
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1209(                                                                        ال�سنـــة ال�ساد�ســة والأربعـــون 

 

املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــة

مر�شـــــــوم �شلطـانــــــي رقـــــــــم 2017/42    بت�شكيل جمل�س حمافظي البنك املركزي العماين . 

البنـــك  حمافظـــي  جملـــ�س  لرئيـــ�س  نائـب  بتعييــن  مر�شـــــــوم �شلطـانــــــي رقـــــــــم 2017/43 

املركـــزي العمــانـــي .

بتعييـن رئيـ�س تنفـيذي للبنـك املركـزي العمانـي . مر�شـــــــوم �شلطـانــــــي رقـــــــــم 2017/44 

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

 وزارة العـــــــــدل

قرار جلنة قبول املحامني رقم 2017/7/55 باإعالن تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة .

                       وزارة التجـــارة وال�سناعـــة

الإعــالنات اخلا�شـــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�شجيــل العالمــات التجاريـــة .

اإعالن ب�شاأن العالمات التي مت التاأ�شري فـي ال�شجالت بانتقال ملكيتها .

اإعالن ب�شاأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�شجلة .

رقم 

ال�سفحة

 الأحـــــد 19 ذو احلجـــــــة 1438هـ                                              املـوافـــــق 10 �شبتمبـــــــر 2017م     
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رقم 

ال�سفحة

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمـال الت�شفـيـة ل�شركة جـومز الفنية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمـال الت�شفـيـة ل�شركة فلة �شحار للتجارة واملقاولت  �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمـال الت�شفـيـة ل�شركة ملتقى الطرق للحلول التجارية �س.م.م .

اإعالن عن انتهـاء اأعمـال الت�شفـيـة ل�شركـة هان اأوفر دي�شبلي�س و�شريكه �س.م.م .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1209(

مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/42

بت�سكيـل جملـ�س حمافظـي البنـك املركـزي العمانـي 

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى القانون امل�سرفـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/114 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/37 بت�سكيل جمل�س حمافظي البنك املركزي العماين ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

 ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

ي�سكل جمل�س حمافظي البنك املركزي العماين برئا�سة جاللة ال�سلطان وع�سوية كل من :

1 - نائب رئي�س جمل�س حمافظي البنك املركزي العماين .

2 - وكيــــــــل وزارة املاليـــــــــــة .

3 - الرئيــــ�س التنفـيــــذي للبنــــك املركـــزي العمانـــــي .

4 - الرئيــ�س التنفـيذي للهيئــة العامــة ل�ســـــوق املــال .

5 - ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سامل بهوان املخينـي .

6 - الدكتــور �سيــف بـن عبداللـــه بـن �سيــف ال�سيــدي .

وتكـون الع�سويـة ملـدة )5( خمـ�س �سنـوات مـن تاريـخ العمـل بهـذا املر�سـوم .

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من 11 يونيــو 2017م .

�سـدر فـي : 14 مـن ذي احلجــة �سنـة 1438هـ

املـوافــــق :  5   مـن �سبتمبـــــــــر �سنـة 2017م

قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1209(

مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/43

بتعييـن نائـب لرئيـ�س جملـ�س حمافظـي البنـك املركـزي العمانـي

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

 ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعني �سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي نائبا لرئي�س جملـ�س حمافظـي البنـك املركـزي 

العماين بذات مرتبته وخم�س�ساته املالية .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 14 مـن ذي احلجــة �سنـة 1438هـ

املـوافــــق :  5   مـن �سبتمبـــــــــر �سنـة 2017م

قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1209(

مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/44

بتعييـن رئيـ�س تنفـيذي للبنـك املركـزي العمانـي

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى القانون امل�سرفـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/114 ، 

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

 ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعيــن طاهــر بــن �سالـــم بــن عبداللـــه العمـــري رئي�ســـا تنفـيذيــا للبنــك املركــزي العمانــي 

بالدرجــة اخلا�ســة .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 14 مـن ذي احلجــة �سنـة 1438هـ

املـوافــــق :  5   مـن �سبتمبـــــــــر �سنـة 2017م

قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1209(

 وزارة العـــدل

قــرار جلنــة قبــول املحامـــني

رقـــــم 2017/7/55

باإعــالن تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيـــة للمحامـــاة 

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

واإلــى القــرار الــوزاري رقم 99/70 ب�ســاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمة لتاأ�سيـ�س ال�سركــات 

املدنيــة للمحامــاة ،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2017/7 بتاريخ 2017/7/30م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــى

املوافقـة على تاأ�سيــ�س �سركــة / �سحر ع�سقالن و�سركاوؤها للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

) �سركـة مدنية للمحاماة ( .

املــادة الثانيـــة

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

�شـدر فـي : 6/ 11/ 1438هـ 

املـوافــــق : 30 / 7 / 2017م

د . �شالـــــم بــــن حميــــد ال�شوافــــي

                                                                                   قا�سـي املحكمـة العليـا

                                                                                     نائـب رئي�س جلنــة قبـول املحاميـن
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اجلريدة الر�سمية العدد )1209(

عقــد تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامـــاة

اإنـه فـي يـــوم 17من ربيع الثاين 1438هـ املوافق 16 من يناير 2017م اتفــــق املحامــون )ال�سركـــــــاء( 

معنويــــة  �سخ�سيــــة  لهـــا  تكــون   ، للمحامـــاة  مدنيـــــة  �سركــــة  تاأ�سي�س  على  اأدناه  املذكـــورون 

 96/108 رقـــم  ال�سلطانــــي  باملر�ســــــوم  ال�ســــادر  املحامـــاة  قانــــــون  لأحكــــام  وفقـــا  م�ستقلـــة 

واأحكـام القرار الوزاري رقم 99/70 ال�سادر ب�ســاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيــــ�س 

ال�سركــات املدنيــة للمحاماة . 

ا�شـــــم ال�شركــــــة 

املــادة ) 1 (

يكــون ا�ســـم ال�سركــة : �سركــة �سحـــر ع�سقــالن و�سركاوؤهــا للمحامــاة وال�ست�ســـارات القانونيــة 

) �سركـــة مدنيـــــة للمحامـــــاة ( .

مركــز ال�شركــة الرئي�شــي 

املــادة ) 2 (

يكـون مركـــز ال�سركــــــة الرئي�ســـــي فــــي حمافظة م�سقط )�سلطنة عمان( ، ويجـــوز لل�سركــــة 

اأن تن�سئ فروعــــا اأخرى داخل ال�سلطنــة وخارجهــا وذلك وفق ما يقــرره ال�سركاء .

اأ�شماء ال�شركاء وجن�شياتهم وحمال اإقامتهم وعناوينهم

املــادة ) 3 (

تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتني :

اجلن�شية  حمل الإقامة/العنــــــــوان ال�شــــــــــم م

م�سقط / �ساطئ القرم عمانية �سحر بنت عبدالقادر بن اأحمد ع�سقالن 1

م�سقط / الغربة ال�سمالية عماين �سعـــود بـــن �سالــم بـــن �سعيـــد النعمانـــي  2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1209(

غـــر�س ال�شركــــة 

املــادة ) 4 (

واأعمــال   ، القانونيـــة  املحامــاة وال�ست�ســارات  باأعمــال  القيــام  ال�سركــة فـي  يتحـدد غــــر�س 

الكفيلــة  القانونيــة الأخــرى  الوكالة عن الآخرين فـي الدعــاوى والأعمــال وال�ست�سارات 

بحفــظ وا�ستــرداد حقوق موكليهم والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية اأو معنوية ، 

والعمــل فــي جمــال احلقــوق اخلا�ســة بامللكيــة الفكريــــة ، وال�سناعيـــة ، وحمايتهـــا وت�سجيلهــا ، 

وكل الأعمــــال املرتبطة مبهنـــة املحامــاة مــن احل�ســـور مــع اأو عــــن ذوي ال�ســاأن اأمام الهيئات 

الق�سائيــــة ، وهيئــــات التحكيـــم والدعاء العام واللجان الإداريــة ذات الختـ�سا�س الق�سائي ، 

وجهـــــات التحقيــق الر�سميــة الأخــرى والدفـــــاع عنهــــم فــي الدعــــــاوى التي ترفـــــع منهـــم 

اأو عليهـــم ، واإبــداء الــراأي وامل�ســـورة القانونيـــة لطالبيهـــا ، و�سياغـــة العقـــود وتعديلهــا ، 

واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنهــــا .

مـــدة ال�شركــــة

املــادة ) 5 (

تبــداأ ال�سركــــة اأعمالــهـا فــي 16 مـن ينايـر 2017م وت�ستمـر اإلـى اأن يتـم حلهــا اأو ت�سفيتهــا 

طبقــا للقواعد املقررة لذلك .

راأ�س مــال ال�شركـــة

املــادة ) 6 (

راأ�س مال ال�سركة )250.000( مائتان وخم�سون األف ريال عماين ، مق�سم اإىل )250.000( 

 ، األف ح�سة بقيمة ا�سمية وقدرها ريال عماين واحد للح�سة الواحدة  مائتني وخم�سني 

وفقا لالآتي :

الن�شبة عدد احل�ش�س ا�شم ال�شريك م

٪88 220.000 �سحر بنت عبدالقادر بن اأحمد ع�سقالن 1

٪12 30.000 �سعــــــــود بن �سالـــــــم بـن �سعيـــــــد النعمانــــــي  2

- 13 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1209(

كيفيـة توزيــع الأربــاح واخل�شائــر 

املــادة ) 7 (

توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي راأ�س مال ال�سركة .

وفـي حالــة وجــود خ�ســائر فـي اإحــدى ال�سنــوات ترحــل اإلـى ال�سنـة التاليـة ، ول تـوزع الأربـاح 

اإل بعد تغطية خ�سائر ال�سنــوات ال�سابقة . 

مديــر ال�شركـــة

املــادة ) 8 (

اأ - يتوىل اإدارة ال�سركة املحامية / �سحر بنت عبدالقادر ع�سقالن . 

يتوىل املدير اإدارة وت�سييـر اأعمال ال�سركة وفــقا لهذا العقـــد وقانون املحامـاة والقرارات  ب - 

الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة .

يعمل املديـر علـى حتقيـق اأغرا�س ال�سركـة ، ويكون له فـي �سبيـل ذلـك تقديـم املقرتحـات   ج - 

والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي :

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

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

املعتمدة .

اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية .  -3

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

5 - القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني وامل�ست�سارين .

6 - اختــيار وتعيــني واإنهــاء خدمــات موظفــي ال�سركــة مـــن املحامـــني وامل�ست�ساريـــن 

وغريهم ، وذلك ح�سب مقت�سيات العمل . 

د - ي�ســـاأل املديــر ب�سفـــة �سخ�سيــة جتـــاه ال�سركــة اأو الغيـر عـن خمالفـة الأنظمــة واللوائــح 

اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة .

يجـب علـى املديــر فــي حـال رغبتــه اعتزال الإدارة اأن يخطر ال�سركاء بذلك قبل �سهرين  هـ - 

على الأقل من تاريخ العتزال ، واإل كان م�سوؤول عن كل �سرر يلحق بال�سركة نتيجة 

اعتزاله .

و - تلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة والتي تدخل �سمن �سالحياته .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1209(

حقــوق وواجبــات ال�شركـــاء 

املــادة ) 9 (

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

ب - ل يجـوز لل�سريـك دون موافقـة باقي ال�سركاء اأن ميـار�س حل�سابـه اخلـا�س اأو حل�سـاب 

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

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

عـــو�س لأي من ال�سركاء اأول ، وب�سرط موافقـــة ال�سركاء الآخرين اإذا كان التنازل للغري ، 

ويجــوز لكــل �سريــك اأن يطلب ا�سرتداد احل�سة املتنازل عنها بنف�س �سروط التنازل .

ل يكت�ســـب ورثـــة ال�سريـــك املتوفـــى �سفـــة ال�سريـــك ، ويجـــوز لهــــم خــــالل )3( ثالثة  د - 

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

كــل قــرارات ال�سركاء بتعديل عقد ال�سركة اأو اإدخـــال �سركــاء جـــدد اأو زيـــادة راأ�س مـــال  هـ - 

ال�سركــــــة اأو تعديـــــل ح�ســـــة ال�سريـــك فـي امل�ساركــــة فـــــي اأربـــــاح وخ�سائـــــر ال�سركـــــة ، 

يجـــب اأن يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع .

و - ل يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإل بح�سورهم جميعا اأو بتوكيل خا�س .

قيــود علـــى ال�شركــاء

املــادة ) 10 (

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

اقرتا�س اأموال با�ســــم ال�سركــــة اأو ا�ستغـــالل �سمـــان خـا�س بها اأو ال�ستفـــادة منه .   - 1

اأن يتنازل اأو يحول اأو يرهن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبات اأو ديون م�ستحقة   - 2

لل�سركة . 

اأن يعـــقد اأو ينفـــذ اأو ي�سلـــم اأي تنــازل ل�ســالــــح الدائنيــــن اأو �سنـــــد اعتــــراف بـــحكم   - 3

اأو �سمـــان ، اأو �سنـــد تعويـــ�س اأو كفالـــة اأو عقـد بيـــع اأو �سـك رهــن اأو اإبــراء يتعلــق 

باأي جزء جوهري من اأ�سول ال�سركة .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1209(

كيفيــة حــل ال�شركــة وت�شفيتهــا 

املــادة ) 11 (

اأ - تنق�ســــي ال�سركــــة باأحــــد الأ�سبـــاب الآتية : 

1 - انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها .

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

3 - اإجماع ال�سركاء على حلها .

4 - اإذا نقــ�س عــدد ال�سركـاء عـــن احلد الأدنـى املن�ســـو�س عليـه باملــادة )2( مــن القــرار 

الوزاري رقــم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س .

5 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها .

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

ن�ساطها مدة تزيد على )6( �ستة اأ�سهر ، ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها 

مهلة ل تزيد على )6( �ستة اأ�سهر وذلك لت�سحيح اأو�ساعها .

اأ�سبـــاب اأخــرى ينــــ�س عليــهـــا القــــرار الــــــوزاري رقــــم 99/70 ب�ســاأن ال�ســـروط  7 - اأي 

والإجـراءات الالزمـة لتاأ�سيـ�س ال�سركـات املدنيـة للمحامـاة .

تدخل ال�سركـة مبجـرد انق�سائهـا فــي دور الت�سفيـة ، وحتتفظ بال�سخ�سية العتباريـة  ب - 

بالقـــــدر الــــالزم للت�سفيـــة ، وي�ســـاف اإلــى ا�ســم ال�سركـــة خـــالل مـــدة الت�سفيــــة عبـــــارة 

) حتت الت�سفية ( .

