
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1216(                                                                        ال�سنـــة ال�ساد�ســة والأربعـــون 

 

املحتـــــــــويــات

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

     وزارة اخلارجيــــة

�ســــــادر فـــي 2017/10/10 باإن�شـاء اللجنـة العمانيـة  قــــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2017/330 

للقانـون الدولـي الإن�شانـي .

                           الهيئــة العامــــة ل�ســــوق املـال 

�ســــــادر فـــي 2017/10/24 ب�شـــاأن لئحـــة ت�شويـــق  قــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــم خ/2017/69 

املنتجـــات التاأمينيـــة .

                                                              بلديـــة م�سقــــط

�ســــــادر فـــي 2017/10/19 باإ�شـدار لئحـة تنظيـم  قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــم 2017/212 

احلفـــر حتـــت  واأعمـال  اجلبـال  تراخيـــ�ص قطـع 

الطريـق .

رقم 

ال�سفحة

الأحـــــد 9 �سفـــــــــر 1439هـ                                                        املـوافــــــــق 29 اأكتوبـــــــر 2017م    
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رقم 

ال�سفحة

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

                      وزارة التجـــارة وال�سناعـــة

اإعالن ب�شــاأن طلبــات بــراءات الختــراع املقبولــة .

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

اإعالن ب�شاأن العالمات التي مت التاأ�شري فـي ال�شجالت بالرتخي�ص بالنتفاع . 

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

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

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفيـة ل�شركة عبيد جروب لالإن�شاءات والتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأيوب واأحمد للتجــارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة عمان لت�شنيع الأ�شمدة الع�شوية والكيميائية �ص.م.ع.ع .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الفــون للمقـــاولت �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة وادي معول للتجـارة - تو�شيـة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شهـــــول وادي اللوامــي �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة املظفر لل�شفر وال�شياحة .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفية ل�شركة النجمـــة لل�شيافـــة �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفية ل�شركة ترن�شتال الهند�شية و�شركاهم �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفية ل�شركـة برتوليوم جيولوجيكل �شريفي�شز �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفية ل�شركة الأن�شاري لتكنولوجيا الطاقة �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفية ل�شركـة بابوه وعثمان الزدجايل �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفية ل�شركـة يحيــى الزرافـــي و�شريكه - ت�شامنية .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1216(

 وزارة اخلارجيــــة

قــرار وزاري 

رقـــم 2017/330 

باإن�سـاء اللجنـة العمانيـة للقانـون الدولـي الإن�سانـي

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32 ، 

واإىل موافقة جمل�س الوزراء ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولــــى

تن�ســاأ بــوزارة اخلارجيــة جلنــة ت�سمــى " اللجنــة العمانيــة للقانــون الدولــي الإن�سانــي " .

املــادة الثانيـــة

 ، ت�سكل اللجنة العمانية للقانون الدويل الإن�سانــي برئا�ســة ممثـــل عــن وزارة اخلارجيــة 

وع�سوية ممثلني ل تقل وظيفة اأي منهم عن مدير عام ومن فـي حكمه من اجلهات الآتية :

- وزارة الدفاع ) نائبــا للرئيــ�س ( .

- وزارة العـدل .

- وزارة ال�سوؤون القانونية .

- وزارة الرتاث والثقافة .

- وزارة الرتبية والتعليم .

- وزارة التعليم العايل .

- وزارة القوى العاملة .

- جامعة ال�سلطان قابو�س .

- �سرطة عمان ال�سلطانية .

- الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .

- الهيئة العمانية للأعمال اخلريية .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1216(

وللجنة ال�ستعانة مبن تراه منا�سبا من امل�ست�سارين واخلرباء واملخت�سني حل�سور جل�ساتها ، 

بهـــدف ال�سرت�ســــاد باآرائهــــم  ، دون اأن يكــــون لهــــم �ســــوت معـــدود فـيمـــا ت�ســدره اللجنــة 

من قرارات اأو تو�سيات .

املــادة الثالثـــة

تكون مدة الع�سوية فـي اللجنة العمانية للقانون الدويل الإن�ساين )3( ثلث �سنوات قابلة 

للتجديـد ملــدة اأو ملــدد اأخرى مماثلة .

وي�سدر بت�سمية رئي�س واأع�ساء اللجنة قرار من الوزير امل�سوؤول عن ال�سوؤون اخلارجية .

املــادة الرابعـــة

تخت�س اللجنة العمانية للقانون الدويل الإن�ساين بدرا�سة جميع امل�سائل املت�سلة بالقانون 

الدويل الإن�ساين وجمالت تطبيقه ، ويكون لها ب�سفة خا�سة ما ياأتي :

1 - التعريف مببادئ القانون الدويل الإن�ساين ، ون�سر ثقافته داخل ال�سلطنة .

2 - اقتـــراح التدابيـــر والدرا�ســـات الكفـيلـــة بتنفـيـــذ قواعــد القانــون الدولــي الإن�سانــي 

على ال�سعيد الوطني .

3 - تقدمي املقرتحات اللزمة ملواءمة الت�سريعات الوطنية مع قواعد القانون الدويل 

 ، ال�سلطنـــة  لــها  ان�سمـــت  التــي  الدولية  واملواثيق  التفاقيات  واأحكام   ، الإن�ساين 

واقرتاح الن�سمام اإىل التفاقيات الدولية الأخرى ذات ال�سلة بالقانون الدويل 

الإن�ساين .

4 - اقرتاح خطة �سنوية تت�سمن التدابيـــر الوطنيـــة اللزمــة لن�سر ثقافة القانون 

الدويل الإن�ساين وتطبيقه على ال�سعيد الوطني بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ، 

ورفعها اإىل جمل�س الوزراء للعتماد .

القانــون  املتمتعة باحلمايــة مبقت�ســى  املواقع  املعنية ب�ساأن  التن�سيق مع اجلهات   - 5

الدويل الإن�ساين .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1216(

6 - اقتــراح عقـــد النـــدوات و�سائــــر الفعاليـــات املت�سلــــة بالقانـــون الدولـــي الإن�سانــي 

على امل�ستوى الوطني .

7 - متثيل ال�سلطنة فـي الجتماعات وامللتقيات الإقليمية والدولية اخلا�سة بالقانون 

الدويل الإن�ساين .

اإعداد وتدريب وتطوير الكوادر الوطنية فـي جمال القانون  8 - الإ�سهام فـي برامج 

الدويل الإن�ساين .

9 - ترجمة الوثائق وامل�ستندات املت�سلة بالقانون الدويل الإن�ساين .

10 - اأي مهام اأخرى ذات �سلة تكلف بها من جمل�س الوزراء .

املــادة اخلام�ســة

جتتمع اللجنة العمانية للقانون الدويل الإن�ساين بدعوة من رئي�سها مرة كل )3( ثلثة 

اأ�سهــر ، اأو كلمـــا دعـــت احلاجة اإىل ذلك ، ويكون اجتماع اللجنة �سحيحا بح�سور اأغلبية 

اأع�سائهـــا ، على اأن يكـــون من بينهــم الرئي�س اأو نائبه ، وت�سدر اللجنة قراراتها باأغلبية 

اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين ، وعنـــد ت�ســـاوي الأ�ســوات يرجـــح اجلانب الذي منه رئي�س 

الجتماع .

املــادة ال�ساد�ســة

يجوز للجنة العمانية للقانون الدويل الإن�سانــي ت�سكيـــل جلــان عمـــل مـــن بـــني اأع�سائهـــا 

اأو من غريهم لبحث اأي من امل�سائل ذات ال�سلة باخت�سا�ساتها ، وتعر�س تلك اللجان نتائج 

اأعمالها على اللجنة .

املــادة ال�سابعـــة

تعد اللجنة العمانية للقانون الدويل الإن�ساين تقريرا �سنويا عن اأن�سطتها واخت�سا�ساتها 

مت�سمنا ما تراه من تو�سيات ، وترفعه اإىل جمل�س الــوزراء مـــن خـــلل الـــوزير امل�ســـوؤول 

عن ال�سوؤون اخلارجية .

املــادة الثامنـــة

يكون للجنة العمانية للقانون الدويل الإن�ساين اعتماد مايل مل�ساعدتها على القيام مبهامها ، 

ويدرج �سمن املخ�س�سات املالية املقررة لوزارة اخلارجية فـي امليزانية العامة للدولة .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1216(

املــادة التا�سعـــة

حتدد مكافاأة رئي�س واأع�ساء اللجنة بقرار من جمل�س الوزراء .

املــادة العا�ســــرة

تتوىل وزارة اخلارجية معاونة اللجنة العمانية للقانون الدويل الإن�ساين فـي القيام بكافة 

، كما تقوم مبتابعة وتنفـــيذ قراراتهــا وتو�سياتهـــا  ال�سوؤون الفنية والإدارية اخلا�سة بها 

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .

املــادة احلاديــة ع�ســرة

على وحدات اجلهاز الإداري للدولة معاونة اللجنــة العمانيــة للقانــون الدولـــي الإن�سانــي 

اأداء مهامها ، وتي�سري مبا�سرتها اخت�سا�ساتها ، وتزويدهــا مبـــا تطلبـــه مـــن بيانـــات  فـي 

اأو معلومات تت�سل بهذا الخت�سا�س ، ومبا ل يتعار�س مع القوانني والنظم املعمول بها .

املــادة الثانيــة ع�ســرة

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

 �صـدر فـي : 19 من محـــــرم 1439هـ 

املوافـــــق : 10 من اأكتوبــــر 2017م

يــو�ســف بـن علـــــوي بـن عبـداللــــه

الوزيــر امل�ســوؤول عن ال�ســـوؤون اخلارجيـة
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الهيئــة العامــــة ل�ســــوق املـال 

قــــرار

رقـــم خ/2017/69

ب�ســـاأن الئحـــة ت�سويـــق املنتجـــات التاأمينيـــة

ا�ستنادا اإىل قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/90 بنقل اخت�سا�سات التاأمني من وزارة التجارة وال�سناعة 

اإىل الهيئة العامة ل�سوق املـال ، 

واإىل قانون التاأمني التكافلي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/11 ، 

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون �سركات التاأمني ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 80/5 ، 

واإىل القرار الوزاري رقم 83/26 ب�ساأن احلظر على جميع �سركات التاأمني العاملة فـي ال�سلطنة 

اإ�سدار اأي وثيقة تاأمني قبل عر�سها على وزارة التجارة وال�سناعة ، 

واإىل موافقة وزارة املـالية ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املـال ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

املــادة االأولــــى

يعمل فـي �ساأن ت�سويق املنتجات التاأمينية ، باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيـــة

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

املــادة الثالثـــة

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

�سدر فـي :  4  من �سفـــــــــر 1439هـ

املـوافـــق : 24 من اأكتوبـــر 2017م
عبداللـه بن �سالـم بن عبداللـه ال�ساملــي

الرئي�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املـال
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الئحــة ت�سويـــق املنتجـــات التاأمينيـــة

املــادة )1(

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها :

الهيئــــــــــــــــــــة: الهيئــة العامـــة ل�ســـوق املـــــال .

ال�سركـــة املرخـــ�س لها مبزاولـــة ن�ســــاط التاأمــني طبقــا لأحكــــام قانـــون  ال�سركـــــــــــــــــة: 

�سركات التاأمني وقانون التاأمني التكافلي امل�سار اإليهما .

جمموعـــة مـــن املنافـــع امللمو�ســـة وغري امللمو�ســـة واخلدمـــات املرتبطـــة  املنتج التاأميني : 

بها التي حتتويها وثيقة التاأمني .

املــادة )2(

ل يجــــوز لأي �سركـــة ت�سويـــق اأي منتــــج تاأمينــــي اإل بعــــد احل�ســـول علـــى املوافقـــة الكتابيـــة 

من الهيئة .

املــادة )3(

التاأميني تقدمي طلب مكتوب للهيئة  املنتج  املوافقة على ت�سويق  ي�ستـرط للح�سول على 

علــى النمـوذج املعــد لـــذلك ، و�ســـداد الر�ســـم املقرر لدرا�ســـــة الطلـــب ، وا�ستيفـــاء املتطلبـــات 

وال�سوابــط الآتيــة :

حتديد موا�سفات املنتج التاأميني .   1

تقدمي وثيقة املنتج التاأميني وجميع امل�ستندات املطلوبة حمررة باللغــة العربيــة    2

اأو مرفقا بهـا ترجمــة عربيــة طبــق الأ�سل ، وعند الختــالف فـي تف�سريهـــا يعتـــد 

بالن�سخة العربية .

تقديــم �سيا�ســة الت�سعيــر على اأن تكــــون متوافقـــة مع �سيا�سة الكتتـــاب والت�سعيــر    3

املعتمدة من قبل جمل�س اإدارة ال�سركة .

تقدمي وثيقة مواد الت�سويق .   4

�سهادة اخلبري الكتواري .   5

�سهادة جلنة الرقابة ال�سرعية بالن�سبة للتاأمني التكافلي .   6
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العاملة    7 لل�سركات  املهني  ال�سلوك  ميثاق  التاأميني مع متطلبات  املنتج  يتوافق  اأن 

فـي قطاع التاأمني ، والتاأمني العام / التكافلي العام ، وتاأمني حياة / تاأمني تكافلي 

عائلي .

