميتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 45082

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2008/4/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 856 فـي 2008/2/2م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نوفارتيز اأ جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نوفارتي�س كون�سيومر هيلث اإ�س.اإيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : روتيه دي ل اتراز ، 1197 ، براجننز ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 54831 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2009/9/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 885 فـي 2009/4/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 56164

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2009/12/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 892 فـي 2009/8/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 56181 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2009/12/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 892 فـي 2009/8/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو �سميثكالين ال ال �سي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بلوك دراغ كومبني ، انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كوربوري�ســــن �سريفــــ�س كومبانـي ، 830 بيــــر تافيــــرن روود ، 

، الوليــات املتحــدة   8628  ، ، نيو جري�ســي  وي�ســت ترينتــون 

الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 56182

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2009/12/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 892 فـي 2009/8/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو �سميثكالين ال ال �سي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بلوك دراغ كومبني ، انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كوربوري�ســــن �سريفــــ�س كومبانـي ، 830 بيــــر تافيــــرن روود ، 

، الوليــات املتحــدة   8628  ، ، نيو جري�ســي  وي�ســت ترينتــون 

الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

-121-



اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 56387 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2009/12/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 892 فـي 2009/8/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 59075

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2010/4/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 903 فـي 2010/1/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نوفارتيز اأ جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نوفارتي�س كون�سيومر هيلث اإ�س.اإيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : روتيه دي ل اتراز ، 1197 ، براجننز ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 59076 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2010/7/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 908 فـي 2010/4/3م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : نوفارتيز اأ جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نوفارتي�س كون�سيومر هيلث اإ�س.اإيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : روتيه دي ل اتراز ، 1197 ، براجننز ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 60693

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2011/1/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 910 فـي 2010/5/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 62929 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2012/11/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 977 فـي 2012/6/30م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 62930

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2011/5/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 924 فـي 2010/12/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 66495 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2011/10/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 938 فـي 2011/7/2م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 67338

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2012/2/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 951 فـي 2011/11/19م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 73473 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/3/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 990 فـي 2012/11/18م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 73474

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/3/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 990 فـي 2012/11/18م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 73475 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/3/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 990 فـي 2012/11/18م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 75444

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2014/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 76521 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/9/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1009 فـي 2013/4/20م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سميثكالين بي�سام ليميتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 76522

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/9/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1009 فـي 2013/4/20م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سميثكالين بي�سام ليميتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

-128-



اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 77269 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2014/12/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1066 فـي 2014/8/17م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 77270

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2014/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 77883 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2014/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م 

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سميثكالين بي�سام ليميتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 81294

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2014/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1052 فـي 2014/3/30م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 81295 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2014/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1052 فـي 2014/3/30م 

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 81296

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2014/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1052 فـي 2014/3/30م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 81297 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2014/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1052 فـي 2014/3/30م 

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 81319

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1049 فـي 2014/3/9م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 81320 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2014/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م 

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 81321 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2014/6/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1049 فـي 2014/3/9م 

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 81322 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2014/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م 

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 87151

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/5/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1087 فـي 2015/1/18م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : جالك�سو جروب ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 980 جريـــت وي�ســـت رود ، برينتفـــورد ، ميـــدل اإي�سيكـــ�س ، تي 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 89184 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/8/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1096 فـي 2015/4/12م 

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ا�سرتازينيكا اي بي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اأ�سرتازينيكا �سودرتاجلي 1 اأيه بي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سويدية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اإ�س اإي - 151 85 �سودرتاجلي ، ال�سويد

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : ال�سويد 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/12/19م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/15م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 89185 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/8/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1096 فـي 2015/4/12م 

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ا�سرتازينيكا اي بي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اأ�سرتازينيكا �سودرتاجلي 1 اأيه بي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سويدية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اإ�س اإي - 151 85 �سودرتاجلي ، ال�سويد

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : ال�سويد 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/12/19م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/15م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 34641

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2006/8/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 805 فـي 2005/12/17م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : همدرد فاوندي�سن باك�ستان

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : خمتربات همدرد )وقف( باك�ستان 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : باك�ستانية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : نظيم اآباد رقم 3 - كرات�سي 74600 - باك�ستان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : باك�ستان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2014/5/29م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/3/15م
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�إعــــــالن

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�نـون حقـوق امللكيـة ال�سن�عيـة ال�سـ�در 

ب�ملر�سوم ال�سلط�ين رقم 2008/67 .

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 13118

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2003/3/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 731 فـي 2006/11/16م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : ك�جن اوبريتينغ كومب�ين

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : ال�سركة الأوىل للخدم�ت الغذائية �ص م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1649 ر.ب : 114 م�سقط ، حي املين�ء

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2016/3/28م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2017/3/5م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 19485

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/5/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 811 فـي 2006/3/15م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : �سيك�ص كونتينينت�ص هوتلز ، انك

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة �س�مكو للتج�رة واملق�ولت �ص م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1160 ر.ب : 112 روي

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2006/12/24م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2017/3/5م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 22426

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/6/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 764 فـي 2004/4/3م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : كينت�كي فرايد ت�سيكن انرتن��سيون�ل هولدينغز ، انك 

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة املط�عم ال�سي�حية الع�ملية

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 3629 ر.ب : 112 روي

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 1986/1/1م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2017/3/5م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 33163

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/4/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 796 فـي 2005/8/1م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : تي.جي.اي.فرايديز اوف مين�سوت� انك 

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة املط�عم ال�سي�حية الع�ملية