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

بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإىل اأن يتم تعيني جلنة الت�سفية ، ويجب على املدير 

اإبــالغ جلنــة قبـول املحامـني فــي حـال حتقـق اأي �سبـب مـن اأ�سبـاب انق�سـاء ال�سركـة ، 

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

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

اإذا تقرر - لأي �سبب - اإنهاء اأعمال ال�سركة وت�سفية اأعمالها ، فاإنه يتعني اإنهاء كافة  هـ - 

 ، اإنهائهـا  ال�سركـاء علـى كيفيـة  بـني  والتفـــاق   ، فيهـــا  العمـــل  يجـــري  التـــي  الق�سايــا 

وميكن ا�ستخدام اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1209(

القانـون الواجـب التطبيـق

املــادة ) 12 (

فيما مل يرد به ن�س فـي هذا العقد تطبق اأحكام قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 96/108 ، والقرار الوزاري رقم 99/70 ب�ساأن ال�ســروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س 

ال�سركات املدنية للمحاماة .

املــادة ) 13 (

فــي حـــال اخلـــالف فــــي تف�سيـــر اأو تنفيـــذ بنـــود ون�ســـو�س هــــذا العقـــد ، ي�سعـــى ال�سركــاء 

اإلـى حلــه وديـــا ، فــاإذا لـم يتـــم التفــاق بينهــم يجــوز - لأي منهــم خــالل )30( ثالثني يومــا 

من تاريــخ اإر�سال اإ�سعار الت�سوية الودية - اأن يطلب تعيني حمكم ، وفقا لأحكام املر�سوم 

ال�سلطاين رقم 97/47 .

 توقيـــع ال�شركــــاء

1 - �سحر بنت عبدالقادر بن اأحمد ع�سقالن                            التوقيع

2 - �سعــــود بـــن �سالـــم بــــن �سعيـــــد النعمانـــي                            التوقيع
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

á``YÉæ°üdGh IQÉ``éàdG IQGRh
¿Ó```````YEG

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

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

   109467 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �Éª°SC’Gh �ƒë�dGh ¬cGƒØdGh äGhGô°†ÿG �jƒ“

  

   IQÉéà�d á«ÑgòdG §�°ùe áëæLCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

114 : Ü.Q 679 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   109163 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQÉ¶ædG IQÉŒ , OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµe

 

�.�.¢T áFõéàdG IQÉéàd »Hô¨ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 513 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   1 9/7/17   9:32 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   106757 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. á©jô°ùdG äÉÑLƒdG

 

  ájQÉªãà°S’G ™jQÉ°ûª�d QÉµàH’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2016/12/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   110537 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe  39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°Sh ôØ°S AÓch

 

�.�.¢T á«ŸÉ©dG º«ªg : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

120 : Ü.Q 337 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   2 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   110435 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. äÉeƒ�©ŸG á«æ�J

  

   �.�.¢T �J ÈjÉ°S ¿Gƒ¡H : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

117 : Ü.Q 97 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   110434 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39  áÄØdG »`a

. IôLC’G äGQÉ«°S IQGOEG

 

   �.�.¢T á«JÉeƒ�©ŸG á«æ�à�d QÉµàH’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

117 : Ü.Q 97 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   3 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   110833 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. »©«Ñ£dG �ÉNôdGh •ÓÑdGh ¥ƒHÉ£dG

  �.�.¢T IQÉéà�d ¥ƒ°ùdG ï«°Th »HÉ«°ùdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/6/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   108119 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

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

 

Qƒ£©�d Iôjõ÷G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

 �HÉ£dG 123 35 GL ºbQ �fi ájGôdG õcôe - âjƒµdG ¥ô°T - âjƒµdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IÉØ°üdG 13146 : Ü.¢U »°VQC’G

2017/2/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

113 : Ü.Q 50 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 1209.indd   4 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   109622 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. º«�©Jh ÖjQóJ äÉeóN

 

   IQÉéàdGh á«ª«�©àdG äÉeóî�d á«ŸÉ©dG º«fôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

132 : Ü.Q 92 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   110684 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ë°üdG äGhOC’Gh á«©«Ñ£dG QÉéMC’Gh •ÓÑdG ™«H

  

   �.�.¢T »°ù«FôdG ÖcôŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

111 : Ü.Q 3386 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   5 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   110594 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGôgƒéŸGh Ögò�d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 

   ±QÉY äGôgƒ› : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

114 : Ü.Q 50 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   111386 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

. OÈeh è�ãeh ìƒHòeh êRÉW êÉLO

 

   äGQÉªãà°SÓ�d á«`aÉ©dG ô¡f : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

613 : Ü.Q 500 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   6 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   109002 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 

  IQÉéà�d áãjó²G ôŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

111 : Ü.Q 299 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   107290 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. áLRÉ£dG ¬cGƒØdGh QÉ°†ÿG ™«H

 

  á«ŸÉ©dG �fƒHOƒH ¿Éé«J : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 1829 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   7 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   106154 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. á©jô°ùdG äÉÑLƒdG äÓfi

 

  º«°ùædG äƒ°U ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

612 : Ü.Q 952 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   107121 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

. AGƒg äÉØ«µe

 

   �.�.¢T äÉeóÿGh IQÉéà�d áãjó²G ¿GÒ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

114 : Ü.Q 371 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   8 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   106321 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. (êGôc) äGQÉ«°ùdG áfÉ«°U

�.�.¢T IóëàŸG á«fÉŸC’G ¢SÉe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

134 : Ü.Q 81 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   109306 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ÖJÉµeh É¡JÉ�à°ûeh äƒjõdG ™«H

 

�.�.¢T IOhóëŸG äƒjõ�d äGQÉeE’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

130 : Ü.Q 1705 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   9 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   104707 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. �É°ùLC’G �Éªc �ª°ûj á«fóÑdG ábÉ«�dG õcGôe , á«ë°üdG ájófC’G

  

   �.�.¢T ájQÉéàdG QRCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

92 : Ü.Q 423 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/9/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   108026 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG

  

   IóFGôdG ™jQÉ°ûª�d »©aÉ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/2/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   10 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   111657 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ™«H

 

   �«ªéà�d »µ�ŸG áÁOh ô°üb : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

641 : Ü.Q 166 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   108844 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �«ªéàdG äÉeõ�à°ùeh Qƒ£©dG IQÉŒ

  

   áãjó²G …OÉµdG QƒgR : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

132 : Ü.Q 126 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   11 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   110999 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°Sh ôØ°S

 

   �.´.�.¢T ÊÉª©dG ¿GÒ£dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

111 : Ü.Q 58 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   109472 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 

´.´.�.¢T ¥ƒ°ùà�d á«fÉª©dG §ØædG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

116 : Ü.Q 92 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   12 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   110403 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. Égójó“h á«FÉHô¡µdG äGhOC’G IQÉŒ

 

  IQÉfEÓd áé¡ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

114 : Ü.Q 1662 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   110405 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe  35 áÄØdG »`a

. Égójó“h á«FÉHô¡µdG äGhOC’G IQÉŒ

 

  IQÉfEÓd áé¡ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

114 : Ü.Q 1662 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   13 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   109149 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 45 áÄØdG »`a

. á«fƒfÉ�dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëŸG Öàµe

 

  á«fƒfÉ�dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª�d …ójõdG ô°UÉf Öàµe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

133 : Ü.Q 1281 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   107619 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«N

  

   IQÉéà�d QGódG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

115 : Ü.Q 505 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   14 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   109499 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ( äƒ°U , QGôM ,  É«e) �õ©dG �ÉªYCG Ö«côJ

  �.�.¢T ádRÉ©dG OGƒª�d ôbR øH ™æ°üe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

327 : Ü.Q 22 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   87958 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. AÉ°ùæ�d �«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG �«`Ø°üJ

 

  Iõ«ªàŸG ™jQÉ°ûª�d �Ø°ûdG ´É©°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 1506 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/5/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   15 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   103094 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. òaGƒædGh ÜGƒHC’G Ö«côJh �ƒ«æŸCG á°TQh

   IQÉéà�d »ªé©dG øHG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

320 : Ü.Q 449 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/6/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   109671 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ™FÉ°†ÑdG �jƒ°ùJh èjhôJ

 