اأن يكون ت�سميم املنتج التاأميني وت�سنيفه مبنيا على مبادئ التاأمني ال�سليمة .   8

اأن تكون الأخطــــار املوؤمن عليها مبوجـــب وثيقــــة املنتـــج التاأمينـــي وا�سحــــة وذات    9

�سفافـية ول تنطوي على اأي غمو�س .

اأن تكون قواعد و�سروط وثيقة املنتج التاأميني عادلة بني املوؤمن واملوؤمن له .   10

املــادة )4(

تتوىل الهيئــة درا�ســة الطلـب والتحقـــق من ا�ستيفــاء كافـــة املتطلبات وال�سوابط املقــررة ، 

ويجـوز لها ا�ستيفاء اأي م�ستندات اأو متطلبات اأو �سوابــط ل تتوافر فـي الطلـــب ، ويعتبــر 

الطلب ملغيا اإذا مل يقم مقدم الطلب با�ستكمال كافة امل�ستندات اأو املتطلبات وال�سوابط 

املطلوبة خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ طلبها .

املــادة )5(

ت�ســــدر الهيئــــــة موافقتهــــا علــــى ت�سويـــق املنتــــج التاأمينـــي خـــالل مـــدة ل تتجـــــاوز )30( 

ثالثني يوما من تاريخ ا�ستيفاء الطلب جلميع متطلبات و�سوابط ت�سويق املنتج التاأميني ، 

ويعد انق�ساء هذه املدة دون البت فـي الطلب قرارا بالرف�س .

املــادة )6(

يجوز للهيئة اإلغاء موافقتها على ت�سويق املنتج التاأميني ، �سريطة اأن يكون قرارها م�سببا ، 

واأن تخطر ال�سركـــة قبل �ســـدور قرار الإلغـــاء بوقت كـــاف ، كما يجوز لها اإجراء اأي تعديـل 

على وثيقة املنتج التاأميني .

املــادة )7(

حتدد ر�سوم درا�سة طلب ت�سويق املنتج التاأميني واملوافقة عليه وفقا للجدول الآتي :

 

الر�سم بالريال العمايناخلدمــــــةم

100درا�سة طلب ت�سويق املنتج التاأميني1

500املوافقة على ت�سويق املنتج التاأميني 2
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بلديـــة م�سقــــط

قـــرار

رقـــم 2017/212

ب�إ�سـدار الئحـة تنظيـم تراخيـ�ص

 قطـع اجلبـ�ل واأعمـ�ل احلفـر حتـت الطريـق  

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

 تـقـــرر 

املــ�دة االأولـــــى

يعمــل فـي �ســاأن تنظيــم تراخيـــ�ص قطــع اجلبــال واأعمــال احلفــر حتــت الطريــق ، باأحكــام 

الالئحــة املرفقـــة .

املــ�دة الث�نيــــة

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

املــ�دة الث�لـثــــة

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

�سدر فـي : 28/  1 /1439هـ

املوافــــق : 19 /2017/10م

 املهند�ص/ حم�سن بن حممد ال�سيخ 

                                                                                                      رئيــــــــ�ص بلديــــــــــة م�سقــــــــط
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الئحـة تنظيـم تراخيـ�ص

 قطـع اجلبـ�ل واأعمـ�ل احلفـر حتـت الطريـق 

املــ�دة ) 1 (

فـــي تطبيــق اأحكــام هـــذه الالئحــة يكــون للكلمــات والعبــارات الآتيــة املعنــى املو�ســح قريـــن 

كـل منـهـا ، مـا لـم يقتـ�ص �سيـاق النـ�ص معنـى اآخـر :

1 - البلديـــة : 

بلدية م�سقط .

2 - الرتخيــ�ص : 

املوافقــة الكتابيـــة ال�ســادرة مــن البلديــة للمرخــ�ص لــه للقيام باأعمال قطع اجلبال ، 

اأو احلفر حتت الطريق .

3 - قطــع اجلبــ�ل : 

القيــام باأعمــال التك�سيــر والقطــع باجلــبل ل�ست�ســالح قطعــة اأر�ص اأو عمل حمايــات 

من ت�ساقط ال�سخور والنهيارات ، وتنفذ هذه الأعمال عن طريق مقاول معتمد 

لذلك ، وباإ�سراف ا�ست�ساري معتمد ، وفق الرتخي�ص ال�سادر من البلدية .

4 - اأعمـ�ل احلفـر حتـت الطريـق : 

 ، اأ�سفــل ال�ســارع امل�سفلــت بعمــق معني ، على ح�ســب موقـع ال�سـارع  حفر ملــد خدمــات 

وطبيعة الرتبة ، واخلدمة املراد مدها ، ويتم التنفيذ عن طريق مقاول معتمد لذلك ، 

وبالطريقة املثلى لو�سع الطريق وفق الرتخي�ص ال�سادر من البلدية . 

املــ�دة ) 2 (

ل يجوز قطع جبل اأو القيام باأعمال حفر حتت الطريق اإل بعــد احل�ســول علــى ترخيــ�ص 

من البلدية ، وفقا لأحكام هذه الالئحة . 
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املــ�دة ) 3 (

يقــدم طلــب احل�ســول علــى الرتخيــ�ص بقطع جبل اأو القيام باأعمــال حفر حتت الطريق 

اإىل البلدية ، وفقا للنموذج املعتمد منها ، مرفقا به امل�ستندات الآتية :

اأوال: بالن�سبة لرتخي�ص قطع جبل :

1 - �سند امللكية للقطعة ، اأو املوافقة من وزارة الإ�سكان اإن مل يكن بها �سند ملكية .

2 - الر�سم امل�ساحي .

3 - خرائط تو�سح م�سحا للقطعة مع طريقة القطع املتنا�سبة مع نوعية تربة اجلبل .

4 - �سهادة التاأمني احلرفية للمكتب ال�ست�ساري .

وفـي حالة موافقة البلدية ، يلتــزم املقــاول امل�سنــد لــه العمــل مــن مالــك القطعــة 

قبــل تنفيــذ اأعمــال قطع اجلبل مبوافاة دوائر ال�سوؤون الفنية باملديريات العامة 

للبلدية بالولية ، بامل�ستندات الآتية :

1 - املخطط املعتمد .

2 - عقد اإ�سراف بني املالك ، وال�ست�ساري .

3 - �سهادة التاأمني على امل�سروع .

4 - دفع التاأمني املقرر مبوجب اأحكام هذه الالئحة .

وفـي جميع الأحوال ، على مقدم الطلب موافاة البلدية باأي م�ستندات تطلبها .

ث�نيــ�: بالن�سبة للرتخي�ص بالقيام باأعمال حفر حتت الطريق :

ن�سخــة مــن الر�سومــات املو�سحــة لنطــاق الأعمــال املتعلقــة باحلفريــات ، ويجــب   - 1

اأن تكون م�سارات خطوط اخلدمات القائمة ، وم�سار اخلط اجلديد مو�سحة 

ب�سكل منا�سب على الر�سم املرفق .

ن�سخ من اعتماد اجلهات ذات الخت�سا�ص على الر�سومات ، والتي يجب اأن تكون   - 2

�سارية املفعول حتى النتهاء من اأعمال احلفر .
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ر�سالة تعهد من اأحد مقاويل الطرق امل�سجلني لدى بلدية م�سقط تثبت اأن اأعمال   - 3

قطع ال�سارع امل�سفلت واإعادة اإ�سالحه ، �ستتم عن طريقهم فـي حالة قطع طرق 

اأ�سفلتية .

املــ�دة ) 4 (

30 ( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  تقوم البلدية بدرا�سة الطلب ، والبت فيه خالل ) 

م�ستوفيا كافة امل�ستندات املطلوبة ، ويعترب م�سي هذه املــدة بدون رد من البلدية رف�سا 

للطلـب ، ويجـوز ملقـــدم الطلــب التظلــم مــن قـــرار الرفـــ�ص مبوجـــب طلـــب كتابـــي يقــدم 

اإلـى رئيـــ�ص البلديـــة مو�سحــا به اأ�سباب التظلم ، ومرفقا به �سورة من القرار املتظلم منه 

خالل ) 60 ( �ستني يوما من تاريخ اإخطار �ساحب ال�ساأن بالقرار ، ويجب البت فـي التظلم 

خــالل ) 30 ( ثالثني يوما مــن تاريــخ تقدميــه ، ويعترب م�سي تلك املــدة دون البــت فيــه 

مبثابة رف�ص للتظلم .

املــ�دة ) 5 (

يحظر قطع اجلبال اأو القيام باأعمال احلفر حتت الطريق بني غروب ال�سم�ص و�سروقها ، 

ومن يوم اجلمعة حتى منت�سف نهار يوم ال�سبت ، اإل بعد احل�سول على موافقة م�سبقة 

بذلك من البلدية .

املــ�دة ) 6 (

يلتزم كل من لديه ترخي�ص قطع جبل اأو اأعمال احلفر حتت الطريق باإيداع مبلغ تاأمني 

قبــل ال�ســروع بالعمــل ل�سمان تنفيــذه ح�سب ال�سروط املــحددة ، ونقــل املخلفــات ، ونظافــة 

املوقع ، وذلك على النحو الآتي :

1 - مبلغ ن�سف ريال عماين عن قطع كل مرت مكعب من اجلبل بحد اأدنى ) 1000 ( األف 

ريال عماين ، وبحد اأق�سى ) 100٫000 ( مائة األف ريال عماين .
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2- مبلــغ ريــالن عمانيــان عـــن حفـــر كـــل متـــر طولـــي فـــي اأر�ص بي�ســاء بحـــد اأدنــــى 

) 300 ( ثالثمائة ريال عماين .

3 - مبلــغ ثالثــة ريالت عمانيــة عــن حفـــر كـــل متــــر طولــي علـــى اأر�ص بهـــا ت�سجيــر ، 

اأو اإنرتلوك ) التبليط ( بحد اأدنى ) 500 ( خم�سمائة ريال عماين .

املــ�دة ) 7 (

فـي حالة تعذر عمل حفر حتت الطريق ، ي�سمح بقطع ال�سارع بعد موافقة البلدية ح�سب 

ال�سروط الآتية : 

1 - تقدمي مبلغ �سمان بنكي ، مدتــه ) 2 ( عامان بحد اأدنى ) 2000 ( األفي ريال 

عماين ح�سب نوع القطع ، وطوله .

2 - يجب اإعادة �سفلتة الطريق ب�سكل موؤقت مبا�سرة بعد مــد اخلط املراد تنفيذه ، 

على اأن يتم عمل ال�سفلتة النهائية فـي غ�سون ) 1 ( اأ�سبوع واحد .

املــ�دة ) 8 (

( التي نفذتها   Duct ( يلتــزم املقــاول فـي حالــة رغبتــه فـي ا�ستخـدام اأنفاق عبور اخلدمات

البلدية اأ�سفل ال�سوارع بدفع مبلغ مايل على النحو الآتي :

 

�ســ�رع مفــرد

 ذو اجت�هيـن
�ســ�رع مــزدوج

طـرق ذات ثالثـة م�سـ�رات 

اأو اأكثــر لكــل اجتــ�ه 

قطر االأن�بيب 

) مم (

) 500 (

 خم�سمائة ريال عماين

) 1000 (

 األف ريال عماين

) 1500 (

 األف وخم�سمائة ريال عماين
) 100 ( مم

 ) 750 (

�سبعمائة وخم�سون

 ريال عمانيا

 ) 1500 (

 األف وخم�سمائة 

ريال عماين

) 2000 (

 األفا ريال عماين
) 200 ( مم

 ) 1000 (

األف ريال عماين

 ) 2000 (

األفا ريال عماين

 ) 3000 (

ثالثة اآلف ريال عماين
) 300 ( مم

  ) 1500 (

األف وخم�سمائة

 ريال عماين

) 3000 (

 ثالثة اآلف

 ريال  عماين

  ) 5000 (

خم�سة اآلف ريال عماين

) 400 ( مم 

فاأكثــــر
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املــ�دة ) 9 (

يلتـــزم املقـــاول بتقديـــم �سمـــان بنكـــــي معتمــــد اإلـــى البلديــــــة ، مدتــــه ) 2 ( عامـــان بقيمــــة 

األـــف ريــال عماين فـي حالة عمــل حفــر لولبــي حتــت �سـارع رئي�ســـي  ) 30٫000 ( ثالثــني 

مــزدوج ذي حارتــني ، وي�ساف مبلغ ، وقدره ) 7٫500 ( �سبعــة اآلف وخم�سمائــة ريـــال عمانــي 

لكل حارة اإ�سافية .

املــ�دة ) 10 (

يلتــزم ال�ست�ســاري بتقديــم طلــب اإىل البلديـــة ملعاجلـــة الو�ســع فـــي حالـــة حـــدوث انهيـــار 

اأو انزلق ي�سر باملباين املحيطة بامل�سروع حمل الرتخي�ص فـي مدة اأق�ساها ) 10 ( ع�سرة 

اأيــام من تاريــخ حـدوث النهيـــار ، اأو النزلق ، ويلتزم املقاول باملعاجلة فـي مدة ل تتجاوز 

) 1 ( �سهرا واحدا من تاريخ موافقة البلدية على الطلب املذكور .

املــ�دة ) 11 (

على اجلهة املخت�سة فـي البلدية اإلزام املقاول بتكملة مبلغ التاأمني املودع ب�سبب عمليات 

اخل�سم ، وذلك خالل ) 7 ( �سبعة اأيام من تاريخ تبليغه باخل�سم .