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 3629 ر.ب : 112 روي

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2011/5/3م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2017/3/5م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 45085

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/4/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 796 فـي 2005/8/1م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : موب�يلتي تيليكوم انرتن��سيون�ل هولدينج ليمتد

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : الربط العربي �ص م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 471 ر.ب : 115 مدينة ال�سلط�ن ق�بو�ص

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2016/4/25م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2017/3/5م

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�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : ريفينيو ف�يل ا�ص دي ان بي ات�ص دى

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : الأول خلدم�ت التموين

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 2170 ر.ب : 111 م�سقط

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2013/4/15م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2017/3/5م
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رقـــم العالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 46391

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/7/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 861 فـي 2008/4/15م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : هارديز ري�ستور�نت�س �إل �إل �سي 

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة �ملطاعم �ل�سياحية �لعاملية

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عمانية - �لتجارة و�ل�سناعة 

العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3629 ر.ب : 112 روي

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عمان

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2011/5/3م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2017/3/5م

رقـــم العالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 52271

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/3/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 875 فـي 2008/11/15م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : �م �ند �ت�س ماجنمينت ليمتد

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �ل�سركة �لعمانية لال�ستثمار �ل�سياحي �س م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عمانية - �لتجارة و�ل�سناعة 

العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :  �س.ب : 110 ر.ب : 621 �جلبل �لأخ�سر

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عمان

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2010/12/15م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2017/3/5م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 73975

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2013/5/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 999 فـي 2013/2/2م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : جويل بي فودز كوربوري�سن

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : مطعم احل�زم �ص م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اف �سي 07 الدور الأول ، �سيتي �سنرت القرم ، م�سقط

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2016/8/2م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2017/3/6م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 81998

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/11/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1060 فـي 2014/6/8م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : �سركة اأفك�ر هولدينغ �ص.م.ل

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة ال�س�يع الدولية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2009/12/11م 

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2017/3/6م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 82917

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2015/3/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1081 فـي 2014/12/7م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : ميهول الع�ملية �ص.م.م

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة الذوق الغذائي �ص م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 293 ر.ب : 130

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2015/8/12م 

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2017/3/6م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 85393

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2015/8/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1096 فـي 2015/4/12م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : �سعداللـه �سم�ين بن حممد جميل

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سم�ء ال�سموخ للم�س�ريع املتك�ملة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 444 ر.ب : 612 بهالء

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2016/2/1م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2017/3/6م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 86117

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2015/8/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1094 فـي 2015/3/29م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : �سركة جمموعة املجحم الع�ملية للتج�رة واملق�ولت

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : دار الكواكب امل�سيئة �ص م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 890 ر.ب : 114 مطرح

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2016/11/30م 

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2017/3/15م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 93745

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2016/8/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1145 فـي 2016/5/8م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : ويت�ص و�ص فران�س�يز انرتن��سيون�ل ، انك

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : الطي�ر الع�ملية �ص م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 532 ر.ب : 122 ال�سيب

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2015/5/15م 

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2017/1/30م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 96328

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/2/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1168 فـي 2016/10/30م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : مطعم على احلطب ذ.م.م

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة الدانوب للتج�رة واخلدم�ت الفنية �ص م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 544 ر.ب : 118

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2016/10/20م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2017/3/6م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 98116

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2016/7/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1135 فـي 2016/2/14م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : موؤ�س�سة اأحمد احلمزة

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : احلمزة واجل�بري للتج�رة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 153 ر.ب : 111

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2016/8/8م 

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2017/3/6م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 1274957

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 4

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2015/11/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 2015/46 فـي 2015/11/26م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : همبل ايه ا�ص

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : همبل )عم�ن( �ص م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1160 ر.ب : 112روي

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2012/8/20م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2017/3/6م
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�إعـــــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيــة الفكريــة وفقــا لأحكام املــادة )41( من قانــون حقــوق امللكيــة ال�صناعيــة 

ال�صادر باملر�صــوم ال�صلطانــي رقــم 2008/67 ، اأنـه تـم جتديـد مـدة حماية العالمات امل�صجلة 

الآتية :

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــم �ل�شركـــة

115095
�صو�صيتى دى بروديت�س ن�صتله

 ا�س . ايه
1997/1/26التجارة وال�صناعة

215098
�صو�صيتى دى بروديت�س ن�صتله

 ا�س . ايه
1997/1/26التجارة وال�صناعة

315141
تويوتا جيدو�صا كابو�صيكي كاي�سا 

)تويوتا موتور كوربوري�صن(
1997/2/4التجارة وال�صناعة

415183
�صو�صيتي دي بروديت�س ن�صتلة

 ا�س . ايه
1997/2/17التجارة وال�صناعة

1997/2/26التجارة وال�صناعةمازدا موتور كوربوري�صن515250

615469
تيرتا لفل هولدينغز اند

 فاينان�س اأ�س . ا
1997/3/30التجارة وال�صناعة

1997/5/26التجارة وال�صناعةتروبيكانا برودكت�س ، انك715834

1997/5/26التجارة وال�صناعةتروبيكانا برودكت�س ، انك815835

1997/5/26التجارة وال�صناعةبيب�صيكو ، انك915839

1997/6/8التجارة وال�صناعةذا كويكر اوت�س كومباين1015948

1997/8/13التجارة وال�صناعةبيب�صيكو ، انك1116302

2006/12/2التجارة وال�صناعةاأتكين�س ليمتد1242605

2006/12/2التجارة وال�صناعةاأتكين�س ليمتد1342606

2006/12/2التجارة وال�صناعةاأتكين�س ليمتد1442607
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــم �ل�شركـــة