   IQÉéà�d »NÉª°ûdG ™«HQ ¿GóªM : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

119 : Ü.Q 780 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   16 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107712 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

 OGô``«à°S’Gh  ô``jó°üàdG  ÖJÉµeh  ™�°ùdG  �jôØJh  øë°Th  áMÉ«°ùdGh  ôØ°ùdG  ä’Échh  ÖJÉµe

. ájQÉéàdG �ÉªYC’G ä’Échh

  

�.�.¢T áMÉ«°ùdGh ôØ°ù�d �ƒeôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 1489 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   110708 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ójóë�d á�ª÷ÉH ™«ÑdGh OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµe

 

  �.�.¢T Iõ«ªàŸG ÒÿG QÉëH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

114 : Ü.Q 1122 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   17 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   103942 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. äÉ°TÉ°ûdG ¢�Y º«ª°üàdG

  

   �.�.¢T AÉ°†«ÑdG á«�MÉædG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

111 : Ü.Q 164 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   105690 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«MÉ«°ùdG ™jQÉ°ûŸG IQGOEG

  

  �.´.�.¢T ¢SƒHÉb ¿É£�°ùdG AÉæ«Ÿ ájôëÑdG á¡LGƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

130 : Ü.Q 991 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   18 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   111371 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG

 

  �.�.¢T Iõ«ªàŸG ™jQÉ°ûª�d ¢UÉÿG ¥hòdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

133 : Ü.Q 216 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   108712 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµe

 

  IQÉéà�d »ª°SÉ�dG Ò°üf øH ô°UÉf : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

613 : Ü.Q 187 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   19 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   105687 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dGh ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh �«°ü`ØJ

 

   IQÉéà�d áfƒjõŸG äÉYGóHG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 228 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   110257 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«fÉª©dG iƒ�²G ™«H

 

  IQÉéà�d á�eÉ°ûdG »HGƒ©dG OÉ›CG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

121 : Ü.Q 136 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   20 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   111193 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 19 áÄØdG »`a

. á«LÉLR äÉéàæeh �ƒ«æŸC’G òaGƒfh ÜGƒHCG ™«æ°üJ

 

  �.�.¢T IQÉéà�d QƒædG äÉaô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

400 : Ü.Q 433 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   100162 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡©«Hh ™�°ùdG ¢VôY

 

   IQÉéà�d ìÉéædGh ìÓØdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

620 : Ü.Q 360 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/1/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   21 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   111238 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG

 

  áãjó²G ¥ô°ûdG AÉ«°V : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

116 : Ü.Q 698 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   108720 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. Qƒ£Yh OƒY øgO ™«H

  

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

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

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

132 : Ü.Q  859 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   22 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   111027 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á°SQóe

 

  á«ŸÉ©dG ´GóHE’G á°SQóe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

115 : Ü.Q 359 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   111020 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQÉ¶ædG ™«H äÓfi

  

  á«°UƒJ - IQÉéà�d äGôeÉ©dG »ÑX : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

113 : Ü.Q 784 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   23 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   110182 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QÉŒ ™ª›

 

  �.�.¢T åjó²G ¥ƒ°ùà�d ÉØ°üdG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

117 : Ü.Q 982 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   111081 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG ä’hÉ�e

 

   �.�.¢T á«æØdG äGójQƒà�d á«Hô©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 3815 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   24 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   111157 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. áfÉ°†²G QhO

 

  IQÉéà�d á«�NGódG äÉeÉ�e : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/7/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   110363 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. »ë°U õcôe

  

  á«æWƒdG »Ñà�dG ó°TGQ øH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

134 : Ü.Q 20 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   25 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   110614 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

.  º©£e

   �.�.¢T á«ŸÉ©dG áeÉîØdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 2331 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   107945 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. Qƒ£©dG áYÉæ°Uh IQÉŒ

 

  á«æeÉ°†J - á«ÑgòdG ÊÉ©ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

611 : Ü.Q 380 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1209.indd   26 9/7/17   9:03 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   110008 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ÜGƒHC’Gh òaGƒædG �ãe AÉæÑdG �RGƒd áYÉæ°U

  á�eÉµàŸG �ƒ�ë�d IAÉØµdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

611 : Ü.Q  1195 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   103618 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«ægòdG äGQÉ¡ŸG á«ªæJ

   á«ŸÉ©dG ihõf QÉª°†e : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2016/7/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   1 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107319 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. á«dÉŸG �ÉªYC’Gh �ƒæÑdG �ÉªYCG

   ´.´.�.¢T §�°ùe �æH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 134 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   110724 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. áfÉ°†M QGO

  �.�.¢T IôbÉÑ©dG Öcƒc : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

511 : ÜQ 142 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   2 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   108188 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG ��f

�.´.�.¢T AÉHô¡µdG ��æd á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

113 : Ü.Q  881 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   110852 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�eh ºYÉ£e

 �.�.¢T á�eÉµàŸG á«KÓãdG �ƒ�²G  : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

322 : ÜQ 618 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   3 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   108222 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

   IQÉéà�d »µjÈdG ¢ù«ªN øH »�Y øH ¬`�dGóÑY  : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/3/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   108832 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe17 áÄØdG »`a

. á«µ«à°SÓH äGƒÑY

  

   �«à°SÓÑ�d »æWƒdG ™æ°üŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

114 : Ü.Q  371 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   4 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   109815 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. á©jô°S äÉÑLhh …hÉ°ûe ¢¡�e

   IQÉéà�d Iõ«ªŸG QÉëÑdG IDƒdDƒd : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

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

2017/5/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   104391 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. �FGó²Gh ÊÉÑŸG áfÉ«°U äÉeóN

   �.�.¢T á«YGQõdG äÉeóî�d ÜÉFòdG …OGh ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

103 : Ü.Q  136 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   5 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   88711 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39  áÄØdG »`a

. ÉjGó¡dG �«�¨Jh OhQƒdG �«°ùæJh �«�¨J

 

   IQÉéà�d áãjó²G QƒædG ¿Éé«J ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

319 : Ü.Q 204 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/7/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   107959 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. �«ªŒ IOÉ«Y

�.�.¢T QÉªãà°SÓd áÑîædG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

103 : Ü.Q  233 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   6 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   111153 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43  áÄØdG »`a

. ¢¡�e

  á«°†ØdG OhQhG ¢VQCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

111 : Ü.Q 155 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   108663 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«Hô©dG á«dÉLôdG ¢ùHÓŸG ácÉ«Mh áWÉ«Nh �«°üØJ

  �.�.¢T �ÉªYCÓd »MGhôdGh …ó°TGÈdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2496 : Ü.Q 112 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   7 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   111021 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

.  ôjƒ°üJ �eÉ©eh äÉgƒjOƒà°SG á£°ûfCG

   IQÉéà�d Iôªb : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

123 : Ü.Q  70 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   111152 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

  . á«fhÎµdE’G äÉéàæŸGh ‹B’G Ö°SÉ²G ™«H

  á«æeÉ°†J - IQƒ£àŸG AGÈÿG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

312 : Ü.Q   299 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   8 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   110750 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«Ñàµe äÉeóN

  IQÉéà�d õ©dG QÉæe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

612 : Ü.Q  499 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   106625 : 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 á«ŸÉ©dG �ƒéædG áæjóe  : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

315 : Ü.Q  426 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   9 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107848 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

.  äÓMôdGh äGôeÉ¨ŸGh áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG

   ájQÉéàdG �ÉªYCÓd ⁄É©dG ¥ÉaBG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

133 : Ü.Q  2228 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   109305 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ÖjQóJ äÉeóN

   �.�.¢T ájô°ûÑdG OQGƒŸG á«ªæàd IAÉØµdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