املــ�دة ) 12 (

يجب اإح�سار اإي�سالت املردم التي تثبت التخل�ص من املخلفات باملردم عند طلب ا�سرتجاع 

مبلغ التاأمني ، مع �سهادة اإمتام الأعمال من البلدية ، ور�سالــة مــن قبــل اجلهـــة امل�سرفـــة 

على امل�سروع ، مفادها اأنها اأ�سرفت على الأعمال ، ومت تنفيذها ح�سب الإجراءات الالزمة .

املــ�دة ) 13 (

 يتحمل كل من ال�ست�ساري ، واملقاول بح�سب الأحوال امل�سوؤولية اجلزائية عن اأي حادث 

التي قد حتدث  الت�سامنية عن الأ�سرار  املدنية  ، وامل�سوؤولية  املنفذة  يقع ب�سبب الأعمال 

لالأفراد واملمتلكات العامة واخلا�سة فـي اأثناء القيام بامل�سروع .

املــ�دة ) 14 (

يتحمل ال�ست�ساري م�سوؤولية الأخطاء فـي الت�ساميم اخلا�سة بقطع اجلبل .
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املــ�دة ) 15 (

يلتزم كل مقاول باإزالة املخلفات اأو الأنقا�ص ، واإعادة احلال اإىل ما كان عليه خالل املدة 

املحددة من البلدية ، على األ تتجاوز ) 1 ( �سهرا واحدا ، وفـي حالة اإخالل املقاول تقوم 

اجلهة املخت�سة بالبلدية ، وبدون اإنذار م�سبق باتخاذ الإجراءات القانونية �سد املقاول ، واتخاذ 

الإجــراءات الالزمة لإزالة املخلفات ، واإعادة احلال اإىل ما كان عليه على نفقة املقاول ، 

بالإ�سافة اإىل خ�سم التكلفة من قيمة التاأمني مبا�سرة ، على النحو الآتي :

اأربعــة   )  24  ( عــن  تقــل  �سحنــة  كـل  ريــال عمانـي عـن  ( ثالثمائــة   300  ( 1 - مبلــغ 

وع�سرين طنا من املخلفات اأو الأنقا�ص .

2 - مبلغ ) 600 ( �ستمائة ريال عماين عــن كــل �سحنــة حمولتهــا ) 24 ( اأربعــة وع�سرون 

طنا من املخلفات اأو الأنقا�ص .

املــ�دة ) 16 (

مع عدم الإخالل بالعقوبة املقررة قانونا ، يعاقــب كــل من يخالــف اأحكــام هــذه الالئحــة 

باجلزاءات الإدارية الآتية : 

1 - غرامة اإدارية ، مقدارها ) 2٫500 ( األفان وخم�سمائة ريــال عمانــي فـي حالــة القيام 

بقطع اجلبل اأو اأعمال احلفر حتت الطريق دون ترخي�ص .

2 - غرامــة اإداريــة ، مقــدارها ) 500 ( خم�سمائــة ريــال عمانــي ، فـــي حالــة خمالفــة 

اأي اأحكام اأخرى ، ومينح املخالف مهلة ، مقدارها ) 10 ( ع�سرة اأيام لإزالة اأ�سباب 

املخالفة ، وفـي حالة عدم ت�سحيح املخالفة خالل املدة املذكورة يعترب الرتخي�ص 

ملغى .
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وزارة التجــارة وال�صناعـة

اإعـــــالن

تعلــن د�ئــرة �مللكيــة �لفكريــة عــن �لبـر�ء�ت �ملمنوحــة ، وذلك وفقــــا للمادة )10( من �أحكـــام 

قانون حقوق �مللكية �ل�سناعية �ل�سادر باملر�سوم �ل�سلطاين رقم 2008/67 و�ملـادة )36( من 

الئحته �لتنفـيذية �ل�سادرة بالقر�ر �لوز�ري رقم 2008/105 .

رمـوز البيانــات الببليوجرافـية

الرمـــــــزالبيـان الببليوجرافـي

11رقم �لرب�ءة

12نوع �لرب�ءة

21رقم �لطلب

22تاريخ تقدمي �لطلب

30بيانات �الأ�سبقية

44تاريخ �لن�سر عن قبول �لطلب

45تاريخ �لن�سر عن �لرب�ءة

51�لت�سنيف �لدويل

54ت�سمية �الخرت�ع

57�لو�سف �ملخت�سر

71ا�سم طالب �لرب�ءة

72ا�سم �ملخرتع

73ا�سم �ملمنوح له �حلق فـي �مللكية

74ا�سم �لوكيل
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الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع/منوذج املنفعة

�صلطنـة عمــان
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 املديريـة العامــة للتجـــارة

دائـــرة امللكيــــة الفكريــــــة

)22(2014/6/30

)21(OM/P/2014/00141

)44(
2017/5/29

اجلريدة الر�سمية رقم : 1196

)45(

)11(000042

E21B 33/128)2006.01) E21B 33/134)2006.01) E21B 33/12 )2006.01(Int. Cl.)51(

�إي هول�ستاد هولدينج �أيه �أ�س �سركة نرويجية : كيوجارد�سليا 5 �ن 4050 �سوال1)71(

هيجي�ستاد ، فرودي فلوغيم ، نرويجي : لينجمو 23 �ن 6869 هاف�سلو1)72(

)73(
1

2

)74(
�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية و بر�ء�ت �الخرت�ع �س.م.م1

2

)30(
�لرنويج 20120506 تاريخ : 2012/5/2

بتاريخ : 2013/4/25  PCT/NO2013/050073
بر�ءة �خرت�ع)12(

)54(

ت�سمية �الخرت�ع :

جهــاز للتحكم فـي متــدد ج�ســم بطانــة تقويــة و�أي�سـا �أد�ة �أنبوبيـة ، 

 طريقـة و��ستخد�مهـا للتحكـم فـي متدد ج�سم بطانة تقوية .

تبد�أ �حلماية من تاريخ 2013/4/25 وتنتهي بتاريخ 2033/4/25

)57( �لو�سف �ملخت�سر :

على   )52( تقوية  بطانة  و��ستخد�م ج�سم  ، طريقة   )46( �أنبوبية  �أد�ة   ،  )2( �لتمدد  فـي  للتحكم  جهاز 

60( جل�سم بطانة تقوية )52(   ، 58( مرتبة جماورة على �لطرف )56   ، �ل�سياق )50( بحلقة دعم )54 

. ي�سمل جهاز �لتحكم بالتمدد )2( عن�سر )4 ، 4�أ ، 4ب( حتكم بالبطانة تقوية مرتبة لتو�سع حموريا 

جماورة حللقة دعم )54 ، 58( ومرتبة للحركة �لقطرية بالن�سبة �إىل �ل�سياق )50( ، وج�سم نقل �لطاقة 

)6( مت�سل بعن�سر حتكم بالبطانة تقوية )4 ، 4�أ ، 4ب( للنقل �الختياري لطاقة �لت�سغيل لعن�سر �لتحكم 

بالبطانة تقوية )4 ، 4�أ ، 4ب(. �ملحدد بج�سم نقل �لطاقة )6( �أنه ي�سمل ج�سم رفع )8( مع جزء �رتكاز 

يت�سل   )12( �لرفع  لذر�ع  �حلر  �لطرف   ،  )10( �الرتكاز  جزء  من  قطريا  يربز   )12( رفع  وذر�ع   )10(

بعن�سر ج�سم �لبطانة تقوية )4 ، 4�أ ، 4ب( ، يدور ج�سم �لر�فعة )8( حول حمور دور�ن )22( خالل جزء 

�الرتكاز )10( ، وي�سمل ج�سم نقل �لطاقة )6( جهاز توفـري �لعزم )30( جل�سم �لرفع )8( �ملت�سل مب�سدر 

�ختياري للعزم جل�سم �لرفع )8( ، ولدور�ن ج�سم �لر�فعة )8( حول حمور �لدور�ن )22( .

-22-



اجلريدة الر�سمية العدد )1216(

 
Patent / Utility Model English Abstract   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2014/06/30   (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & Industry 
Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2014/00141  (21)  
29-05-2017 / Official 

Gazette No. 1196. 
(44)  

 (45)  
000042 (11)  

E21B 33/128 (2006.01), E21B 33/12 (2006.01), E21B 33/134 (2006.01 Int. Cl. (51) 
E HOLSTAD HOLDING AS (Norway) Oygardslia 5  N 4050 Sola 1 )71(  
 2 
HEGGESTAD, Frode Flugheim (Norway) Lyngmo 23 N 6869 HAFSLO 1 )72(  
 2 
 1 )73(  
United Trademark & Patent Services 1 )74(  
 2 

20120506 dated 02/05/2012 
PCT/NO2013/050073 Dated on 25.04.2013 

(30) 

PCT (12) 
(54)Title : 
“AN EXPANSION CONTROL DEVICE FOR A PACKER BODY AND ALSO A PIPING TOOL, 
METHOD AND USE FOR CONTROLLING THE EXPANSION OF THE PACKER BODY “ 

Protection starting from 25/04/2013 to 25/04/2033 
(57) Abstract 

 
An expansion-control device (2), a piping tool (46), a method and uses for a packer body (52) on a 
mandrel (50) with a supporting ring (54; 58) arranged adjacent to an end (56; 60) of the packer body 
(52). The expansion-control device (2) includes a packer-control element (4; 4a; 4b) for positioning 
adjacent to the supporting ring (54; 8) and for radial movement relative to the mandrel (50); and a 
power-transmission body (6) connected to the packer-control element (4; 4a; 4b) for the transmission 
of activating power thereto. What is particular is that the power-transmission body (6) includes a 
lever body (8) with a fulcrum portion (10), and a lever arm (12) projecting radially from the fulcrum 
portion (10); the free end of the lever arm (12) being connected to the packer-control element (4; 4a; 
4b); the lever body (8) being rotatable around a rotational axis (22) through said fulcrum portion (10); 
and the power- transmission body (6) including a torque-supplying device (30) to which the lever 
body (8) is operatively connected for the supply of torque to the lever body (8), and for the rotation of 
the lever body (8) around the rotational axis (22) 

 

 
 
 

-3نموذذجج  7  
 Patent / Utility Model English Abstract
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الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع/منوذج املنفعة

�صلطنـة عمــان

وزارة التجارة وال�صناعة

 املديريـة العامــة للتجـــارة

دائـــرة امللكيــــة الفكريــــــة

)22(2010/7/25

)21(OM/P/2010/00141

)44(
2017/2/26

اجلريدة الر�سمية رقم : 1183

)45(

)11(000045

F16L 55/26 )2006.01(Int. Cl.)51(

هيليك�س تيكنوجليز �يه ��س ، �سركة نرويجية فـي : جا�سيفكفـني 4 ، �ن-2007 كجيللري ، �لرنويج 1)71(

بيك ، ��سبني ، نرويجي فـي : فريدجتوف نان�سينز فـي 14 ، �ن-1472 فـيجيلهمار �لرنويج 1)72(

)73(
1

2

)74(

�سابا و�سركاوؤهم للملكية �لفكرية 1

2

3

)30(
�لرنويج رقـم : 20080478 تـاريخ : 2008/1/25

)وفقا للطلب �لدويل رقم:PCT/NO 2009/000029 بتـاريخ 2009/1/23(

بر�ءة �خرت�ع)12(

)54(

ت�سمية �الخرت�ع :

طريقة لتقدير حالة ما�سورة ومنع �إحكام �لت�سرب ملو��سري نقل �لغاز

�حلماية تبد�أ من تاريخ 2009/1/23 وتنتهي بتاريخ 2029/1/23

)57( �لو�سف �ملخت�سر :

ت�سمل  �لطريقة   . �لغاز  تدفق  مع  بالتو�زي  ما�سورة  حالة  لتقييم  بطريقة  يخت�س  �حلايل  �الخرت�ع 

�إنتاجا و�حد� �أو �أكرث من عن�سر حامل للمج�س ، حيث �إن �لعنا�سر ت�سكل لتت�سمن بار�مرت�ت خمتارة ، 

��ستقد�م �لعنا�سر �حلاملــة للمج�س د�خـــل �لغاز �ملتدفــــق ، و�ختيار �لبار�مرت�ت فـي �لعنا�سر �حلاملـــة 

�أي�سا  . �الخرت�ع �حلايل  �ملفاجئ  �لتغري  �ملا�سورة عن طريق  �لعنا�سر تنقل بطول  �إن  للمج�س بحيث 

يخت�س بطريقة الختز�ل �لت�سرب خالل ت�سرب فـي �ملا�سورة . وبهذ� �ل�ساأن ، فاإن �لطريقة ت�سمل �إنتاج 

، ��ستقد�م  �إن عنا�سر منع �لت�سرب ت�سكل لتت�سمن بار�مرت�ت خمتارة  عنا�سر مانعة للت�سرب ، حيث 

عدد من عنا�سر منع �لت�سرب د�خل �لتدفق �لغازي ، و�ختيار بار�مرت�ت عنا�سر منع �لت�سرب بحيث �إن 

�لعنا�سر تنقل بطول �ملا�سورة بالتغري �ملفاجئ و بحيث �إن فـي مو�سع من �لت�سرب ، و�حد� على �الأقل 

من عنا�سر منع �لت�سرب �ملذكورة تاأ�سر بو��سطة متايز �ل�سغط �مل�ساحب مع �لت�سرب ، وبذلك ي�سحب 

ومي�سك فـي �لت�سرب الأجل وقفها �أو �إحكام غلقها . 
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Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of 
Commerce 