2006/12/2التجارة وال�صناعةاأتكين�س ليمتد1542608

2006/12/2التجارة وال�صناعةاأتكين�س ليمتد1642609

2006/12/2التجارة وال�صناعةاأتكين�س ليمتد1742610

2006/12/2التجارة وال�صناعةاأتكين�س ليمتد1842611

2006/12/2التجارة وال�صناعةاأتكين�س ليمتد1942612

2006/12/2التجارة وال�صناعةاأتكين�س ليمتد2042613

2006/12/2التجارة وال�صناعةاأتكين�س ليمتد2142614

2006/12/11التجارة وال�صناعةديكووب ا�س.كوب.اند2242748

2007/1/9التجارة وال�صناعةار ا�س كومبونينت�س ليمتد2343091

2007/1/9التجارة وال�صناعةار ا�س كومبونينت�س ليمتد2443092

2007/1/9التجارة وال�صناعةار ا�س كومبونينت�س ليمتد2543093

2007/1/9التجارة وال�صناعةار ا�س كومبونينت�س ليمتد2643094

2007/6/4التجارة وال�صناعةالربخت جنغ ج م ب هـ اند كو ، ك ج2745364

2007/1/16التجارة وال�صناعةدامين كندا اأكويزي�صن يو ال �صي2843205

2007/1/16التجارة وال�صناعةدامين كندا اأكويزي�صن يو ال �صي2943206

3043213
�صينالكو انرتنا�صيونال جي ام بي 

ات�س اند كو كيه جي
2007/1/16التجارة وال�صناعة

2007/1/21التجارة وال�صناعةدامين كندا اأكويزي�صن يو ال �صي3143247

2007/1/23التجارة وال�صناعة�صو�صيتيه دي برودوي ن�صتلة ا�س.اأ3243273

2007/1/23التجارة وال�صناعة�صو�صيتيه دي برودوي ن�صتلة ا�س.اأ3343274

2007/1/23التجارة وال�صناعة�صو�صيتيه دي برودوي ن�صتلة ا�س.اأ3443275

2007/1/23التجارة وال�صناعة�صو�صيتيه دي برودوي ن�صتلة ا�س.اأ3543276

2007/2/3التجارة وال�صناعة�صو�صيتيه دي برودوي ن�صتلة ا�س اآ3643391

-147-



اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــم �ل�شركـــة

2007/2/3التجارة وال�صناعةال�صوق احلرة - دبي3743392

2007/2/13التجارة وال�صناعة�صو�صيتيه دي برودوي ن�صتلة ا�س اآ3843623

3943634
�صكي�صيو كاجاو كوجيو كابو�صيكي 

كاي�صا)�صكييو كيميكال كو ليمتد(
2007/2/17التجارة وال�صناعة

2007/2/17التجارة وال�صناعةبيب�صيكو ، انك4043680

2007/2/17التجارة وال�صناعةبيب�صيكو ، انك4143681

4243742
يوين - ت�صارم كابو�صيكي كاي�صا 

)يوين - ت�صارم كوربوري�صن(
2007/2/24التجارة وال�صناعة

4343746

ذا كون�صينرتات مانوفاكت�صرينغ 

كومبني اوف اريالند

)�صفن اب انرتنا�صيونال(

2007/2/24التجارة وال�صناعة

4443747

ذا كون�صينرتات مانوفاكت�صرينغ 

كومبني اوف اريالند 

)�صفن اب انرتنا�صيونال(

2007/2/24التجارة وال�صناعة

2007/2/27التجارة وال�صناعةبيب�صيكو ، انك4543885

2007/3/4التجارة وال�صناعةمازدا موتور كوربوري�صن4643921

2007/3/4التجارة وال�صناعةاو�صرام جي اإم بي اإت�س4743937

4843958
�صارب كابو�صيكي كاي�صا 

) �صارب كوربوري�صن (
2007/3/6التجارة وال�صناعة

2007/3/17التجارة وال�صناعةبيب�صيكو ، انك4944060

5044062
اي�صاي اآر  & دي ماجنمنت كو ، 

ليمتد
2007/3/17التجارة وال�صناعة

2007/4/8التجارة وال�صناعةن�صتله �صكن هيلث اإ�س.اإيه5144409

5244996
�صركة رتاج للت�صويق 

واإدارة امل�صاريع
2007/5/14التجارة وال�صناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــم �ل�شركـــة

5344997
�صركة رتاج للت�صويق 

واإدارة امل�صاريع
2007/5/14التجارة وال�صناعة

5444998
�صركة رتاج للت�صويق 

واإدارة امل�صاريع
2007/5/14التجارة وال�صناعة

2007/6/19التجارة وال�صناعةا�صيك�س كوربوري�صن5545531

2007/6/23التجارة وال�صناعةكي جي ال لوج�صتيك5645634

2007/8/1التجارة وال�صناعة�صتوكلي - فان كامب ، انك5746298

2007/10/3التجارة وال�صناعةبيب�صيكو ، انك5847257

2007/10/3التجارة وال�صناعةبيب�صيكو ، انك5947258

6047437

ذا كون�صرتيت مانوفاكت�صرينغ 

كومبني اوف ايرلند

)�صفن اب انرتنا�صيونال( 

2007/10/21التجارة وال�صناعة

6147438

ذا كون�صرتيت مانوفاكت�صرينغ 

كومبني اوف ايرلند

)�صفن اب انرتنا�صيونال( 

2007/10/21التجارة وال�صناعة

6247439

ذا كون�صرتيت مانوفاكت�صرينغ 

كومبني اوف ايرلند

)�صفن اب انرتنا�صيونال( 

2007/10/21التجارة وال�صناعة

2007/11/4التجارة وال�صناعةبيب�صيكو ، انك6348173

2007/11/4التجارة وال�صناعةبيب�صيكو ، انك6448174

6548323
نيكد جوي�س كو .