114 : Ü.Q  439 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   10 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   92623 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿Éæ°SC’G ÖW IOÉ«Y

  ÊÉÑ�µdG ¬`�dGóÑY øH ¿Éª«�°S øH ÖMôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

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

2015/1/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   109521 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

 . IôµàÑŸG äÉ«æ�àdÉH ( ƒé�d Iô£©ŸG)á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G êÉàfEG

  

  IQÉéà�d IódÉÿG É«LƒdƒæµàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

130 : ÜQ  434 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   11 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   111151 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°SÉH á�°üàŸG äÉeóÿG

  �.�.¢T IOó©àŸG äÉæjõ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

133: Ü.Q 1503: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   104342 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGAÉ°ûfE’G �cÉ«gh äÉ°SÉ°SC’G �ÉªYCG AÉæÑdG ä’hÉ�e

 

  �.�.¢T IóëàŸG äGAÉ°ûfE’G ôjƒ£J ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

130 : Ü.Q 1595 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   12 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   110693 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. »gÓŸGh á«�°ùàdG ÜÉ©dCG

   �.�.¢T »�FÉ©dG ¬«aÎ�d á«fÉª©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

136 : Ü.Q 26 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   111138 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ádÉ�f �JGƒg ™«H �fi

  IQÉéà�d �Gƒ÷G ô°üY : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

136 : Ü.Q 194 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   13 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   111434 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG

   áãjó²G ¢SGôaCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

117 : Ü.Q  158 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   110740 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ¢Uƒ¨dG ¢�Y ÖjQóàdG

  á«ŸÉ©dG ¢†ÑædG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

138 : Ü.Q  5 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   14 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   111520 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

  . ( áª°üÑdG �É¶f) ±Gô°üf’Gh Qƒ°†²ÉH ¢UÉN èeÉfôH

   äGõ«¡éàdGh á«ªæà�d áæjóŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : ÜQ 1181 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   106748 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. äÉµ«°ûdG ôJÉaO áYÉÑW áeóN

   äGõ«¡éàdGh á«ªæà�d áæjóŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

112 : ÜQ 1181 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   15 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   106747 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

.  äGOÉ«©dÉH ¢UÉN èeÉfôH

   äGõ«¡éàdGh á«ªæà�d áæjóŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 1181: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   107681 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 45 áÄØdG »`a

. á«fhÎµdE’G äÓeÉ©ŸG ¢ü«�îJ ÖJÉµe

   äGõ«¡éàdGh á«ªæà�d áæjóŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 1181: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   16 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   106745 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. á«aô°üe äÉeóN

   äGõ«¡éàdGh á«ªæà�d áæjóŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q 1181 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   110163 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 19 áÄØdG »`a

. ¬aÉæ°UCG áaÉµH »àæª°S’G ƒµjRGƒŸGh •ÓÑdG áYÉæ°U

  IQÉéà�d Ö°SÉ²G Oƒªfi : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/5/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   17 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   108699 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

.  ¬JÉéàæeh �ÑàdGh ôFÉé°ùdG IQÉŒ

   IQÉéà�d ÅWƒŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

400 : Ü.Q 419 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   105093 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 21 áÄØdG »`a

.  ¿Éæ°SCG IÉ°Tôa

    ¢TôØdG áYÉæ°üd è«�ØdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q  2266 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   18 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   110309 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 21 áÄØdG »`a

.  ¿Éæ°SCG IÉ°Tôa

    ¢TôØdG áYÉæ°üd è«�ØdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : Ü.Q  2266 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   110443 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÉjGó¡dG ™«H äÓfi

   �.�.¢T IQÉéà�d »HÉ«°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

112 : ÜQ 2121: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   19 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   110707 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. áeÓ°ùdGh øeC’Gh �jô²G AÉØWEG äGó©e ™«H

  IOÉjôdG ¢SGÈf : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

513 : Ü.Q 92 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   103898 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �ÉØWC’G ÜÉ©dCGh ¢ùHÓe ™«H

 

  IQÉéà�d ô�©dG ÚJÉ°ùH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

611 : Ü.Q 391 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   20 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107067 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÖFÉ�²Gh ÜÉ©dC’Gh äÉ«dÉªµdGh ÉjGó¡dGh Qƒ£©dGh ájòMC’Gh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

   IQÉéà�d AÓ¡H  ÉjÉé°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

612 : Ü.Q 42 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   104162 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 16 áÄØdG »`a

. ¿ƒ«f äÉMƒd ™«ªŒh Ö«côJ

ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d …Qƒ¡÷G ídÉ°U øH óªM øH ®ƒØfi : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

321 : Ü.Q  78 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   21 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   110412 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGOGÈdGh ójÈàdG ±ôZ áfÉ«°U

  �.�.¢T áãjó²G ™jQÉ°ûª�d ¿ƒfÉg : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/5/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   111565 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

. á«JÉÑædG ¿ƒgódGh äƒjõdG áÄÑ©J

 

   �.�.¢T áãjó²G ™jQÉ°ûª�d ¿ƒfÉg : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/7/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   22 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   111564 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29  áÄØdG »`a

. á«JÉÑædG ¿ƒgódGh äƒjõdG

   �.�.¢T áãjó²G ™jQÉ°ûª�d ¿ƒfÉg : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/7/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   111563 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29  áÄØdG »`a

. á«JÉÑædG ¿ƒgódGh äƒjõdG

   �.�.¢T áãjó²G ™jQÉ°ûª�d ¿ƒfÉg : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/7/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   23 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   111307 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG »ch �«°ùZ

  á«ŸÉ©dG AGôeC’G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

114 : Ü.Q  372 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   111327 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 16 áÄØdG »`a

 iôNC’G  ájQÉéàdGh  á«°SQóŸGh  á«ÑàµŸG  ±Éæ°UC’Gh  á«°SQóŸG  äÉ°SGôµdGh  ôJÉaódG  ™æ°U

. á«bQƒdG

   �.�.¢T ¿ƒµdG IBGôe  : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/7/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   24 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   106869 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿Éæ°SCG IOÉ«Y

   IQÉéà�d ¢VQC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

512 : Ü.Q  959 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   109573 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿ƒdÉ°U

  á«°†ØdG Úàjô�dG ¥ÉaBG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

614 : Ü.Q  331 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   25 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107870 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

.  á«FÉHô¡µdG Iõ¡LC’Gh äGOGÈdGh ójÈàdG ±ôZ áfÉ«°U

 �.�.¢T ájQÉéàdGh á«æØdG äÉeóî�d áãjó²G �ÉªàdG  : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

311 : Ü.Q  399 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/2/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   106133 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35  áÄØdG »`a

   ™�°ùdGh  ÖFÉ�²G  IQÉŒ ,  ájòMC’G  IQÉŒ ,  á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæŸG  IQÉŒ ,  äÉYÉ°ùdG  IQÉŒ

 ¬cGƒØdG IQÉŒ , á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H , äGOGOÈdG , äÉæjƒªàdG âcQÉeôHƒ°ùdG , ádÉ�ÑdG äÓfi

  áYƒæàŸG á«dõæŸG ÊGhC’Gh äGhOC’G ™«Hh �ÉØWC’G ÜÉ©dCGh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H äGhGô°†ÿGh

 áMƒHòŸG øLGhódGh �ƒë�dG äÉéàæeh �ƒë�dG IQÉŒ �«ªéàdG äÉeõ�à°ùeh , Qƒ£©dG IQÉŒ

. á«FÉHô¡µdG Iõ¡LCGh äÉ«fhÎµdE’G ™«Hh áé�ãŸGh IOÈŸGh áLRÉ£dG �ƒë�dG IQÉŒh

IQÉéà�d ¬µjô°Th »Ñ«��dG ¿ÉØ�N øH óªfi øH ¿ÉØ�N : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

311 : Ü.Q  399 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   26 9/7/17   9:04 AM
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(1209) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107620 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸGh ºYÉ£ŸG

 �.�.¢T á«dhódG »`aÉµ°SE’G  : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

322 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

   106184 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

  �ëf �°ùY , �É©£dG ÚëW , IQòdG �«bO , IQòdG ÚëW , äGQÉ¡H , Iƒ¡b , âjƒµ°ùÑdG , RQC’G

 áfhôµ©e , í�e , �Ø�a , ºWÉª£dG á°ü�°U , �«bO , áfhôµ©e , IÒªN , Ö°ûJÉc , ¿Éaƒ°T

. õÑN , íª�dG ÚëW , �N , …É°T , ôµ°S , á©«aQ

�.�.¢T »YGQõdG êÉàfE’Gh �jƒ°ùà�d á«ë°üdG ájòZC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

113 : Ü.Q 692 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

������ 1209.indd   27 9/7/17   9:04 AM
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�إعــــــالن

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

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

ال�سلطاين رقم 2008/67 .