Intellectual Property Department 

OM/P/2010/00141 (22) 

Official Gazette no. 1183  
Dated 26/02/2017 

(11) 

 (15) 

000045 (45) 

F16L 55/26 (2006.01) Int. Cl.  (51) 
Helix Technologies AS, Norwegian Company of Gaasevikveien 4, N-2007 Kjeller 
Norway 

1 )71( 

BECK, Esben, Norwegian Citizen of Fridtjof Nansens v 14, 1472 Fjelhamar Norway 1 )72( 
  )(73 
  
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74( 
 2 
 3 
Norway      20080478       25/01/2008  
Based on PCT/NO2009/000029 dated 23/01/2009 

(30) 

 (12) 
(54) Title 
INTERNAL CONDUIT VEHICLE AND METHOD FOR PERFORMING OPERATIONS IN A PIPELINE 

Protection starting from 23/01/2009 to 23/01/2029 
(55) Abstract 
The present invention relates to an internal conduit vehicle, also called a pipeline vehicle. The 
vehicle comprises first (2a) and second wheel assemblies (2b) that are rotated in opposite 
directions to move the vehicle along the pipeline or mutually independent to perform a more 
complex movement. Each wheel assembly (2a, 2b) includes a number of wheels (5) at the 
free end of wheel arms (4), each wheel (5) having a spin axis that is angled in respect of an 
axis of the chassis (1). Each wheel (5) is shaped as a rotation symmetric body with a big end 
and a small end, and is unilaterally mounted to a wheel arm (4) by its big end . 
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)22(2011/6/18

)21(OM/P/2011/00130

)44(
2017/2/26

اجلريدة الر�سمية رقم : 1183

)45(

)11(000049

B60P 3/00 )2006.01) ٫ B62D 21/02 )2006.01) ٫ B62D 27/02 )2006.01(Int. Cl.)51(

)71(1
�إنفـيجني فـييكل �إجنينريجن نوفا�سيو تيكنولوجي �إفنت ، �سركة فرن�سية فـي :11 ، ريو دو 47 

�إمي دي �أرتيلريي �ف -70400 هرييكورت ، فرن�سا 

)72(

1
جاو�ســــــني ، كري�ستـــــوف ، فرن�ســــــي فـي : 36 ، �سيمـــــن ديــــ�س بروليـــــــ�س ، �ســــي �تــــــ�س - 1093 

ال كونفـريجـــــني ، فرن�ســــــا 

�ساو ، فو-ترجن ، فرن�سي فـي : 4 ، ريو مارتن نيمولر ، �ف -70400 هرييكورت ، فرن�سا 2

فـينك�س ، ريجينالد ، فرن�سي فـي : 40 ، ريو دي�س مولينز ، �ف -70400 �سامبي ، فرن�سا 3

)73(
1

2

)74(

�سابا و�سركاوؤهم للملكية �لفكرية 1

2

3

)30(
فرن�سا رقـم : 0858657 تـاريخ : 2008/12/16

)وفقا للطلب �لدويل رقم : PCT/FR 2009/052315 بتـاريخ 2009/11/26(

بر�ءة �خرت�ع)12(

)54(

ت�سمية �الخرت�ع :

وحدة منطية لهيكل منوذجي لعربة نقل ثقيلة

تبد�أ �حلماية من تاريخ 2009/11/26 وتنتهي بتاريخ 2029/11/26

)57( �لو�سف �ملخت�سر :

يتعلق �الخرت�ع بوحدة منطية )10( لهيكل منوذجي )1( لعربة نقل ثقيلة )100( تتميز باأنها ت�سم فـي �إحدى 

�أطر�فهـــا ، �سطح تو�سيل )12( ذي �سطــح حامــل مائل )13( ميتد بني �سطحني م�ستويـــني متو�زيـــني 

يتعلق   . �لوحد�ت  بطريقة لرتكيب هذه  �أي�سا  �الخرت�ع  يتعلق   . �ل�سابق  �إىل  ن�سبيا  15( مييل   ،  14(

�الخرت�ع بهيكل )1( و�لذي ي�سم ما ال يقل عن �ثنني من مثل تلك �لوحد�ت )10( بحيث �إن �سطحي 

�لو�سل )12( يحدد�ن معا جمموعة ذ�ت و�سلة تر�كب �متد�دية ، �أو و�سلة تر�كب �متد�دية غري متناكبة 

�أو و�سلة بخابور )11( . يتعلق �الخرت�ع �أي�سا ب�سيارة ميناء )100( ت�سم ما ال يقل عن هيكل مماثل 

و�حد )1( ووحدة منطية و�حدة )10( . 
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B60P 3/00 (2006.01), B62D 21/02 (2006.01), B62D 27/02 (2006.01) Int. Cl. (51) 
Envision Vehicle Engineering Novasio Technology Event  , French Company of 11, 
rue du 47ème d'Artillerie F-70400 Hericourt France 

1 )71( 

GAUSSIN, Christophe, French Citizen of 36, chemin des Brulees, CH-1093 La 
Conversion France 

1 )72( 

CHAU, Pho-Trung, French Citizen of 4, rue Martin Niemoller, F-70400 Hericourt 
France 
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FENIX, Reginald, French Citizen of 40, rue des Moulins F-70400 Champey France 3 
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 2 
 3 
France      0858657       16/12/2008  
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(30) 

 (12) 
(54) Title 

MODULE FOR THE MODULAR FRAME OF A HEAVY LOAD TRANSPORT VEHICLE. 
Protection starting from 26/11/2009 to 26/11/2029 

 
(55) Abstract 
The invention relates to a module (10) for the modular frame (1) of a heavy load transport 
vehicle (100), characterised in that it comprises, at one end thereof, a junction surface (12) 
having an oblique bearing surface (13) extending between two parallel planar surfaces (14, 
15) inclined relative to the previous one. The invention also relates to a method for mounting 
such modules. The invention relates to a frame (1) that comprises at least two such modules 
(10) in which the junction surfaces (12) together define an assembly with an oblique scarf 
joint, an unabutting scarf joint or key joint (11). The invention also relates to a harbour vehicle 
(100) comprising at least one such frame (1) and at least one such module (10). 
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الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع/منوذج املنفعة

�صلطنـة عمــان

وزارة التجارة وال�صناعة

 املديريـة العامــة للتجـــارة

دائـــرة امللكيــــة الفكريــــــة

)22(2010/8/7

)21(OM/P/2010/00149

)44(
2017/2/26

اجلريدة الر�سمية رقم : 1183

)45(

)11(000047

C09K 8/584 & B01F 17/00Int. Cl.)51(

)71(

�شل انرتنا�شونال ري�شريت�ش مات�شابيج بي.فـي )هولندا(1

2

3

)72(

بارنيز ، جوليان ريت�شارد )اململكة املتحدة(1

راين ، كريك هريبريت )الوليات املتحدة الأمريكية(2

�شيمبلي ، توما�ش كارل )الوليات املتحدة الأمريكية(3

�شباكوف ، باول جريجوري )الوليات املتحدة الأمريكية(4

)73(
1

2

)74(

اأبو غزالة للملكية الفكرية1

2

3

)30(

PCT/US2009/033232  5.2.2009
61/026٫933  7.2.2008  US
61/026٫944  7.2.2008  US
61/046٫695  21.4.2008  US
61/073٫600  18.6.2008  US

براءة اخرتاع)12(

)54(

ت�شمية الخرتاع :

طريقة وتركيبة ل�شتخال�ش معزز للهيدروكربونات

تبداأ احلماية من تاريخ 2009/2/5 وتنتهي بتاريخ 2029/2/5
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)57( �لو�سف �ملخت�سر :

)�أ(  �لطريقة  تت�سمن   . �لهيدروكربون  تكوين يحتوي على  ملعاجلة  يتعلق �الخرت�ع �حلايل بطريقة 

توفـري تركيبة ��ستخال�س هيدروكربون �إىل جزء على �الأقل من �لتكوين �ملحتوي على �لهيدروكربون ، 

حيث )1( عندما ترت�وح ملوحة �ملحلول �مللحـــي مـــن )2%( بالــــوزن �إلـــى )4%( بالوزن ، ت�ستمل �لرتكيبة 

حيث   C24-28 بها  د�خلي  �أوليفـني  و�سلفونات   C20-24 بها  د�خلي  �أوليفـني  �سلفونات  من  مزيج  على 

ترت�وح ن�سبة وزن �سلفونات �أوليفـني �لد�خلي �لتي بها C20-24 و�سلفونات �أوليفـني �لد�خلي �لتي بها 

C24-28 من ) 90 : 10 ( �إىل ) 70 : 30 ( ، و)2( عندما تزيد ملوحة �ملحلول �مللحي عن )4%( بالوزن 

 C20-24 إىل ما ي�سل �إىل )13%( بالوزن ، ت�ستمل �لرتكيبة على مزيج من �سلفونات �أوليفـني د�خلي بها�

C20-أوليفـني �لد�خلي �لتي بها� C15-18 حيث تكون ن�سبة وزن �سلفونات  �أوليفـني د�خلي بها  و�سلفونات 

24 �إىل �سلفونات �أوليفـني �لد�خلــــي �لتـــي بهــــا C15-18 من )90 : 10( �إلــــى )70 : 30( ، و)ب( �ل�سمـــاح 

بتفاعــــل �لرتكيبـــــة مع �لهيدروكربونـــات فـي �لتكويـــن �ملحتـــوي علــى �لهيدروكربـــون .
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SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. [NL/NL] 1 )71(  
 2 
 3 
BARNES, Julian Richard; (GB) 1 )72(  
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SHPAKOFF, Paul Gregory; (US) 4 
 1 )73(  
 2 
Abu-Ghazaleh Intellectual Property 1 )74(  
 2 
 3 
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61/026,933   07.02.2008   US 
61/026,944   07.02.2008   US 
61/046,695   21.04.2008   US 
61/073,600   18.06.2008   US  

(30) 

Patent  (12) 
(54) METHOD AND COMPOSITION FOR ENHANCED HYDROCARBONS RECOVERY. 
 

Protection starting from 05.02.2009 to 05.02.2029 
 

(57) A method of treating a hydrocarbon containing formation is described. The method includes (a) 
providing a hydrocarbon recovery composition to at least a portion of the hydrocarbon containing 
formation, wherein (i) when the salinity of the brine is from 2 wt% to 4 wt%, the composition comprises 
a blend of a C20-24 internal olefin sulfonate and a C24-28 internal olefin sulfonate wherein the weight ratio 
of the C20-24 internal olefin sulfonate to the C24-28 internal olefin sulfonate is from 90:10 to 70:30 and (ii) 
when the salinity of the brine is greater than 4 wt% up to 13 wt% the composition comprises a blend of 
a C20-24 internal olefin sulfonate and a C15-18 internal olefin sulfonate wherein the weight ratio of the C20-

24 internal olefin sulfonate to the C15-18 internal olefin sulfonate is from 90:10 to 70:30; and (b) allowing 
the composition to interact with hydrocarbons in the hydrocarbon containing formation. 
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الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع/منوذج املنفعة

�صلطنـة عمــان

وزارة التجارة وال�صناعة

 املديريـة العامــة للتجـــارة

دائـــرة امللكيــــة الفكريــــــة

)22(2010/8/18

)21(OM/P/2010/00161

)44(
2017/2/26

اجلريدة الر�سمية رقم : 1183

)45(

)11(000046

E01F 7/04Int. Cl.)51(

)71(

�أوفـي�سني ماكافـريي ��س.بي.�يه )�إيطاليا(1

2

3

)72(

فوجي ، توموهريو )�ليابان(1

نومور� تو�سيميت�سو )�ليابان(2

3

)73(

1

2

)74(

�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1

2

3

)30(
2008-045936  27.2.2008  JP
PCT/IB2009/050809 27.2.2009

بر�ءة �خرت�ع)12(

)54(

ت�سمية �الخرت�ع :

بنية ملنع ت�ساقط �ل�سخور وطريقة ملنع �نهيار �ل�سخور وت�سميم لو�سع تلك �لبنية

 تبد�أ �حلماية من تاريخ 2009/2/27 وتنتهي بتاريخ 2029/2/27
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)57( �لو�سف �ملخت�سر :

يتعلق هذ� �الخرت�ع لبنية ملنع ت�ساقط �ل�سخور وطريقة ملنع �نهيار �ل�سخور وت�سميم �لبنية �ملذكورة 

لت�ساقط �ل�سخور . ومن �ملعروف �أن هناك طريقة من هذ� �لنوع من بنية منع ت�ساقط �ل�سخور �لعاملة 

بــــدق مر�ســــاة فـي منحــــدر يحــتاج �إىل �لتثبيـــت ) كمــا فـي طبعـــة �الختـــر�ع غيـــر �ملفحو�ســـة بعــد رقـــم 

262734 ( ، و�أي�سا �لطريقة �ملعروفة �لتي تغطي منحدر� با�ستعمال �سبكة مكونة من حبال   -  2007(

مدموجة و�أفقية ، و�سبكة تغطى مو�د حبال عمودية و�أفقية ، ثم تركيب على منحدر بتثبيت �لنهايات 

�لعليا من مو�د �حلبال �لعمودية ونهايتي �حلبل �الأفقي باملنحدر بو��سطة عازل ) كمــا فـي مطبوعــــة 

. ) jp2002/117140 الخرت�ع غري �ملفحو�سة رقم�

، ميكن �لتحكم فـي �سطح �النحد�ر من �النهيار . ولكن �إذ� كـان   JP 2007/262734 وبناء على طريقة

هناك على �أي حال �أي �أكو�ع ) كال�سقوق �أو �حلفر ( ب�سطح �لطبقة �ل�سخرية وبالتايل هناك كتل معينة 

، فاإنه لي�س باالإمكان منع �سقوط كتل �سخرية  �أن تنهار  من هذه �ل�سخور بتلك �الأكو�ع �لتي ميكن 

معينة .
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(30) 

Patent (12) 
(54)    A STRUCTURE FOR PREVENTING ROCKFALL, A ROCKFALL PREVENTION METHOD,         
                                      AND A METHOD FOR DESIGNING SAID STRUCTURE. 
 