اوف جليندورا ، اإنك
2007/12/24التجارة وال�صناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــم �ل�شركـــة

1996/3/11التجارة وال�صناعةيونيلفر بي ال �صي113122

1996/3/11التجارة وال�صناعةيونيلفر بي ال �صي213123

1996/3/11التجارة وال�صناعةيونيلفر بي ال �صي313124

442114

ذا اأرمور اأول / ا�س تي بي 

برودكت�س كومبني

2006/11/1التجارة وال�صناعة

2006/11/4التجارة وال�صناعةنومورا هولدنغز ، انك542173

2006/11/4التجارة وال�صناعةنومورا هولدنغز ، انك642177

2006/11/4التجارة وال�صناعةنومورا هولدنغز ، انك742180

842205

ميت�صوبي�صي كاغاكو ميديا 

كو ، ليمتد

2006/11/6التجارة وال�صناعة

2006/11/13التجارة وال�صناعةلبوراتوار ات�س ار ايه فارما942299

2006/11/15التجارة وال�صناعةهوبلوت ا�س ايه جنيف 1042362

2006/11/15التجارة وال�صناعةهوبلوت ا�س ايه جنيف 1142363

2006/11/15التجارة وال�صناعةهوبلوت ا�س ايه جنيف 1242364

2006/11/15التجارة وال�صناعةهوبلوت ا�س ايه جنيف 1342365

2006/11/15التجارة وال�صناعةهوبلوت ا�س ايه جنيف 1442366

2006/11/15التجارة وال�صناعةهوبلوت ا�س ايه جنيف 1542367

2006/11/15التجارة وال�صناعةهوبلوت ا�س ايه جنيف 1642368

2006/11/15التجارة وال�صناعةهوبلوت ا�س ايه جنيف 1742369

2006/11/15التجارة وال�صناعةفرياري ا�س . بي . اأ1842370

2006/11/15التجارة وال�صناعةفرياري ا�س . بي . اأ1942371

2006/11/22التجارة وال�صناعة�صو�صيتي نوفيل ديل اآرت2042504
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــم �ل�شركـــة

2006/11/22التجارة وال�صناعة�صو�صيتي نوفيل ديل اآرت2142505

2006/11/22التجارة وال�صناعة�صو�صيتي نوفيل ديل اآرت2242506

2006/11/22التجارة وال�صناعة�صو�صيتي نوفيل ديل اآرت2342507

2006/11/22التجارة وال�صناعة�صو�صيتي نوفيل ديل اآرت2442508

2006/11/22التجارة وال�صناعة�صو�صيتي نوفيل ديل اآرت2542509

2642575
لوكر موكاريا انرتنا�صيونال 

جي ام بي ات�س
2006/11/27التجارة وال�صناعة

2742581
مورفـي اآدامز ري�صتورانت

 جروب ، اإنك
2006/11/27التجارة وال�صناعة

2006/12/4التجارة وال�صناعةلوريـــــــال2842640

2006/12/4التجارة وال�صناعةايف �صان لوران بارفيومز2942655

2006/12/4التجارة وال�صناعةايف �صان لوران بارفيومز3042701

2006/12/19التجارة وال�صناعةلوريـــــــال3142880

2006/12/23التجارة وال�صناعةغوغل انك3242900

2006/12/23التجارة وال�صناعةغوغل انك3342901

2006/12/23التجارة وال�صناعةغوغل انك3442902

3543002
اأيه بي جي جو�صي كوتور ،

 اإل اإل �صي
2007/1/7التجارة وال�صناعة

3643003
اأيه بي جي جو�صي كوتور ،

 اإل اإل �صي
2007/1/7التجارة وال�صناعة

3743004
اأيه بي جي جو�صي كوتور ،

 اإل اإل �صي
2007/1/7التجارة وال�صناعة

3843005
اأيه بي جي جو�صي كوتور ،

 اإل اإل �صي
2007/1/7التجارة وال�صناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــم �ل�شركـــة

3943006
اأيه بي جي جو�صي كوتور ،

 اإل اإل �صي
2007/1/7التجارة وال�صناعة

4043007
اأيه بي جي جو�صي كوتور ،

 اإل اإل �صي
2007/1/7التجارة وال�صناعة

2007/1/7التجارة وال�صناعةلوريـــــــال4143022

4243102
فيليب موري�س براندز 

اأ�س اإيه اآر األ
2007/1/9التجارة وال�صناعة

2007/1/15التجارة وال�صناعةوي�صت ان هوتيل ماجنمنت ، ال بي4343182

2007/1/15التجارة وال�صناعةوي�صت ان هوتيل ماجنمنت ، ال بي4443183

2007/1/15التجارة وال�صناعةوي�صت ان هوتيل ماجنمنت ، ال بي4543184

2007/1/15التجارة وال�صناعةوي�صت ان هوتيل ماجنمنت ، ال بي4643185

2007/1/15التجارة وال�صناعةلوريـــــــال4743186

4843188
�صتاروود هوتيلز اأند ريزورت�س 

وورلدوايد ، ال ال �صي
2007/1/15التجارة وال�صناعة

4943189
�صتاروود هوتيلز اأند ريزورت�س 

وورلدوايد ، ال ال �صي
2007/1/15التجارة وال�صناعة

5043190
�صتاروود هوتيلز اأند ريزورت�س 

وورلدوايد ، ال ال �صي
2007/1/15التجارة وال�صناعة

5143191
�صتاروود هوتيلز اأند ريزورت�س 

وورلدوايد ، ال ال �صي
2007/1/15التجارة وال�صناعة

5243192
�صتاروود هوتيلز اأند ريزورت�س 

وورلدوايد ، ال ال �صي
2007/1/15التجارة وال�صناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــم �ل�شركـــة