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 6874

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2000/6/27م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 667 فـي 2000/3/20م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : دوم�ستك �سويدن اأ.ب

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : دوميتك اإ�س.اإيه.اأر.اإل

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : لوك�سمبورغية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 17 اوب دير هاي ، 9808 هو�سنجني ، لوك�سمبورغ 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : لوك�سمبورغ 

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2015/7/13م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/9/5م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 11210

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2002/9/9م

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

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سيمنف�ست انف�ستمنت�س بي.فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جيلمار ا�س.بي.اآ

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا مالبا�سو 725/723 ، 47842 �سان جيوفاين ان ماريغنانو ، 

رمييني ، اإيطاليا 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اإيطاليا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/3/16م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/21م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 11211

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2002/9/9م

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

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سيمنف�ست انف�ستمنت�س بي.فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جيلمار ا�س.بي.اآ

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا مالبا�سو 725/723 ، 47842 �سان جيوفاين ان ماريغنانو ، 

رمييني ، اإيطاليا 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اإيطاليا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/3/16م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/21م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 11212

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2002/1/19م

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

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سيمنف�ست انف�ستمنت�س بي.فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جيلمار ا�س.بي.اآ

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا مالبا�سو 725/723 ، 47842 �سان جيوفاين ان ماريغنانو ، 

رمييني ، اإيطاليا 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اإيطاليا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/3/16م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/21م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 11213

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2002/1/19م

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

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سيمنف�ست انف�ستمنت�س بي.فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جيلمار ا�س.بي.اآ

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا مالبا�سو 725/723 ، 47842 �سان جيوفاين ان ماريغنانو ، 

رمييني ، اإيطاليا 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اإيطاليا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/3/16م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/21م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 47477

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/2/9م

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

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سيمنف�ست انف�ستمنت�س بي.فـي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جيلمار ا�س.بي.اآ

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا مالبا�سو 725/723 ، 47842 �سان جيوفاين ان ماريغنانو ، 

رمييني ، اإيطاليا 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اإيطاليا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/3/16م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/21م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3515

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 1996/6/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 568 فـي 1996/2/3م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : مولهنز ج.م.ب.هـ.اند كو.ك.ج

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : لورناميد اأكويزي�سنز ليمتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سينتيناري هاو�س ، �سينتيناري واي ، �سالفورد مان�سي�سرت اإم 

50 1 اآر اإف ، اجنلرتا ، اململكة املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3515

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 1996/6/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 568 فـي 1996/2/3م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : لورناميد اأكويزي�سنز ليمتيد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : لورناميد جروب ليمتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سينتيناري هاو�س ، �سينتيناري واي ، �سالفورد مان�سي�سرت اإم 

50 1 اآر اإف ، اجنلرتا ، اململكة املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1209(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3515

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 1996/6/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 568 فـي 1996/2/3م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : لورناميد جروب ليمتيد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وايربو �سايربي�س برايفـيت ليميتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : قرب�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 48 ثيمي�ستوكلي ديرفـي �سينتينيال بيلدينج الطابق التا�سع ، 

مكتب رقم 701 ، 1006 نيكو�سيا ، قرب�س 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : قرب�س

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3515

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 1996/6/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 568 فـي 1996/2/3م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : وايربو �سايربي�س برايفـيت ليميتيد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : دبليو اإم نيت�سريف ليميتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : قرب�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 48 ثيمي�ستوكلي ديرفـي �سينتينيال بيلدينج الطابق التا�سع ، 

مكتب رقم 701 ، 1006 نيكو�سيا ، قرب�س 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : قرب�س

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1209(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3520

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 1996/7/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 574 فـي 1996/5/4م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : مولهنز ج.م.ب.هـ.اند كو.ك.ج

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : لورناميد اأكويزي�سنز ليمتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سينتيناري هاو�س ، �سينتيناري واي ، �سالفورد مان�سي�سرت اإم 

50 1 اآر اإف ، اجنلرتا ، اململكة املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3520

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 1996/7/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 574 فـي 1996/5/4م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : لورناميد اأكويزي�سنز ليمتيد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : لورناميد جروب ليمتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سينتيناري هاو�س ، �سينتيناري واي ، �سالفورد مان�سي�سرت اإم 

50 1 اآر اإف ، اجنلرتا ، اململكة املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1209(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3520

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 1996/7/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 574 فـي 1996/5/4م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : لورناميد جروب ليمتيد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وايربو �سايربي�س برايفـيت ليميتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : قرب�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 48 ثيمي�ستوكلي ديرفـي �سينتينيال بيلدينج الطابق التا�سع ، 

مكتب رقم 701 ، 1006 نيكو�سيا ، قرب�س 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : قرب�س

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3520

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 1996/7/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 574 فـي 1996/5/4م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : وايربو �سايربي�س برايفـيت ليميتيد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : دبليو اإم نيت�سريف ليميتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : قرب�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 48 ثيمي�ستوكلي ديرفـي �سينتينيال بيلدينج الطابق التا�سع ، 

مكتب رقم 701 ، 1006 نيكو�سيا ، قرب�س 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : قرب�س

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1209(

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 6397

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2000/6/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 666 فـي 2000/3/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : ا�سرتا زينيكا يو كاي ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بفايزر ايرالند فارما�سيوتيكالز

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اإيرلندية - التجارة وال�سناعة 

 ، كاونتي كورك   ، رينجا�سكيدي   ، �سبورت جروب  �أوبري�سنز   : العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

اإيرلندا 

جهـة م�ســروع اال�ستغـــــالل : اإيرلندا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/5/1م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 13178

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 1

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2002/5/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 707 فـي 2001/11/17م

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

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : هنكل �ي بي �آند هولدجن جي �إم بي �إت�ش

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �أملانية - �لتجارة و�ل�سناعة 

العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : هنكل�سرت��سة 67 ، 40589 دو�سلدورف ، �أملانيا

جهـة م�ســـروع اال�ستغــــالل : �أملانيا 

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2015/12/31م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1209(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 13179

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 1

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2002/5/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 707 فـي 2001/11/17م 

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

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : هنكل اي بي اآند هولدجن جي اإم بي اإت�س

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : هنكل�سرتا�سة 67 ، 40589 دو�سلدورف ، اأملانيا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اأملانيا 

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2015/12/31م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 17002

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2004/6/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1179 فـي 2017/1/29م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : انرتنا�سيونال ديرمال ان�ستيتيوت ، انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : يونيلفر ان. فـي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : هولندية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : وينا 455 ، 3013 اأ ال روتردام ، هولندا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : هولندا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2015/10/13م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 19416

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2004/1/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 739 فـي 2003/3/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : بيب �ستورز ، انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بي بي براند هولدجنز اإل اإل �سي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