    Protection starting from  27.02.2009 to 27.02.2029 
 

(57) To provide rock fall prevention structure and rock fall prevention method capable 
of preventing the collapse of surface layer and preventing the falling of identified rock 
masses. Slope (1) is covered with a net assembly (2) constructed of rope materials 
(3) and (4) combined in intersectional directions and a wire net connected thereto. 
The rope materials (3) and (4) of the net assembly (2) are anchored into slope (1) 
using anchors (6). The anchors (6) are inserted into slope (1) to stabilize a surface 
layer of the slope (1), giving the anchors (6) and the net assembly (2) a strength able 
to suppress the movement of identified rock masses (22) at slope (1). Using the 
anchors (6) will be able to prevent the surface layer of slope (1) from collapsing and 
at the same time, using the anchors (6) and the net assembly (2) will be able to 
suppress the movement and falling of the identified rock masses (22) at slope (1). 
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)21(OM/P/2010/00114

)44(
2017/2/26

اجلريدة الر�سمية رقم : 1183

)45(

)11(000048

E21B 7/04 43/26 ٫ 41/00Int. Cl.)51(

)71(

فريري رينو )الرنويج(1

2

3

)72(

فريري رينو )الرنويج(1

2

3

)73(
1

2

)74(

اأبو غزالةللملكية الفكرية1

2

3

)30(
08102342.6 6.3.2008 EP
PCT/NO2009/000076  4.3.2009 

براءة اخرتاع)12(

)54(

ت�سمية االخرتاع :

طريقة وجهاز لعمل فتحات جانبية للخارج من حفرة بئر

تبداأ احلماية من تاريخ 2009/3/4 و تنتهي بتاريخ 2029/3/4

)57( الو�صف املخت�صر :

يتعلق االخرتاع بطريقة وجهاز لعمل فتحات جانبية )36( للخارج من حفرة بئر )6( فـي تكوين بئر )8( 

حيث يتم جعل املائع يتدفق خالل ثقب رئي�صي اأنبوبي )2( مثل اأنبوب اإكمال اأو اإنتاج ثم من خالل اأنبوب 

اإبري )4( موجه اإىل التكوين )8( ، وحيث ت�صتمل الطريقة على :

 - و�صع االأنبوب االإبري )4( الذي يت�صمن قطاع اأنبوبيا واحدا على االأقل )10 ، 12( داخل اأوخارج الثقب 

الرئي�صي االأنبوبي )2( ،

 - ترتيب القطاع االأنبوبي الواحد على االأقل )10 و 12( ليكون قابال لالإزاحة تل�صكوبيا بالن�صبة الأنبوب 

اآخر )2 و 10 و 12( .
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(30) 

Patent (12) 
(54)      A METHOD AND DEVICE FOR MAKING LATERAL OPENINGS OUT OF A WELLBORE.  

      Protection starting from   04.03.2009 to 04.03.2029 
 

(57) A method and device for making lateral openings (36) out of a wellbore (6) in a well formation (8) 

where fluid is made to flow through a motherbore tubular (2) like a completion or production pipe and 

then through a needle pipe (4) that is aimed at the formation (8), and where the method includes: - 

positioning a needle pipe (4) that comprises at least one pipe section (10, 12) inside or outside a 

motherbore tubular (2); - arrange the at least one pipe sections (10, 12) to be telescopically 

displaceable with regard to an other pipe (2, 10, 12). 
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)45(

)11(000043

C07C7/00 ٫ 7/04 ٫ 7/11 ٫ 1/20 ٫ 11/04 ٫ 11/06 ٫ 31/04Int. Cl.)51(

)71(

�ساينا �أم تي �أو ليميتد )�ل�سني(1

د�نكوينج بيرتو كيميكال �إجنينريينج كو ، �أل تي دي )�ل�سني(2

3

)72(

زهاجن هويلينج )�ل�سني(1

�سينج لوجنو )�ل�سني(2

�سوجن زهيو�ن )�ل�سني(3

مني �أك�سجيان )�ل�سني(4

)73(
1

2

)74(

�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1

2

3

)30(PCT/CN2007/002279 27.7.2007
بر�ءة �خرت�ع)12(

)54(

ت�سمية �الخرت�ع :

طريقة ف�سل غاز ناجت عن �لتك�سري

 لتح�سري �أوليفـني منخف�س �لكربون من نوع بوليمري

 تبد�أ �حلماية من تاريخ 2007/7/27 و تنتهي بتاريخ 2027/7/27

)57( �لو�سف �ملخت�سر

يتعلــق �الخرت�ع �حلالـــي بالك�ســـف عـــن طريقــة ف�ســل غـــاز ميثانــول ناجت عن �لتك�سيـــر لتح�سيــر �أولفـني 

منخف�س �لكربون من نوع بوليمري ، و�لتي ت�ستمل على خطوة �سغط وخطوة تنقية بالغ�سل وخطوة ف�سل 

باالمت�سا�س ، حيث يتم فـي خطوة �لف�سل باالمت�سا�س �إدخال غاز �مليثانول �لناجت عن �لتك�سري فـي �لبد�ية 

فـي برج نزع �الإيثيلني �مل�سبق ، ثم �ملرور بعملية �لف�سل باالمت�سا�س بو��سطة عامل �مت�سا�س C4 للح�سول 

 .  C5 و C4 على منتج �إيثيلني من نوع بوليمري ، ومنتج بروبيلني من نوع بوليمري ومنتج
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)57( �لو�سف �ملخت�سر :

�سد�دة �أنبوب )2 ٫ '2 ٫ "2( تت�سمن �لعامود )8 ٫ '8 ٫ "8( ، ج�سم نقل �لقوة )14( �ملو�سوع بطريقة دو�رة وقابل 

للحركة حموريا حول �لعامود )8 ٫ '8 ٫ "8( عن طريق �الت�سال �للولبي )10( �أو ج�سم �الإيقاف )18( . بني 

ج�سم نقل )14( وج�سم �الإيقاف )18( يوجد ج�سم �ل�سغط �الأول )20 ٫ '20( �ملو�سوع بطريقة قابلة للحركة 

�ملحورية حول �لعامود )8 ٫ '8 ٫ "8( : ج�سم تثبيت متحرك و�حد على �الأقل )24( خارج ج�سم �لدعم )22( : 

ج�ســم �سغـط ثان )26( مو�ســوع بطريقة قابلة للحركة �ملحورية حول �لعامود )8 ٫ '8 ٫ "8( : �أو ج�سم منع 

ت�سريب مرن و�حد على �الأقل )28( مو�سوع حول �لعامود )8 ٫ '8 ٫ "8( . �لعامود )8 ٫ '8 ٫ "8( وج�سم �ل�سغط 

�الأول )20 ٫ '20( هـــي علـــى �ت�ســـال مبا�ســـر مع بع�سهـــا �لبعـــ�ش ، و�لعامــــود )8 ٫ '8 ٫ "8( وج�سـم �ل�سغــط 

�الأول )20 ٫ '20( مت�سالن بطريقة غري دور�نية عن طريق عنا�سر �الت�سال �لتمامية )'30 , "30(. هذ� مينع 

ج�سم �ل�سغط )20 ٫ '20( من دور�ن �لنقل و�لتحكم �الأمثل لقوة تن�سيط �ل�سد�دة )2 ٫ '2 ٫ "2( .
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(57) Abstract 
A pipe plug (2, 2', 2'') comprising a shaft (8, 8', 8''); a force transmission body (14) disposed in a 
rotatable and axially movable manner about the shaft (8, 8', 8'') via a thread connection (16); and a 
stop body (18). Between the force transmission body (14) and the stop body (18) there is a first 
compression body (20, 20') disposed in an axially movable manner about the shaft (8, 8', 8'') in 
proximity of the force transmission body (14); a conical support body (22) disposed in an axially 
movable manner about the shaft (8, 8', 8''); at least one movable anchoring body (24) on the outside 
of the support body (22); a second compression body (26) disposed in an axially movable manner 
about the shaft (8, 8', 8''); and at least one elastic sealing body (28) disposed about the shaft (8, 8', 
8''). The shaft (8, 8', 8'') and the first compression body (20, 20') are in direct contact with each 
other, and the shaft (8, 8', 8'') and the first compression body (20, 20') are connected in a non-
rotational manner via complementary connection elements (30', 30''). This prevents the 
compression body (20, 20') from rotating for optimum transmission and control of an activation 
force for the plug (2, 2', 2''). 
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

¿Ó```````YEG
 É`````�ah á`````dƒÑ�ŸG á`````jQÉéàdG äÉ````eÓ©dG �`````«é°ùJ äÉ`````Ñ�W ø`````Y á`````jôµØdG á`````«µ�ŸG Iô````FGO ø```�©J

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

   104189 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

. �ÑàdGh RƒdQÉé«°ùdGh ôFÉé°ùdGh QÉé«°ùdG

 

    óà«ª«d ¿óæd ±hG ƒcÉHƒJ �«¡fO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                          áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 áµ�ªŸG , »L »H QG 2 »°S ƒ«�HO ¿óæd ¢ù«�H �Ñª«J 4 ¢ShÉg »Hƒ�Z : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 IóëàŸG

2016/8/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

   112477 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 19 áÄØdG »`a

  ��°ùdG �«�¨J , AÉæÑdG á¡LGh  �«�¨J , (�õY) ¿GQó÷G �«�¨J , ¿ó©ŸG øe â°ù«d AÉæH OGƒe

 ìGƒ```dCGh í```FÉØ°U , ¿ó```©ŸG ø`e áYƒ``æ°üe ô``«Z IQƒ``còŸG ™````�°ùdG ™```«ªL , �```�°SC’G , äÉ```¡LGƒdG

 , ¿GQó÷G �«�¨J , äÉ¡LGƒdG , ±ƒ�°ùdG »`a É¡eGóîà°S’ ôé²G hCG êÉLõdG , �«à°SÓÑdG øe

 , ±ƒ�°ù�d ¿ó©ŸG øe áYƒæ°üe �FÉ°Sh �«�©Jh Ö«côJ , ��°ùdG �«�¨Jh AÉæÑdG á¡LGh �«�¨J

 . ��°ùdG �«�¨Jh AÉæÑdG á¡LGh  �«�¨J , (�õY) ¿GQó÷G �«�¨J , äÉ¡LGƒdG

   »`a »H õjÎ°SófG ¢SÓZhO Îæg : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                          áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 Góædƒg , �GOôJhQ »H ¬jG 5072 , 3008 ¢ùµH hCG  »H , äGÎ°S �«H 2 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

alamat 1216.indd   1 10/26/17   11:33 AM
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   112478 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

 ,  áeÉ©dG  ÊÉÑŸG  ä’hÉ�e äÉeóN ,  ÊÉÑŸG  AÉ°ûfEG  óbÉ©àdG  äÉeóN ,  ÊÉÑŸG  AÉ°ûfEG  äÉeóN

 , Iƒ�dGh ábÉ£dG ,  á«àëàdG á«æÑdG  �É› »`a ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG  ™jQÉ°ûe »`a Ú«FÉ°üNCÉc �ª©dG

 äÉeóN , ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG �É› »`a ™jQÉ°ûŸG IQGOEG , RÉ¨dGh �hÎÑdG , ¿OÉ©ŸG º�Yh øjó©àdG

 �«¨°ûJ , �«```Ñ£àdG ,  �```jô©àdG �MGôe »`a á«æØdG äGQÉ°ûà°S’G , ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG  »`a í°üædG

 »`a á°UÉÿGh áeÉ©dG ™jQÉ°ûŸG ´GƒfCG ™«ªLh , �É©dGh ¢UÉÿG AÉ°ûfE’G ™jQÉ°ûe ´GƒfCG ™«ªL

 äÉ```eóN , RÉ¨dGh §ØædG , ¿OÉ©ŸG º�Yh øjó©àdG , Iƒ```�dGh ábÉ£dG , á```«àëàdG á«æÑdG �É›

 ÊÉÑŸG ™jQÉ°ûe ´GƒfCG ™«ª÷ ÊÉÑŸG ¢�Y ±Gô°TE’G äÉ```eóN , »```fÉÑŸG AÉ°ûfEG ¢�Y ±Gô°TE’G

 ábÉ£dGh á«àëàdG á«æÑdG �É› »`a á°UÉÿGh áeÉ©dG ™jQÉ°ûŸG ´GƒfCG ™«ªLh á°UÉÿGh áeÉ©dG

  . ÊÉÑŸG áfÉ«°Uh ìÓ°UEG äÉeóN , RÉ¨dGh §ØædGh ¿OÉ©ŸG º�Yh øjó©àdGh Iƒ�dGh

   �fCG ÜhôL ÚdÉa’ - »°S ¿CG ¢SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                          áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 , �É```jÎfƒe 1500 â```jƒ°S , â```°ùjh , ó```Ø�H �````°ù«`Ø«d - »`æjQ 455 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