5343193
�صتاروود هوتيلز اأند ريزورت�س 

وورلدوايد ، ال ال �صي
2007/1/15التجارة وال�صناعة

2007/1/16التجارة وال�صناعة�صو�صيته دي اوتيل مريديان5443198

5543211
�صرياتون انرتنا�صيونال اي بي ، 

ال ال �صي
2007/1/16التجارة وال�صناعة

5643212
�صرياتون انرتنا�صيونال اي بي ، 

ال ال �صي
2007/1/16التجارة وال�صناعة

5743306
ايه . بي موللر - ماير�صك

 ايه / ا�س
2007/1/27التجارة وال�صناعة

5843704
يونايتيد �صتيت�س بولو 

ا�صو�صيي�صن
2007/2/19التجارة وال�صناعة

5943705
يونايتيد �صتيت�س بولو 

ا�صو�صيي�صن
2007/2/19التجارة وال�صناعة

6045346
هنكل كي جي & كو . 

كي جي اي ايه
2007/6/3التجارة وال�صناعة

6145347
هنكل كي جي & كو . 

كي جي اي ايه
2007/6/3التجارة وال�صناعة

6245467
�صولوتيا �صنغافورة

بي تي اإي ال تي دي
2007/6/16التجارة وال�صناعة

6348384
هنكل كي جي & كو .

 كي جي اي ايه
2007/12/26التجارة وال�صناعة

6448385
هنكل كي جي & كو .

 كي جي اي ايه
2007/12/26التجارة وال�صناعة
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ا�ستــدراك

تنــوه وزارة التجــــارة وال�شناعــــة اإلــــى اأنــــه قـــــد وقـــع خطــــاأ مـــادي عنــــد ن�شـــــر بيانـــات العالمـــة 

التجاريـــة رقــــــم )100528( , املنــ�شورة فــي اجلريـــدة الر�شميــة رقــــم )1168( , ال�شـــادرة  بتاريـــخ 

28 حمرم 1438هـ , املوافق 30 اأكتوبر 2016م , اإذ ورد رقم العالمة كالآتــي : 

طلب ت�شجيل العالمة التجارية رقــــــــم : 100527

وال�سحيــح هــــو :

طلب ت�شجيل العالمة التجارية رقــــــــم :  100528 

لــــذا لــــزم التنويــــه .

وزارة التجـــارة وال�سناعـــة
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ا�ستــدراك

تنــوه وزارة التجــــارة وال�شناعـــة اإلــى اأنـــه قـــد وقـــع خطــــاأ مـــادي عنــــد ن�شـــــر بيانات العالمتني 

التجاريـتيــن رقمــي )96857( و )96858( , املنــ�شــورتني فــي اجلريـــدة الر�شميــة رقـــــم )1179( , 

ال�شـادرة بتاريخ 1جمادى الأوىل 1438هـ , املوافق 29 يناير 2017م , اإذ ورد ا�شم املالك كالآتي : 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نوفارت�س ايه جي

وال�سحيــح هــــو :

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذا كوكا - كول كومبني 

لــــذا لــــزم التنويــــه .

وزارة التجـــارة وال�سناعـــة
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ا�ستــدراك

تنــوه وزارة التجــــارة وال�شناعــــة اإلــــى اأنــــه قـــــد وقـــع خطــــاأ مـــادي عنــــد ن�شـــــر بيانــات العالمـــة 

التجاريـــة رقــــــم )104941( , املنــ�شورة فــي اجلريـــدة الر�شميــة رقــــم )1180( , ال�شـــادرة بتاريـــخ 

8 جمادى الأوىل 1438هـ , املوافق 5 فرباير 2017م , اإذ ورد رقم العالمة كالآتــي : 

طلب ت�شجيل العالمة التجارية رقــــــــم : 104029

وال�سحيــح هــــو :

طلب ت�شجيل العالمة التجارية رقــــــــم : 104941 

لــــذا لــــزم التنويــــه .

وزارة التجـــارة وال�سناعـــة
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ا�ستــدراك

تنــوه وزارة التجــــارة وال�شناعــــة اإلــــى اأنــــه قـــــد وقـــع خطــــاأ مـــادي عنــــد ن�شـــــر بيانات العالمـــة 

التجاريـــة رقــــــم )105040( , املنــ�شورة فــي اجلريـــدة الر�شميــة رقــــم )1180( , ال�شـــادرة بتاريـــخ 

8 جمادى الأوىل 1438هـ , املوافق 5 فرباير 2017م , اإذ ورد رقم الفئة كالآتــي : 

الفئــــــــة : 4

وال�سحيــح هــــو :

الفئــــــــة : 29 

لــــذا لــــزم التنويــــه .