 10016  ، نيويورك   ،  15 رقم  طابق   ، اأفـينيو  مادي�سون   240  : �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/2/27م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 19420

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2004/1/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 739 فـي 2003/3/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : بيب �ستورز ، انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بي بي براند هولدجنز اإل اإل �سي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

 10016  ، نيويورك   ،  15 رقم  طابق   ، اأفـينيو  مادي�سون   240  : �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/2/27م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 19421

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2004/1/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 739 فـي 2003/3/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : بيب �ستورز ، انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بي بي براند هولدجنز اإل اإل �سي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

 10016  ، نيويورك   ،  15 رقم  طابق   ، اأفـينيو  مادي�سون   240  : �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/2/27م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 30148

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/4/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 793 فـي 2005/6/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : مولهنز ج.م.ب.هـ.اند كو.ك.ج

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : لورناميد اأكويزي�سنز ليمتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سينتيناري هاو�س ، �سينتيناري واي ، �سالفورد مان�سي�سرت اإم 

50 1 اآر اإف ، اجنلرتا ، اململكة املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 30148

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/4/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 793 فـي 2005/6/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : لورناميد اأكويزي�سنز ليمتيد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : لورناميد جروب ليمتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سينتيناري هاو�س ، �سينتيناري واي ، �سالفورد مان�سي�سرت اإم 

50 1 اآر اإف ، اجنلرتا ، اململكة املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 30148

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/4/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 793 فـي 2005/6/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : لورناميد جروب ليمتيد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وايربو �سايربي�س برايفـيت ليميتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : قرب�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 48 ثيمي�ستوكلي ديرفـي �سينتينيال بيلدينج الطابق التا�سع ، 

مكتب رقم 701 ، 1006 نيكو�سيا ، قرب�س 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : قرب�س

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 30148

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/4/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 793 فـي 2005/6/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : وايربو �سايربي�س برايفـيت ليميتيد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : دبليو اإم نيت�سريف ليميتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : قرب�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 48 ثيمي�ستوكلي ديرفـي �سينتينيال بيلدينج الطابق التا�سع ، 

مكتب رقم 701 ، 1006 نيكو�سيا ، قرب�س 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : قرب�س

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 30149

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/3/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 793 فـي 2005/6/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : مولهنز ج.م.ب.هـ.اند كو.ك.ج

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : لورناميد اأكويزي�سنز ليمتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سينتيناري هاو�س ، �سينتيناري واي ، �سالفورد مان�سي�سرت اإم 

50 1 اآر اإف ، اجنلرتا ، اململكة املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 30149

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/3/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 793 فـي 2005/6/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : لورناميد اأكويزي�سنز ليمتيد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : لورناميد جروب ليمتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سينتيناري هاو�س ، �سينتيناري واي ، �سالفورد مان�سي�سرت اإم 

50 1 اآر اإف ، اجنلرتا ، اململكة املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 30149

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/3/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 793 فـي 2005/6/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : لورناميد جروب ليمتيد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وايربو �سايربي�س برايفـيت ليميتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : قرب�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 48 ثيمي�ستوكلي ديرفـي �سينتينيال بيلدينج الطابق التا�سع ، 

مكتب رقم 701 ، 1006 نيكو�سيا ، قرب�س 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : قرب�س

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 30149

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/3/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 793 فـي 2005/6/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : وايربو �سايربي�س برايفـيت ليميتيد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : دبليو اإم نيت�سريف ليميتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : قرب�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 48 ثيمي�ستوكلي ديرفـي �سينتينيال بيلدينج الطابق التا�سع ، 

مكتب رقم 701 ، 1006 نيكو�سيا ، قرب�س 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : قرب�س

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 30150

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/8/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 793 فـي 2005/6/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : مولهنز ج.م.ب.هـ.اند كو.ك.ج

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : لورناميد اأكويزي�سنز ليمتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سينتيناري هاو�س ، �سينتيناري واي ، �سالفورد مان�سي�سرت اإم 

50 1 اآر اإف ، اجنلرتا ، اململكة املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 30150

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/8/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 793 فـي 2005/6/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : لورناميد اأكويزي�سنز ليمتيد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : لورناميد جروب ليمتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سينتيناري هاو�س ، �سينتيناري واي ، �سالفورد مان�سي�سرت اإم 

50 1 اآر اإف ، اجنلرتا ، اململكة املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 30150

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/8/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 793 فـي 2005/6/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : لورناميد جروب ليمتيد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وايربو �سايربي�س برايفـيت ليميتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : قرب�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 48 ثيمي�ستوكلي ديرفـي �سينتينيال بيلدينج الطابق التا�سع ، 

مكتب رقم 701 ، 1006 نيكو�سيا ، قرب�س 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : قرب�س

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 30150

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/8/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 793 فـي 2005/6/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : وايربو �سايربي�س برايفـيت ليميتيد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : دبليو اإم نيت�سريف ليميتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : قرب�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 48 ثيمي�ستوكلي ديرفـي �سينتينيال بيلدينج الطابق التا�سع ، 

مكتب رقم 701 ، 1006 نيكو�سيا ، قرب�س 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : قرب�س

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 30380

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/4/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 793 فـي 2005/6/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : مولهنز ج.م.ب.هـ.اند كو.ك.ج

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : لورناميد اأكويزي�سنز ليمتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سينتيناري هاو�س ، �سينتيناري واي ، �سالفورد مان�سي�سرت اإم 

50 1 اآر اإف ، اجنلرتا ، اململكة املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 30380

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/4/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 793 فـي 2005/6/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : لورناميد اأكويزي�سنز ليمتيد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : لورناميد جروب ليمتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سينتيناري هاو�س ، �سينتيناري واي ، �سالفورد مان�سي�سرت اإم 

50 1 اآر اإف ، اجنلرتا ، اململكة املتحدة

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 30380

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/4/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 793 فـي 2005/6/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : لورناميد جروب ليمتيد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وايربو �سايربي�س برايفـيت ليميتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : قرب�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 48 ثيمي�ستوكلي ديرفـي �سينتينيال بيلدينج الطابق التا�سع ، 

مكتب رقم 701 ، 1006 نيكو�سيا ، قرب�س 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : قرب�س

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 30380

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/4/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 793 فـي 2005/6/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : وايربو �سايربي�س برايفـيت ليميتيد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : دبليو اإم نيت�سريف ليميتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : قرب�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 48 ثيمي�ستوكلي ديرفـي �سينتينيال بيلدينج الطابق التا�سع ، 

مكتب رقم 701 ، 1006 نيكو�سيا ، قرب�س 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : قرب�س

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/6/7م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 46647

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2008/8/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 859 فـي 2008/3/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : بيت�سام غروب بي.ال.�سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة 

تي   ، اإي�سيك�س  ميدل   ، برينتفورد   ، رود  وي�ست  جريت   980  : �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/2/24م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 46648

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2008/8/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 860 فـي 2008/4/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : بيت�سام غروب بي.ال.�سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة 

تي   ، اإي�سيك�س  ميدل   ، برينتفورد   ، رود  وي�ست  جريت   980  : �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/2/24م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 46649

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2008/8/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 859 فـي 2008/3/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : بيت�سام غروب بي.ال.�سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة 

تي   ، اإي�سيك�س  ميدل   ، برينتفورد   ، رود  وي�ست  جريت   980  : �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/2/24م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 46650

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2008/8/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 859 فـي 2008/3/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : بيت�سام غروب بي.ال.�سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي 

ليميتيد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة 

تي   ، اإي�سيك�س  ميدل   ، برينتفورد   ، رود  وي�ست  جريت   980  : �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