Góæc , 3 ójR 1 ójR 2 ¢ûJG �«Ñjƒc ±hG »°ùæ«`ahôH

2017/8/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

   112479 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 ™«ªLh , ¢UÉ```ÿGh �É©dG AÉæÑdG ™``jQÉ°ûe ´GƒfCG  �É› »`a äGQÉ°ûà°S’Gh á°Sóæ¡dG äÉeóN

 º```�Yh ø```jó©àdG , Iƒ``�dGh ábÉ£dG , á«àëàdG á«æÑdG �É› »`a á°UÉÿGh á``eÉ©dG ™```jQÉ°ûŸG

 ,  »°Sóæ¡dG  í°ùŸG  äÉeóN ,  á```«fóŸG  á°Sóæ¡dGh º°SôdG  äÉ```eóN ,  RÉ```¨dGh  §``ØædG  ,  ¿OÉ```©ŸG

 äÉeóN , ÊÉÑª�d á«àëàdG á«æÑdG áª¶fCGh ÊÉÑŸG §«£îJ äÉeóN , á«µ«fÉµ«ŸG á```°Sóæ¡dG

 øjó©àdG  ,  Iƒ�dGh ábÉ£dG ,  á«àëàdG  á«æÑdG  �É› »`a ÊÉÑŸG  AÉ°ûfEG  ™jQÉ°ûe ¢�Y åëÑdG

 äÉ°SGQO Ëó�J , äÉeóÿG ��àH ��©àJ ôjQÉ�J Ò°†–h , RÉ```¨dGh §``ØædG , ¿OÉ```©ŸG º```�Yh

 áeÉ©dG AÉ°ûfE’G ™jQÉ°ûe ´GƒfCG ™«ªL �É› »`a øjôNBÓd ôjQÉ�J �µ°T ¢�Y IOƒ°ùeh á«æa

 , Iƒ�dGh ábÉ£dG , á«àëàdG á«æÑdG �É› »`a ¢UÉÿGh �É©dG ™jQÉ°ûe ´GƒfCG ™«ªLh á°UÉÿGh

. RÉ¨dGh §ØædG , ¿OÉ©ŸG º�Yh øjó©àdG

alamat 1216.indd   2 10/23/17   11:34 AM
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   �fCG ÜhôL ÚdÉa’ - »°S ¿CG ¢SCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

 , �É```jÎfƒe 1500 â```jƒ°S , â```°ùjh , ó```Ø�H �````°ù«`Ø«d - »`æjQ 455 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

Góæc , 3 ójR 1 ójR 2 ¢ûJG �«Ñjƒc ±hG »°ùæ«`ahôH

2017/8/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

   112501 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¬«`aÉc , º©£e , ÜGô°ûdGh �É©£dG Ëó�J äÉeóN

  ¬FÉcô°Th ôØ©L ódÉN �«Ñf - ä’hÉ�ŸGh áeÉ©dG IQÉéà�d ¿óæd âjƒc ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

âjƒµdG , âjƒµdG , 65 QhódG , AGôª²G êôH , ¥ô°ûdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

alamat 1216.indd   3 10/23/17   11:34 AM
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   112644 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ìÓ°UE’G äÉeóN , ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG äÉeóN

 

 ähô```«H á```æjóe §```°Sh QÉ```ªYEG IOÉ```YEGh ô```jƒ£àd á```«fÉæÑ�dG á``cô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

   � � ¢T ( ôjó«dƒ°S)

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

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

¿ÉæÑd , ähÒH , �ƒ�ZR ó©°S , 149 ºbQ QÉ�©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

   112645 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

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

 

 ähô```«H á```æjóe §```°Sh QÉ```ªYEG IOÉ```YEGh ô```jƒ£àd á```«fÉæÑ�dG á``cô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

   � � ¢T ( ôjó«dƒ°S)

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

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

¿ÉæÑd , ähÒH , �ƒ�ZR ó©°S , 149 ºbQ QÉ�©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

alamat 1216.indd   4 10/23/17   11:34 AM
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   112646 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �ÉªYC’G ¬«LƒJ , �ÉªYC’G IQGOEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

 ähô```«H á```æjóe §```°Sh QÉ```ªYEG IOÉ```YEGh ô```jƒ£àd á```«fÉæÑ�dG á``cô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
   � � ¢T (ôjó«dƒ°S)

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

¿ÉæÑd , ähÒH , �ƒ�ZR ó©°S , 149 ºbQ QÉ�©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/9/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

   112660 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 ÒLCÉJ »¡£dG Iõ¡LCG ÜGô°ûdGh �É©£dG Ëó�J ÚàfÉµdG �°ü�ŸG ÉjÒàaÉµdG »gÉ�ŸG äÉeóN

 �ƒ�j ºYÉ£e ºYÉ£ŸG ºYÉ£ŸG äÉª«îŸG �aGôe Ò`aƒJ áeÉbEÓd á«`Ø«°üdG äÉª«îŸG äÉeóN

. áØ«`ØN äÉÑLh �ó�J »àdG ºYÉ£ŸG ¬°ùØf áeóîH ¢üî°ûdG É¡«`a

 

  �.�.P.¢T ¢ShQƒÑ°SƒH º©£e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                          áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 23546 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

alamat 1216.indd   5 10/23/17   11:34 AM
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   112693 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. �É°üeC’G , ¬LƒdG �¶æe , �ƒædG ´Éæb , �«LhQó«g ´Éæb , Ëôc á©æbCG , Ú£dG á©æbCG

 

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

                                                          áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 »```°SÒLƒ«f  ,  �```jƒ°ùfhôHƒ«f  ,  GRÓ``H  ¿ƒ°ùfƒL ófCG  ¿ƒ°ùfƒL ¿h  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2017/9/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

   112694 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 17 áÄØdG »`a

 , äGQÉ«°ù�d �ÓaCG , ájÉª²G �ÓaCG , á«°ùª°ûdG ºµëàdG �ÓaCG �dP »`a ÉÃ (�õY)òaGƒædG �ÓaCG

 IQGô²Gh ¢ù```ª°û�d á```ehÉ�ŸG á```°UÉNh êÉ```Lõ�d ±Ó```Z �Ó```aCG , �```«`aGôLh á```aôNõe �Ó```aCG

 ºYO ìƒ�c É¡eGóîà°S’ �«�¨à�d â°ù«d á«µ«à°SÓH �ÓaCG , êÉLõ�d ¿ÉeCG AÉ£Zh ¢TóÿGh

. á«°ùª°ûdG ìGƒdC’G »`a

 

  ¬jG ¢SG �ƒ«é�H ¢ùdÉjDƒ«JÉe �«JÉaƒææjG ÚHƒZ.âfÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µ«é�H : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                          áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
Éµ«é�H , 1300 - »H , …ôaGh , 6 , Úà°ùæjCG ƒ«æ«`aCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

alamat 1216.indd   6 10/23/17   11:34 AM
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   112696 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 �```jƒ°ùàdGh á````jÉYódGh �É```ªYC’G º```«¶æJh �É```ªYC’G IQGOEGh ¿Ó````YE’Gh á```jÉYódG äÉ```eóN

 äÉ``©«ÑŸGh AGô```°ûdG »`a á```jQÉéàdG áWÉ°SƒdGh ¥ƒ°ùdG �«�–h çÉëHCGh ¥ƒ°ùdG äÉ«FÉ°üMEGh

 OGƒ```eh �RGƒ```�dGh ádRÉ©dG OGƒ``ŸGh �RGƒ�d áFõéàdGh á�ª÷G IQÉŒh ôjó°üàdGh OGÒà°S’Gh

 øe ¢ù«d ) AÉæÑdG OGƒeh ¢ü÷G PGPQh äƒ°ü�d �RÉ©dG ( ¢ùÑ÷G ) ¢ü÷Gh á«Jƒ°üdG �õ©dG

 Éªch   ÓYCG  IQƒcòŸG  äÉeóÿÉH  á```��©àŸG  äÉ```eƒ�©ŸGh  äGQÉ```°ûà°S’Gh  á```ë«°üædGh  (  ¿ó©ŸG

 . âfÎfE’G �ãe á«fhÎµdEG äÉµÑ°T �ÓN øe IQƒcòŸG äÉeóÿG �ó�J

   � � P ¢T á«æØdG äÉeóî�d ¢ùµà°SƒcG Éfƒ°SG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                          áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27892 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

   113058 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. �«°ù¨dG äÉéàæeh ™°VôdGh Ú¨dÉÑ�d ô©°ûdGh ó�÷G �«¶æJh ájÉYôd áæjõdG äGô°†ëà°ùe

 

   ¿ƒ°ùfƒL ófCG ¿ƒ°ùfƒL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                          áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 »```°SÒLƒ«f , �```jƒ°ùfhôHƒ«f , GRÓ```H ¿ƒ``°ùfƒL ó``fCG ¿ƒ``°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2017/9/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

alamat 1216.indd   7 10/23/17   11:34 AM
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   113101 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

 ¢UÉ```ÿG �```FÉ°ùdGh á```«fhÎµdE’G ô```FÉé°ùdÉH á```°UÉÿG �```FÉØ�dGh á```«fhÎµdE’G ô``FÉé°ùdG

 ôFÉé°ùdGh �ÑàdG �É�e �ƒ�j Éeh �ÑàdG �FGóH ¢�Y á�ªà°ûŸG ôFÉé°ùdGh á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdÉH

 . ôFÉé°ùdG Ö�Yh äÓeÉMh �ÑàdG äÉéàæeh �ÑàdGh

  óàª«d , õ¨æjódƒg Rô°ûàæ«`aƒµ«f : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ�ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                          áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 áµ�ªŸG , »L »H 2 QG 2 »°S ƒ«�HO ¿óæd , ¢ù«�H �Ñª«J 4 , ¢ShÉg Üƒ�Z : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG

2017/9/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

   113110 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

. (á�°UÓdG äÉ°Só©dG) ájDhôdG í«ë°üJ äÉ°SóY

 

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

                                                          áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 »```°SÒLƒ«f ,  �```jƒ°ùfhôHƒ«f ,  GRÓ```H  ¿ƒ``°ùfƒL ófCG  ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2017/9/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

alamat 1216.indd   8 10/23/17   11:34 AM
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   113115 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 1 áÄØdG »`a

. áMGôdÉH Qƒ©°û�d á�°UÓdG äÉ°Só©dG »`a ô°üæ©c áeóîà°ùŸG á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG

 

   ¿ƒ°ùfƒL ófCG ¿ƒ°ùfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

 »```°SÒLƒ«f ,  �```jƒ°ùfhôHƒ«f ,  GRÓ```H  ¿ƒ``°ùfƒL ófCG  ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2017/9/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

   113211 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG IAÉ°VEGh ( �««µàdG áª¶fCG ) ñÉæŸG »`a ºµëàdG áª¶fCG

  

  »°S �G �G èæ«°ù«°ûfGôa Ú°û°ùjôH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

 äÉj’ƒdG , 20175 É«æ«LÒ`a , êQƒHõ«d , …G ¢SG , �jGQO ô�«e 748 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/10/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

alamat 1216.indd   9 10/23/17   11:34 AM
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   113257 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 28 áÄØdG »`a

 á°TÉ°T ™e �Góîà°SÓd áÑ©�dG ä’BGh Iõ¡LCG , á«¡«`aÎdG ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG  ,  ÜÉ©dC’Gh Ö©�dG

 , äÉfGƒ«ë�d ÜÉ©dCG , ájó�ædG ™£�dÉH �ª©J »àdG ��J �dP »`a ÉÃ ºµ–h á«LQÉN ¢VôY

 á«°VÉjôdG OGƒŸGh RÉÑª÷G áÑ©d , äÉgõæàŸG ÜÉ©dCGh äÉ``gõæàe , êQÉ```ÿG »`a ÖYÓª�d Ö©d

 �Éµ°TCG , ( »YÉæ°U ) �ª°ùdG ó«°üd º©W , �Éª°SC’G ó«°U IóY , iôNCG äÉÄa »`a áLQóŸG ÒZ

 , á«YÉæ£°UG IOÉe øe í«°ùŸG OÓ«e OÉ«YCG QÉé°TCG , �Éª°SC’G ó«°U hCG ó«°üdG äÉjÉ¨d áYOÉN

 á°û«î°ûN , OÓ«e OÉ«YCG QÉé°TC’ á«YÉæ£°UG IOÉe øe è�ãdG , OÓ«e OÉ«YCG QÉé°TCG ±QÉNR

 äÉ©Ñb  ,  (äÓØM  ÉjGóg)  á°übGQ  äÓØMh  äÓØM  ¢�M  ,  (Ö©�dG  äÉjÉ¨d  AÉ«°TCG)  �ÉØWCG

 . á�Øë�d á«bQh

  äGQÉ£ŸG »`a äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G äÉeóÿ áªgÉ°ùŸG ÉàH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

 - …ƒ``µ�«°ûj , á``«dhódG á``jƒ÷G •ƒ```£ÿG á```£fi , �QƒJÉJG QÉ£e : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É«côJ , �ƒÑæ£°SG , …ƒcÒcÉH

2017/10/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

   113258 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 Ò```LCÉJh  á```àbDƒŸG  áeÉbE’G  äGRƒ```éMh á``àbDƒŸG  áeÉbE’Gh  ÜGô°ûdGh  �É©£dG  Ò`aƒàd  äÉeóN