وزارة التجـــارة وال�سناعـــة
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ا�ستــدراك

تنــوه وز�رة �لتجــارة و�ل�شناعــة �إلــى �أنــــه قــد وقــع خطــاأ مــادي عنـــد ن�شــر بيانــات جتديد 

�لعالمة �لتجاريـة رقــم )43256( ، �ملن�شـورة فـــي �جلريدة �لر�شميـة رقـــم )1176( ، �لــ�شادرة 

بتاريــخ 9 ربيع �لثاين 1438هـ ، �ملو�فق 8 يناير 2017م ، �إذ وردت كالآتي : 

تاريخ الت�سجيلاملهنـــةا�سم ال�سركةرقم العالمةم

1643526

�شني نيبون �شيتت�شو 

كابو�شيكي كاي�شا 

)نيبون �شتيلكوربور��شن(

2007/2/7�لتجارة و�ل�شناعة

وال�سحيــــح هـــــو :

تاريخ الت�سجيلاملهنـــةا�سم ال�سركةرقم العالمةم

1643256
هويو كابو�شيكي كاي�شا

 )هويو كو . ليمتد(
2007/1/21�لتجارة و�ل�شناعة

لـــذا لـــزم التنويـــه .

وزارة التجـارة وال�سناعـة
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جملـــــ�س املناق�صــــــات

م�صروع رفع كفاءة مركز مدحاء ال�صحي مبحافظة م�صندم اإىل م�صت�صفى حملي

يعلـن جملـ�س املناق�صـات عن طــرح املناق�صـة رقــم 2017/2 ب�ساأن م�سـروع رفـع كفـاءة مركـز 

مدحـاء ال�صحي مبحافظة م�صندم اإىل م�صت�صفى حملي .

ميكن لل�صركــات املتخ�ص�صـــة فـي اأعمــال املباين وامل�صجلة لـدى جملـ�س املناق�صات بالدرجة 

املمتازة احل�صــول علـى م�صتنــدات ال�صروط واملوا�صفات من مبنى املجل�س باخلوير اعتبارا 

ر.ع(   2٫500/=( مقابــل   ، 2017/4/13م  تاريــــخ  وحتـــى  الإعـــــالن  هـــــذا  ن�صـر  تاريــــــخ  مــــن 

األفــني وخم�صمائــة ريال عماين للن�صخة الواحدة ل ترد .

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

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

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

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

املطلوب لن ينظر فيه .

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

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

املناق�صـات مكتــوب عليهــا مـــن اخلـــارج )املناقــ�صــة رقــــم 2017/2 ب�ســاأن م�سـروع رفـع كفـــاءة 

مركـز مدحـاء ال�صحي مبحافظة م�صندم اإىل م�صت�صفى حملي ( ، واأل يكتــــب علـى املظــروف 

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

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

ال�صابعـة والن�صــف حتــى ال�صاعـــــة العا�صـرة �صباحا مــن يوم الإثنــــني املوافــــق 2017/5/1م ، 

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

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

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

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

احلاديــة ع�صــرة �صباحــا من يوم الإثنــــني املوافــــق 2017/5/1م .

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

الأمني العام ملجل�س املناق�صات

-159-



اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

توريــد مــواد جراحيــة لــوزارة ال�صحــة

يعلـن جمــلـ�س املناق�صـــات عــن طــــرح املناق�صـــة رقــــم 2017/3 ب�صــاأن توريــد مــواد جراحيــة 

لــوزارة ال�صحــة .

ميكــن لل�صيدليـــات وال�صركــــات املتخ�ص�صـــة فـي الأعمــال املذكـــورة وامل�صجلة لـدى جملـ�س 

املناق�صــات احل�صـــول علـــى م�صتنــدات ال�صروط واملوا�صــفات مــن مبنــى املجلــــ�س باخلويــــر 

اعتبارا مــــن تاريــخ ن�صـر هـــــذا الإعـــــالن وحتـــى تاريــــخ 2017/3/30م ، مقابــل )=/175 ر.ع( 

مائة وخم�صة و�صبعني ريال عمانيا للن�صخة الواحدة ل ترد .

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

موؤقتـــا فـي �صورة �صمان م�صرفـي اأو �صيك م�صـــدق عليـــه مــــن اأحـــد البنــــوك العاملـة فـي 

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

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

املوؤقت املطلوب لن ينظر فيه .

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

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

املناق�صـات مكتــوب عليهــا مـــن اخلـــارج )املناقــ�صــة رقــــم 2017/3 ب�صـاأن توريد مــواد جراحية 

لــوزارة ال�صحــة( ، واأل يكتــــب علـى املظــروف ا�صــم �صاحــب العطــاء اأو ما ي�صري اإليه .

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

ال�صابعـة والن�صــف حتــى ال�صاعــة العا�صـرة مــن �صباح يوم الإثنــــني املوافــــق 2017/4/17م ، 

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

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

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

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

احلاديــة ع�صــرة �صباحــا من يوم الإثنــــني املوافــــق 2017/4/17م .

اأكبـر ن�صبــة تعميــن  التـي ي�صتمــل عطاوؤها علــى  �صتعطى الأف�صلية فـي الإ�صناد لل�صركات 

ون�صبة �صراء ممكنة من املنتجات الوطنية .