دبليو 8 9 جي اإ�س ، اململكة املتحدة 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/2/24م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م
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�إعـــــــــالن

تعلـن دائـرة امللكيـة الفكريـة وفقـا لأحكـام املـادة )41( مــن قانــون حقــوق امللكيــة ال�صناعيــة 

ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 ، اأنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�صجلة 

الآتية :

م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركـــة

2007/7/14التجارة وال�صناعةاأبروي هوتلز بيفت ليمتد145941

2007/7/14التجارة وال�صناعةاأبروي هوتلز بيفت ليمتد245942

2007/7/14التجارة وال�صناعةاأبروي هوتلز بيفت ليمتد345943

2007/7/14التجارة وال�صناعةاأبروي هوتلز بيفت ليمتد445944

15 /2007/8التجارة وال�صناعة�صركة الت�صويق والتجارة املتحدة546513

15 /2007/8التجارة وال�صناعة �صركة الت�صويق والتجارة املتحدة646514

2007/8/26التجارة وال�صناعةذي اإ�صالميك بنك اوف اآ�صيا ليمتد746655

2007/8/26التجارة وال�صناعةذي اإ�صالميك بنك اوف اآ�صيا ليمتد846656

948749
�صركة حمالت عبد ال�صمد القر�صي 

للعود والعنرب والعطور
2008/1/30التجارة وال�صناعة

1048750
�صركة حمالت عبد ال�صمد القر�صي 

للعود والعنرب والعطور
2008/1/30التجارة وال�صناعة

1149263
�صركة برتا لل�صناعات 

الهند�صية ذ.م.م
2008/3/10التجارة وال�صناعة

1248068

مونرتي�س جاكويت دروز ا�س اأ 

)مونرتي�س جاكويت دروز اأ جي( 

)مونرتي�س جاكويت دروز ليمتد (

2007/12/1التجارة وال�صناعة
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركـــة

1315132
اكزونوبل كوتنغز

 انرتنا�صيونال بي فـي
1997/2/1التجارة وال�صناعة

1452686
�صركة كاين الأمريكية العاملية

 للتبغ م.م.ح
2008/7/29التجارة وال�صناعة

1552687
�صركة كاين الأمريكية العاملية 

للتبغ م.م.ح
2008/7/29التجارة وال�صناعة

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية1644260

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية1744262

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية1844263

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية1944264

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية2044265

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية2144267

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية2244268

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية2344271

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية2444273

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية2544274

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية2644275

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية2744276

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية2844277

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية2944278

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية3044280
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركـــة

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية3144281

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية3244282

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية3344284

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية3444286

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية3544287

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية3644288

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية3744289

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية3844290

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية3944291

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية4044293

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية4144294

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية4244297

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية4344299

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية4444300

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية4544301

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية4644302

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية4744303

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية4844304

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية4944306
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركـــة

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية5044307

2007/3/28التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة للتنمية5144310

1997/11/12التجارة وال�صناعةاأ�س . جي جي لي�صكو األ األ �صي5216830

1997/7/29التجارة وال�صناعةنيوزلند ميلك براند�س ليمتد5316215

2007/8/25التجارة وال�صناعةماكن�صي اآند كمباين ، انك5446618

2007/8/25التجارة وال�صناعةماكن�صي اآند كمباين ، انك5546619

2007/8/25التجارة وال�صناعةماكن�صي اآند كمباين ، انك5646620

2007/8/25التجارة وال�صناعةماكن�صي اآند كمباين ، انك5746621

2007/2/6التجارة وال�صناعةكو�صي اإنك5843516

2007/2/10التجارة وال�صناعةبالكبريي ليميتد5943537

2007/2/10التجارة وال�صناعةبالكبريي ليميتد6043538

2007/2/10التجارة وال�صناعةبالكبريي ليميتد6143539

2007/2/10التجارة وال�صناعةبالكبريي ليميتد6243540

2007/2/10التجارة وال�صناعةبالكبريي ليميتد6343541

2007/2/10التجارة وال�صناعةبالكبريي ليميتد6443542

2007/2/10التجارة وال�صناعةبالكبريي ليميتد6543543

2007/2/10التجارة وال�صناعةبالكبريي ليميتد6643544

2007/2/10التجارة وال�صناعةبالكبريي ليميتد6743545

2007/2/10التجارة وال�صناعةبالكبريي ليميتد6843546

- 95 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1209(

عبداللـه بن علـي بن اأحمـد الك�شـري

اإعــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـــة جـومــز الفنيــة �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن علي بن اأحمد الك�شري اأنــه يقــــوم بت�شفية �شركـة جـومز الفنية �ش.م.م , 

وامل�شجلة لـدى اأمانـــة ال�شـجـــل التجـــاري بالرقـــم 1178092 ، وللم�شفـي وحده حــق متثيــل 

ال�شركة فـي الت�شفيـــة اأمــام الغيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــــة امل�شفـــــي فـي كافــــة الأمـــور 

التــــي تتعــلق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتي :

واليـة �شحـار  - مركـز الواليـة

�ش.ب : 444 ر.ب : 311 

هاتـف رقم : 99321162 

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

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

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

امل�شار اإليه .
امل�شفــــي

اإعــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة فلــة �شحــار للتجــارة واملقــاوالت �ش.م.م

اأنــه يقــــوم بت�شفية �شركـة فلة �شحار للتجارة  اأحمد الك�شري  يعلن عبداللـه بن علي بن 

واملقاولت  �ش.م.م ، وامل�شجلة لـدى اأمانـــة ال�شـجـــل التجـــاري بالرقـــم 1126190 ، وللم�شفـي 

وحده حــق متثيــل ال�شركة فـي الت�شفيـــة اأمــام الغيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــــة امل�شفـــــي 

فـي كافــــة الأمـــور التــــي تتعــلق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتي :

واليـة �شحـار  - مركـز الواليـة

�ش.ب : 444 ر.ب : 311 

هاتـف رقم : 99321162 

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

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

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

امل�شار اإليه .
امل�شفــــي 
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اإعــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة ملتقـى الطـرق للحلـول التجاريـة �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن علي بن اأحمد الك�شري اأنــه يقــــوم بت�شفية �شركـة ملتقى الطرق للحلول 

التجارية  �ش.م.م ، وامل�شجلة لـدى اأمانـــة ال�شـجـــل التجـــاري بالرقـــم 1187858 ، وللم�شفـي 

وحده حــق متثيــل ال�شركة فـي الت�شفيـــة اأمــام الغيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــــة امل�شفـــــي 

فـي كافــــة الأمـــور التــــي تتعــلق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتي :

واليـة �شحـار  - مركـز الواليـة

�ش.ب : 444 ر.ب : 311 

هاتـف رقم : 99321162 

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

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

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

امل�شار اإليه .
امل�شفــــي 

مكتب �شعيـد ال�شحري و�شركـاه للمحامـاة واال�شت�شـارات القانونيـة

 اإعـــــــــالن

عــن انتهـاء اأعمـال الت�شفـيـة ل�شركـة هـان اأوفـر دي�شبليـ�ش و�شريكـه �ش.م.م

يعلـن مكتب �شعيـد ال�شحري و�شركـاه للمحامـاة وال�شت�شـارات القانونيـة ب�شفتـــه امل�شفــي 

ل�شركــة هان اأوفر دي�شبلي�ش و�شريكه �ش.م.م ، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل التجاري بالرقم 

1018372 , عــــن انتهـــــاء اأعمـــال الت�شفـيـــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�شركـــة وفقا لأحكــــام 

املـــادة )27( مـــن قانـــون ال�شركـــات التجاريـــة رقم 74/4 .

امل�شفــــي
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