 áfÉ°†²G QhOh áØ�àîŸG äÉYÉªàL’Gh äGô“Dƒª�d ±ôZ ô```«`aƒJh ±É```aõdG äÓ``Ø² äÉ``YÉb

. ájQÉ¡ædG áfÉ°†²G QhOh

  

alamat 1216.indd   10 10/23/17   11:34 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  äGQÉ£ŸG »`a äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G äÉeóÿ áªgÉ°ùŸG ÉàH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

 -  …ƒµ�«°ûj  ,  á«dhódG  ájƒ÷G  •ƒ£ÿG  á£fi  ,  �QƒJÉJG  QÉ£e  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É«côJ , �ƒÑæ£°SG , …ƒcÒcÉH

2017/10/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

   113259 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

 õé²G äÉeóNh ôcGòàdG õéMh ¬«`aÎdG �FÉ°Shh á«`aÉ�ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G äÉeóN

 õ```é²G  äÉ```eóNh ôcGòàdG õéM �dP »`a ÉÃh á«`aÉ�ãdGh á«°VÉjôdG çGóMC’Gh ¬«`aÎ�d

. á«�«°SƒŸG äÓØ²Gh �MÉàŸGh Éªæ«°ùdGh ìQÉ°ùª�d

 

  äGQÉ£ŸG »`a äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G äÉeóÿ áªgÉ°ùŸG ÉàH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

 - …ƒµ�«°ûj , á«dhódG á``jƒ÷G •ƒ``£ÿG á``£fi , �Qƒ``JÉJG QÉ``£e : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É«côJ , �ƒÑæ£°SG , …ƒcÒcÉH

2017/10/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

alamat 1216.indd   11 10/23/17   11:34 AM
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   113260 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ,  ÉWÉ£ÑdG �FÉbQ , øjôNB’G ídÉ°üd ™�°ùdG øe áYƒæàe á```Yƒª› ø```«H ™````ª÷G äÉ```eóN

 äÉé�ãe , äÉé�ãe , á``µ�Y , �```FÉbQ , Rƒé````dG äGQÉ```°ùc , â```jƒµ°ùH , á```J’ƒcƒ°ûdG , äÉ```jƒ�M

 äÉjƒ�²G , �«bódG É¡°SÉ°SCG »àdG õHÉîŸG äÉéàæeh äÉæé©e , è�ãe …É°Th …É°T , �cCÓd Ió©e

 IÉ£¨e á«côJ á��M �µ°T ¢�Y �©c) â«ª«°S ,  õÑN , áJ’ƒcƒ°ûdGh �«bódG É¡°SÉ°SCG  »àdG

 , (á«côJ äÉ```æé©e) ô“Éc , äÉ°ûjhóæ°S , õÑN , ( »côJ �©c ) äÉæé©e , ( QhòH º°ùª°ùH

 , (ÜGô```°T ™e áØ�¨ŸG Úé©dG ¢SÉ°SCG ¢�Y á«cÎdG äÉjƒ�²G) IhÓ``�ÑdG , �``©µdG , ô``FÉ£a

 ™e á```Ø�¨ŸG Úé©dG ¢SÉ°SCG ¢�Y äÉjƒ�²G , (Úé©dG ¢SÉ°SCG ¢�Y á«côJ äÉjƒ�M) �«jGOÉc

 �fOƒH) »```ÑjófGRÉc ,  Î°ù�dG ,  (Écƒ«HÉJ hCG  RQCG  hCG  �«bO øe ó©J iƒ�M) „OƒÑdG ,  ÜGô°T

 hCG  Iƒ¡�dG  äÉHhô°ûe  ,  hÉcÉµdG  ,  Iƒ¡�dG  ,  (»côJ  �fOƒH)  �ƒµ°ù«c  ,  RQC’G  �fOƒH  ,  (»côJ

  É«ŸG , IóFÉŸG AÉe , ™ÑædG  É«e , á«fó©e  É«e , áJ’ƒcƒ°ûdG É¡°SÉ°SCG »àdG äÉHhô°ûŸG , hÉcÉµdG

 ™æ°üd äÉ°ü�îà°ùeh äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG äGõcôe , äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG Ò°üY , ájRÉ¨dG

  òg IógÉ°ûe øe AÓª©dG Úµ“ äÉeóNh , á«dƒëµdG ÒZ ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG , äÉHhô°ûŸG

 áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ôLÉàe �Ñb øe äÉeóÿG  òg Ò`aƒJ øµÁh ,  ádƒ¡°ùH  É¡FGô°Th ™�°ùdG

 äÉÑ�£dG äÉLƒdÉàc �ÓN øe hCG á«fhÎµdE’G §FÉ°SƒdG �jôW øY , á�ª÷ÉH ™«ÑdG òaÉæeh

 . ájójÈdG

  äGQÉ£ŸG »`a äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G äÉeóÿ áªgÉ°ùŸG ÉàH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                          áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 -  …ƒµ�«°ûj  ,  á«dhódG  ájƒ÷G  •ƒ£ÿG  á£fi  ,  �QƒJÉJG  QÉ£e  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É«côJ , �ƒÑæ£°SG , …ƒcÒcÉH

2017/10/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

alamat 1216.indd   12 10/23/17   11:34 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   113288 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 17 áÄØdG »`a

 �````ª°üdGh (á````dRÉY á````«¨ª°U IOÉ```e) É````°TôHÉJƒ¨dGh •É```£ŸG

 IOQGƒdG ÒZh OGƒŸG  òg ø```e á``Yƒæ°üŸG ™FÉ°†ÑdGh Éµ«ŸGh ( …ôî°U ôjôM) ¢Tƒà°ùÑ°S’Gh

 �«�¨àdG  OGƒe  ,  áYÉæ°üdG  »`a  �Éª©à°SÓd  �ãÑæe  �µ°ûH  �«à°SÓÑdG  ,  iôNCG  äÉÄa  ø``ª°V

. á«fó©e ÒZ áfôe Ö«HÉfCG , �õ©dGh ó°ùdGh

  

   � � P õæ°Tƒdƒ°S �«fÉµ«ehÎµ«dG ô£b ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

ô£b ,  áMhódG 6255 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

   113306 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 �«¶æJ �```L , øjó«dG �«°ùZ �FGƒ°S , º°ùé�d ƒÑeÉ°T , ƒ```ÑeÉ°ûdG , �```«ªŒ äGô°†```ëà°ùe

 �ƒ°ùZ , º``°ùL ÖWôe , ô©°ûdG º©æe , ¿Éæ°SC’G ¿ƒé©e , ¥ÉÑWC’G �«°ùZ �FGƒ°S , øjó«dG

 , òaGƒædGh êÉLõdG äÉØ¶æe , ¢†««ÑJ �FGƒ°S , ¢TÉª�dG º«©æàd OGƒe , º°ùé�d ƒÑeÉ°T , ô©°ûdG

 , �«°ù¨dG �FGƒ°S , �«°ù¨�d ¢UGôbCG , �«°ù¨dG äÉ``Ø¶æe , �É```ª²G äÉØ¶æe , ¿ô``ØdG äÉ``Ø¶æe

 ¢VGôZCÓd ¢ù«d ºØ�d �FÉ°S �ƒ``°ùZ , á```aÉ¶ædG �ÉªYC’ ¢VGô``ZC’G ™``«ªL , OÉ```é°ù�d ƒ```ÑeÉ°T

 äÉ°†«Ñe , Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°üdG ¥ƒë°ùeh ¿ƒHÉ°üdG , ™�ÑdG äÓjõe , ºØdG äGô£©e , á«Ñ£dG

 , …hó«dG �«°ù¨dG ¥ƒë°ùeh á«JGòdG áeóÿG �«°ùZ , äGQÉ«°ùdG äÉØ¶æe , ¢ùHÓŸG �«°ù¨d

  . á��¨ŸG Ö«HÉfC’Gh ÒHÉæ°üdG íàa äGô°†ëà°ùe , �FÉ°S h Ëôc �µ°T ¢�Y í£°SC’G äÉØ¶æe

alamat 1216.indd   13 10/23/17   11:34 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   ƒc ÜhôL �ÉjÎ°ShófG ƒ°ûcÉH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

 ,  âjÎ°S  »à°û¡H  ógÉ°T  ,  âjÎ°S  ¿Éà°ùcÉH  ,  ‹G  ófƒµ«°S  ,  31#  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿GôjEG , ¿Gô¡W

2017/10/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

   113307 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 , ƒ÷G äGô£©e , äÉjô£Ø�d äGó«Ñe , äGô°ûë�d IOQÉW OGƒe , áaÉ¶ædG ¢VGôZC’ äGô¡£ŸG

 , á«dõæŸG äÉfGƒ«ë�d äÉXÉØM , �ÉØWCÓd äÉXÉØM , AGƒ¡dG  á«�æJ äGô°†ëà°ùe , ô¡£e �L

. á«ë°U ßFÉØM , á«ë°U •ƒa

  

   ƒc ÜhôL �ÉjÎ°ShófG ƒ°ûcÉH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

 ,  âjÎ°S  »à°û¡H  ógÉ°T  ,  âjÎ°S  ¿Éà°ùcÉH  ,  ‹G  ófƒµ«°S  ,  31#  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿GôjEG , ¿Gô¡W

2017/10/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

alamat 1216.indd   14 10/23/17   11:34 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   113308 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 , ô```FÉ£a , á¡cÉØdG hCG ¢HôŸÉH ƒ°ûëŸG �©µdG , õÑN , ÜƒÑ²G øe Ió©ŸG äGô°†ëà°ùŸG , �«bódG

 ô````FÉ£a , ô```FÉ£ØdG , Gõ````à``«ÑdG ( äÉ````°ûjhóæ°S) ô``````FÉ£°T , á```jôµ°S ô```«Z Oô```à°SÉµdG ô`````FÉ£a

 , �OôÿG , í�e , IRÉÑÿG QhQhP , IÒªÿG , ºë�dG ¥ôe á°ü�°U , ºë�dG ôFÉ£a , IÓ``fi
. �fÉ�ædG �°üd OGƒe , (�HGƒJ) á�°ü�°üdG , �N

 

   ájG.¢SG ¢ùchO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                          áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 É°ùfôa , Údƒà«°T 29150- 30022 ¢ùc ¢SQÉÑ°Sƒd …O …R : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

   113309 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 , ºë�dG äÉ°ü�îà°ùe , á«M ÒZ øLGhO �ƒ² , ó«°üdG �ƒ²h ø```LGhódG �ƒë```d , º```ë�dG

 äóYCG ¥ÉÑWCG , �fÉ�ædG , áë�ªŸG �ƒë�dG , �ƒë�dG äÉéàæe , áXƒØëŸG �ƒë�dG , ºë�dG �Óg

 äƒjR ( á«FGòZ) �cCÓd á²É°U ¿ƒgOh äƒjR , ¢†«ÑdG , øLGhódG hCG/h �ƒë�dG ¢SÉ°SCG ¢�Y
. á«FGòZ

 

   ájG.¢SG ¢ùchO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                          áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
É°ùfôa , Údƒà«°T 29150- 30022 ¢ùc ¢SQÉÑ°Sƒd …O …R : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

alamat 1216.indd   15 10/23/17   11:34 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   113103 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

. ( á�°UÓdG äÉ°Só©dG ) ájDhôdG í«ë°üJ äÉ°SóY

 

   ¿ƒ°ùfƒL ófCG ¿ƒ°ùfƒL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

  »````°SÒLƒ«f , �```jƒ°ùfhôHƒ«f , GRÓ``H ¿ƒ``°ùfƒL ó``fCG ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2017/9/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

   113104 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

. ( á�°UÓdG äÉ°Só©dG ) ájDhôdG í«ë°üJ äÉ°SóY

 

   ¿ƒ°ùfƒL ófCG ¿ƒ°ùfƒL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

  »````°SÒLƒ«f , �```jƒ°ùfhôHƒ«f , GRÓ``H ¿ƒ``°ùfƒL ó``fCG ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2017/9/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

almat 3.indd   1 10/24/17   11:28 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   113105 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

. ( á�°UÓdG äÉ°Só©dG ) ájDhôdG í«ë°üJ äÉ°SóY

   ¿ƒ°ùfƒL ófCG ¿ƒ°ùfƒL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

  »````°SÒLƒ«f , �```jƒ°ùfhôHƒ«f , GRÓ``H ¿ƒ``°ùfƒL ó``fCG ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2017/9/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

   113109 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

. ( á�°UÓdG äÉ°Só©dG ) ájDhôdG í«ë°üJ äÉ°SóY

   ¿ƒ°ùfƒL ófCG ¿ƒ°ùfƒL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

  »````°SÒLƒ«f , �```jƒ°ùfhôHƒ«f , GRÓ``H ¿ƒ``°ùfƒL ó``fCG ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2017/9/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

almat 3.indd   2 10/24/17   11:28 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   113111 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

. ( á�°UÓdG äÉ°Só©dG ) ájDhôdG í«ë°üJ äÉ°SóY

   ¿ƒ°ùfƒL ófCG ¿ƒ°ùfƒL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

  »````°SÒLƒ«f , �```jƒ°ùfhôHƒ«f , GRÓ``H ¿ƒ``°ùfƒL ó``fCG ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2017/9/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