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

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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ريال عماين املوجودات )الأ�صول( :

)بالألـف(

2016/12/31م

ريال عماين 

)بالألـف(

2015/12/31م

ريال عماين 

)بالألـف(

الذهـب والف�سة 

املوجودات الأجنبية :

اأ - اأر�صدة لدى البنوك فـي اخلارج

ب - احتياطي لدى �صندوق النقد الدويل 

ج - الأوراق املالية الأجنبية

امل�صتحقات من احلكومة

امل�صتحقات من البنوك املحلية

ح�صة ال�صلطنة لدى �صندوق النقد الدويل

املوجودات الثابتة )�صافـي(

املوجودات الأخرى

2٫510٫723

127٫216

5٫152٫609

416

7٫790٫548

727٫303

298

205٫099

36٫931

105٫684

377

6٫745٫398

658٫168

309

84٫226

36٫404

63٫927

8.866.279املجمـــــوع
========

7.588.809
========

املطلوبات )اخل�صوم( :

النقد امل�صدر

امل�صتحقات للحكومة

امل�صتحقات للبنوك :

اأ - البنوك التقليدية

ب - البنوك الإ�صالمية

املطلوبات الأجنبية

املطلوبات الأخرى

ح�صاب �صندوق النقد الدويل بالريال العماين 

القيمة ال�صافية :

اأ - راأ�س املال

ب - الحتياطيات العامة

ج - اأخــرى

4٫311٫629

136٫957

760٫000

488٫533

44٫608

1٫647٫100

1٫162٫454

4٫448٫586

-

109٫878

205٫120

1٫293٫141

1٫788٫163

473٫847

3٫824٫938

-

112٫857

84٫248

1٫304٫756

8.866.279املجمـــــوع
=========

7.588.809
=========

البنك املركزي العماين

البنـك املركــزي العمانــي

اإعـــــــالن
ا�صتنـادا اإلـى املادة 17 ) اأ ( مـن القانــون امل�صرفــي ال�صــادر باملر�صــوم ال�صلطانــي رقـــم 2000/114 ، 

يعلـــن البنـــــك املركـــزي العمانـــــي اأن امليزانيــــــة العموميـــة للفتــــرة املنتهيـــــة فـــي 2016/12/31م 

كانت كما يلي :
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اأ�سـعد بـن خلفـان بـن ثنيـان اجلابـري

�إعــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة مقـاوالت دغـال �ش.م.م 

يعلن �أ�شـعد بـن خلفـان بـن ثنيـان �جلابـري �أنــــه يقــوم بت�شفـية �شركـــة مقـاوالت دغـال �ش.م.م , 

و�مل�شجلة لدى �أمانـــة �ل�شجــــل �لتجـــاري بالرقـــم 1006335 , وفقـــا لقـــر�ر �ل�شركـــاء �ملــــوؤرخ 

2016/10/28م , وللم�شفـــي وحـــده حـــق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفيـــة �أمام �لغري , وعلى 

�جلميـــع مر�جعـــة �مل�شفـــي فـي كافــة �الأمـــور �لتــي تتعلـــــق باأعمـــال �ل�شركـــة على �لعنــو�ن 

�الآتي :

 �ش.ب : 191 ر.ب : 100 م�سقط

هاتــف رقم : 90400700 

�ل�شركة  �شد  بادعاء�تهم  للتقدم  �ل�شركة  د�ئني  �الإعالن  هذ�  �مل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .

امل�سفــــي

�إعــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة املفاتيـح لتقنيـة املعلومـات �ش.م.م 

يعلـن �أ�شـعــد بـــن خلفــان بـن ثنيــان �جلابـري �أنــــه يقــــوم بت�شفـية �شركـــة �ملفاتيـــح لتقنيـــة 

�ملعلومـات �ش.م.م , و�مل�شجلة لدى �أمانـــة �ل�شجــــل �لتجـــاري بالرقـــم 1005422 , وفقـــا لقر�ر 

�ل�شركـاء �ملــــوؤرخ 2016/10/28م , وللم�شفـــي وحـــده حـــق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفيـــة �أمام 

�لغري , وعلى �جلميـــع مر�جعـــة �مل�شفـــي فـي كافــة �الأمـــور �لتــي تتعلـــــق باأعمـــال �ل�شركـــة 

على �لعنــو�ن �الآتي : 

 �ش.ب : 191 ر.ب : 100 م�سقط

هاتــف رقم : 90400700 

�ل�شركة  �شد  بادعاء�تهم  للتقدم  �ل�شركة  د�ئني  �الإعالن  هذ�  �مل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .

امل�سفــــي
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�إعــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة احلطــب للمقــاوالت �ش.م.م 

يعلــــن �أ�شـعـــــــد بــــن خلفــــان بـــن ثنيـــــان �جلابـــــري �أنــــــه يقــــــوم بت�شفـيــــة �شركــــة �حلطــــــب 

, وفقــــا   1006334 �أمانـــة �ل�شجــــل �لتجـــاري بالرقــــم  , و�مل�شجلة لدى  للمقــــاوالت �ش.م.م 

لقر�ر �ل�شركـاء �ملــــوؤرخ 2016/10/28م , وللم�شفـي وحده حـــق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفية 

�أمـــام �لغيــر , وعلــــى �جلميـــع مر�جعـــة �مل�شفـــي فــي كافـــة �الأمـــور �لتــي تتعلـــــق باأعمـــال 

�ل�شركـــة على �لعنــو�ن �الآتي :

 �ش.ب : 191 ر.ب : 100 م�سقط

هاتــف رقم : 90400700 

�ل�شركة  �شد  بادعاء�تهم  للتقدم  �ل�شركة  د�ئني  �الإعالن  هذ�  �مل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .

امل�سفــــي

�إعــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة فنـار ال�سـرق �ش.م.م 

يعلـن �أ�شـعد بن خلفان بـن ثنيان �جلابـري �أنه يقوم بت�شفـية �شركـــة فنـار �ل�شـرق �ش.م.م , 

و�مل�شجلة لدى �أمانــــة �ل�شجـــــل �لتجـــاري بالرقــــم 1006288 , وفقـــا لقــر�ر �ل�شركـــاء �ملـــــوؤرخ 

2016/10/28م , وللم�شفـــي وحـــده حـــق متثيـل �ل�شركــة فـي �لت�شفيـــة �أمـــام �لغيـــر , وعلى 

�جلميـــع مر�جعـــة �مل�شفـــي فـي كافــة �الأمـــور �لتــي تتعلـــــق باأعمـــال �ل�شركـــة على �لعنــو�ن 

�الآتي :

 �ش.ب : 191 ر.ب : 100 م�سقط

هاتــف رقم : 90400700 

�ل�شركة  �شد  بادعاء�تهم  للتقدم  �ل�شركة  د�ئني  �الإعالن  هذ�  �مل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .

امل�سفــــي

-163-



اجلريدة الر�سمية العدد )1187(

مكتـب اأبـو متـام - حما�سبـون قانونيـون

�إعــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�سفية ملركز الدكتور موهان التخ�س�سي ملر�سى ال�سكري �ش.م.م 

�لدكتــــور  مركـــــز  بت�شفـيـــــة  يقــــوم  �أنــــه   - قانونيـــون  �أبـو متـــام - حما�شبـون  يعلـن مكتب 

�لتجـــاري  �ل�شجــــل  �أمانـــة  لدى  و�مل�شجل   , �ش.م.م  �ل�شكـري  ملر�شـى  �لتخ�شـ�شي  موهــــان 

بالرقـــم 1167317 , وفقـــا التفاق �ل�شركـاء �ملـــــوؤرخ 2016/12/4م , وللم�شفـــي وحـــده حـــق 

كافــة  فـي  �مل�شفـــي  , وعلى �جلميـــع مر�جعـــة  �لغيـــر  �أمـــام  �لت�شفيـــة  فـي  �ل�شركــة  متثيـل 

�الأمـــور �لتــي تتعلـــــق باأعمـــال �ل�شركـــة على �لعنــو�ن �الآتي :

الوطية - بناية الرميلة 106 - اأعلى معر�ش �سيارات �سريي

الطابق االأول - مكتب رقم : 12

 �ش.ب : 57 ر.ب : 118 جممع احلارثي

هاتــف رقم : 24571321/24571320 - فاك�ش رقم : 24571324

�ل�شركة  �شد  بادعاء�تهم  للتقدم  �ل�شركة  د�ئني  �الإعالن  هذ�  �مل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .

امل�سفــــي

ها�سـم بــن يعقــوب بــن ها�ســم البلو�ســي

�إعــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة روح االإبداع احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

يعلـن ها�شم بن يعقوب بن ها�شم �لبلو�شي �أنــه يقــوم بت�شفـيـــة �شركـــة روح �الإبــد�ع �حلديثة 

للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م , و�مل�شجلــة لدى �أمانـــة �ل�شجــــل �لتجـــاري بالرقـــم 1159382 ، 

وللم�شفـــي وحـــده حـــق متثيـل �ل�شركــة فـي �لت�شفيـــة �أمـــام �لغيـــر , وعلى �جلميـــع مر�جعـــة 

�مل�شفـــي فـي كافــة �الأمـــور �لتــي تتعلـــــق باأعمـــال �ل�شركـــة على �لعنــو�ن �الآتي :

 �ش.ب : 312 ر.ب : 311 �سحار

هاتــف رقم : 95090505 

�ل�شركة  �شد  بادعاء�تهم  للتقدم  �ل�شركة  د�ئني  �الإعالن  هذ�  �مل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .

امل�سفــــي
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حمــد بــن �سليمــان بــن حممــد العلــوي

�إعــــــــــــالن 

عـن انتهـاء اأعمـال الت�سفيـة 

ل�سركـة حمـد بـن �سليمـان بـن حممـد العلـوي وولـده - تو�سيـة

يعلن حمـد بن �شليمان بــن حممــد �لعلــوي ب�شفتـه �مل�شفي ل�شركة حمـــد بــن �شليمـــان بـــن 

حممـد �لعلـوي وولـده - تو�شيـة , و�مل�شجلـة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لتجـاري بالرقـم 1051175 ، 

عــــن �نتهـــــاء �أعمـــال �لت�شفـيـــة وزو�ل �لكـــيــان �لقانونـي لل�شركـــة وفقـــا الأحكـــام �ملـــادة )27( 

مـــــن قانـــــــون �ل�شركــــــات �لتجاريـــة رقـــــم 74/4 .

امل�سفــــي

را�سـد بـن �سعيـد بـن را�سـد املعمـري

�إعــــــــــــالن 

عـن انتهـاء اأعمـال الت�سفيـة 

ل�سركـة اأمـجاد جمـزي للتجـارة - ت�سامنيـة

يعلن ر��شـد بـن �شعيـد بـن ر��شـد �ملعمـري ب�شفتـه �مل�شفي ل�شركة �أمـجاد جمـزي للتجـارة - 

ت�شامنيـة , و�مل�شجلـة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لتجـاري بالرقـم 1096106 , عــــــن �نتهـــــاء �أعمـــال 

�لت�شفـيــــــة وزو�ل �لكـــيــــــان �لقانونــــي لل�شركــــة وفقــــــا الأحكــــــام �ملــــــادة )27( مـــــن قانـــــــون 

�ل�شركــــــات �لتجاريـــة رقـــــم 74/4 .

امل�سفــــي
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