   113112 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

. ( á�°UÓdG äÉ°Só©dG ) ájDhôdG í«ë°üJ äÉ°SóY

   ¿ƒ°ùfƒL ófCG ¿ƒ°ùfƒL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

  »````°SÒLƒ«f , �```jƒ°ùfhôHƒ«f , GRÓ``H ¿ƒ``°ùfƒL ó``fCG ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2017/9/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

almat 3.indd   3 10/24/17   11:28 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   113113 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

. ( á�°U’ á°SóY ) ájDhôdG í«ë°üJ äÉ°SóY

   ¿ƒ°ùfƒL ófCG ¿ƒ°ùfƒL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

  »````°SÒLƒ«f , �```jƒ°ùfhôHƒ«f , GRÓ``H ¿ƒ``°ùfƒL ó``fCG ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2017/9/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

   112299 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

. �ÉØWC’G ájòZCG

 

   ¬jG.»H.¢SG É«dÉ£jEG õæ«g : º``````````````````````````````````°SÉH

á«dÉ£jEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

 É«dÉ£jEG , É«æ«J’ , 04100 , 45 GQÉ«�é«e É«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

almat 3.indd   4 10/24/17   11:28 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   112949 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 íFGô°T , (¬«�«`a) ájôW �ª°S íFGô°T , áÑc , (»M ÒZ) ô¡ædG ¿ÉWô°S , áNƒÑ£e �ƒ²
 , ¬cGƒa á£�°S , Ióª› ¬cGƒa , �ª°ùdG øe Ió©e á«FGòZ äÉéàæe, (¬«�«`a) ájôW �ª°S

 , (»``M ÒZ) …ô```ëH ¿É``Wô°S , ïÑ£�d äGhGô°†N Ò°üY , ¬cGƒØdG É¡°SÉ°SCG áØ«`ØN áª©WCG

 , �é°S , ¿ƒª�°S , (»M ÒZ)¢Sójôb , á«M ÒZ ø`LGhO �ƒ```² , ®ƒ```Øfi º```² , �ƒ```²
  . áNƒÑ£e äGhGô°†N , äGhGô°†N á£�°S , ïÑ£�d äGhGô°†N Ò°üY , �é°S áæ«éY

 

  á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü�d �ÉHƒ�L : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                          áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG , 23726 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

   112950 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 íFGô°T , (¬«�«`a) ájôW �ª°S íFGô°T , áÑc , (»M ÒZ) ô¡ædG ¿ÉWô°S , áNƒÑ£e �ƒ²
 , ¬cGƒa á£�°S , Ióª› ¬cGƒa , �ª°ùdG øe Ió©e á«FGòZ äÉéàæe, (¬«�«`a) ájôW �ª°S

 , (»``M ÒZ) …ô```ëH ¿É``Wô°S , ïÑ£�d äGhGô°†N Ò°üY , ¬cGƒØdG É¡°SÉ°SCG áØ«`ØN áª©WCG

 , �é°S , ¿ƒª�°S , (»M ÒZ)¢Sójôb , á«M ÒZ ø`LGhO �ƒ```² , ®ƒ```Øfi º```² , �ƒ```²
    . áNƒÑ£e äGhGô°†N , äGhGô°†N á£�°S , ïÑ£�d äGhGô°†N Ò°üY , �é°S áæ«éY

   á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü�d �ÉHƒ�L : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                          áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG , 23726 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

almat 3.indd   5 10/24/17   11:28 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   112953 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 10 áÄØdG »`a

. ájó�÷G ¢VGôeC’G øe »Ñ£dG êÓ©dGh �«ªéàdGh »Ñ£dG RÉ¡÷G

   ¿ƒ°ùfƒL ófCG ¿ƒ°ùfƒL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                          áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
  »````°SÒLƒ«f , �```jƒ°ùfhôHƒ«f , GRÓ``H ¿ƒ``°ùfƒL ó``fCG ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2017/9/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

   113060 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

 è```eGÈdGh  QÉ```ÑNC’G  á```°UÉNh  á«fƒjõØ�àdG  èeGÈdG  êÉàfEG  …CG  ,  ¬«`aÎdGh  á«�°ùàdG  äÉeóN

 , á```«°SÉ«°ùdGh á``jOÉ°üàb’Gh á`````«dÉŸG ô```jQÉ�àdGh á````«aÉ�ãdGh , á«°VÉjôdG èeGÈdGh á«�FÉKƒdG

. QÉÑNC’G ô°ûfh ™«ªŒ …CG ájQÉÑNE’G ä’ÉcƒdG äÉeóN , á«FÉªæ«°ùdG �ÓaC’G êÉàfEG äÉeóN

 

  á«eÓYE’G Iôjõ÷G áµÑ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

                                                          áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
ô£b , áMhódG 23123 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

almat 3.indd   6 10/24/17   11:28 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   113061 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. QÉªãà°S’G

 

  á«eÓYE’G Iôjõ÷G áµÑ°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

ô£b , áMhódG 23123 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

   113062 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ¿ÓYE’G  äÉ```eóN ,  á```«fƒjõØ�àdG  äGƒ``æ�dG  ÈY É¡ãH  ºàj  »àdG  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  äÉeóN

. øjôNBÓd …QÉéàdG ¿ÓYE’G äÉeóNh øjôNBÓd ÊƒjõØ�àdG

 

  á«eÓYE’G Iôjõ÷G áµÑ°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

ô£b , áMhódG 23123 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

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

almat 3.indd   7 10/24/17   11:28 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   88588 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

   . õHÉîŸG äÉéàæe

   �.�.¢T á�eÉµàŸG ÊÉg ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2486 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/6/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   96013 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ÖjQóàdG äÉeóN

  

   � � ¢T á«ŸÉ©dG AÉª«g : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , áÑjò©dG 130 : Ü.Q 1488 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/6/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 2.indd   1 10/25/17   11:37 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   104224 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉÑcôŸG ¿ÉgOh Iôµª°Sh ìÓ°UEG

  

   � � ¢T áãjó²G äÉeóî�d óæ°ùÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2437 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   104494 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. �ÉØWCG ¢VÉjQ

 

   ïeÉ°ûdG óYƒdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe , 316 : Ü.Q 82 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/9/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 2.indd   2 10/25/17   11:37 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   104502 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

  

  � � ¢T á«ŸÉ©dG ¢SQÉe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 115 : Ü.Q  201 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/9/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   104503 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. (äÉÄØdG ™«ªL) É«�«HƒŸGh ‹õæŸG çÉKC’G IQÉŒ

 

   � � ¢T á«ŸÉ©dG ¢SQÉe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 115 : Ü.Q  201 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/9/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 2.indd   3 10/25/17   11:37 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   104558 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ™�°ùdG �jôØJh øë°Th ÊÉÑŸG �«¶æJ äÉeóN

  

   � � ¢T á«ŸÉ©dG �ƒéædG Iô› : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 115 : Ü.Q  201 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/9/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   104974 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. AÉæH ä’hÉ�e

 

   IóëàŸG ájQÉéàdG äÉeóî�d è«�ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 419 : Ü.Q 98 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 2.indd   4 10/25/17   11:37 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   105384 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ïHÉ£ŸGh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG äGó©e ™«H

  

  á«dhódG ïHÉ£ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 134 : Ü.Q 188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   105593 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡YGƒfCÉH á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæŸG IQÉŒh á°ûªbC’G IQÉŒ

 

   ájQÉéàdG �ÉªYCÓd AGôØ°üdG á°TGôØdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 115 : Ü.Q 621 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 2.indd   5 10/25/17   11:37 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107688 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

  . ¿ÉÑdC’G äÉéàæe

 

   á«æWƒdG øŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 116 : Ü.Q 920 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   108799 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ

 

   � � ¢T IQÉéà�d �ÓMCG ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 114 : Ü.Q 793 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 2.indd   6 10/25/17   11:37 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   108923 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

   . QƒªàdGh �°ù©dG IQÉŒ

 � � ¢T IQÉéà�d ÚMÉjôdG QGO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , ¢UÉæ°T áj’h , áæWÉÑdG �Éª°T á¶aÉfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   109131 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájó�÷G äÉéàæŸGh ÖFÉ�²Gh ÉjGó¡dGh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸGh Qƒ£©dG ™«H , º«ªµdGh QÉ°üŸG ™«H

  

  á«ŸÉ©dG »bÉë°SE’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 2.indd   7 10/25/17   11:37 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   110014 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG ä’hÉ�e , ÊÉÑŸG �«¶æJ

 

  IóëàŸG á«dhódG iƒ°ü�dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 130 : Ü.Q 1136 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   110015 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸGh Qƒ£©dGh á«fÉª©dG áªµdGh QÉ°üŸG ™«H

 

   á«ŸÉ©dG ïÑdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 112 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 2.indd   8 10/25/17   11:37 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   110344 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÉjGó¡dG ™«H

 

   � � ¢T áãjó²G äÉ«›È�d �°UGƒàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 593 : Ü.Q 133 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   110416 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG »ch �«°ùZ

  

   � � ¢T �«°ù¨�d Ú`ØdhO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 2481 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 2.indd   9 10/25/17   11:37 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   110481 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

  . äGó©ŸGh �FGƒ°ùdGh ™FÉ°†Ñ�d äÉæMÉ°ûdÉH …ÈdG ��ædG

   IQÉéà�d »�Y ¿Éª�d : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   110520 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

  . ºYÉ£ŸG

 

   ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d QhÉM �ÉÑL : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 612 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 2.indd   10 10/25/17   11:37 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   110851 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«é«JGÎ°SG äGQÉ°ûà°SG äÉ°SGQO Öàµe

 

  á«ŸÉ©dG »ëÑ°üdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 133 : Ü.Q 1314 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   111320 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

 . á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

   Qõ«�dGh ájó�é�d äGó«°ùdG IOÉ«Y : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , Qƒ°U 411 : Ü.Q 232 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 2.indd   11 10/25/17   11:37 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   111349 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ‹É©dG §¨°†dG äGódƒeh á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG ä’ƒfih äÉcôfi äGódƒe áYƒª› áfÉ«°U

 

  � � ¢T á«æØdG äÉeóÿGh IQÉéà�d …ôµ°ùŸG �ÓW ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 116 : Ü.Q 45 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   111350 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡JGójó“h á«FÉHô¡µdG äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 

  � � ¢T á«æØdG äÉeóÿGh IQÉéà�d …ôµ°ùŸG �ÓW ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 116 : Ü.Q 45 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 2.indd   12 10/25/17   11:37 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   111458 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh �«°üØJ

  

  áãjó²G IôjóZ ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 124 : Ü.Q 97 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   111486 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿ƒdÉ°U

 

   � � ¢T áãjó²G ¿ÉjõŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 124 : Ü.Q 461 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 2.indd   13 10/25/17   11:37 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   111514 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

  . ájôµ°ùdG äÉjƒ�²G áYÉæ°U , õHÉîŸG äÉéàæeh äÉjƒ�²G IQÉŒ

 

 IQÉéà�d áãjó²G ó©°ùdG IDƒdDƒd ™jQÉ°ûe  : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 92 , QÉë°U áj’h , áæWÉÑdG �Éª°T á¶aÉfi  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   111610 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«bQh äÉéàæe á©Ñ£e

 

  IQÉéà�d …ôHÉ÷G áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , »ÁÈdG 512 : Ü.Q 108 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 2.indd   14 10/25/17   11:37 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   111771 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. äÉ°ThôØŸG �«°üØJ

 

  � � ¢T áãjó²G �ô�dG »°SGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 121 : Ü.Q 681 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   111924 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ájòZCGh »gÉ�e

 

  ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d á«Hô©dG áæjóŸG QÉªYG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 619 : Ü.Q 219 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 2.indd   15 10/25/17   11:37 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   112152 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡eRGƒdh ôjƒ°üàdG äGhOCGh ä’B’ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 

   á«æeÉ°†J - á«ŸÉ©dG ´GóHE’G ⁄ÉY : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   112726 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

.  É«ŸG á«æ�J Iõ¡LCG ™«H

 

  IQÉéà�d �GóæY ‹É«d : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 418 : Ü.Q 3 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 2.indd   16 10/25/17   11:37 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   112774 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh ¿ƒHÉ°üdG ™«H

 

   � � ¢T �eCG á£�f : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

  ¿ÉªY áæ£�°S , 133 ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   112775 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh ¿ƒHÉ°U

  

   �eCG á£�f : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe á¶aÉfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 2.indd   17 10/25/17   11:37 AM
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(1216) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   112858 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ìÓ°UEGh ™«H

 

  äÉ«fhÎµdEÓd ¿Éª«�°S OhGO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 1826 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   113036 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ÑàµŸG á£°ûfC’Gh �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG , äÉ«dÉªµdGh á«FGò¨dG OGƒª�d áFõéàdÉH ™«ÑdG

 

   §�°ùe ÅWÉ°T IDƒdDƒd : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 133 : Ü.Q 1722 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 2.indd   18 10/25/17   11:37 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1216(

�إعــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيـــة الفكريـــة عـــن العالمـــ�ت امل�سجلـــة والتـــي تــم الت�أ�سيـــر فـــي ال�سجـــالت 

ب�لرتخيــ�ص ب�لنتف�ع وفق� لأحك�م املـــ�دة )45( من ق�نــون حقــوق امللكية ال�سن�عية ال�س�در 

ب�ملر�سوم ال�سلط�ين رقم 2008/67 .

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة :  101000

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل :  2017/5/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1170 فـي 2016/11/13م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : �س�ذا هوتيلز)م�ركيتنج( ليمتد

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة �س�طئ املوج �ص م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1244 ر.ب : 130 اخلوير

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2017/9/27م

تاريخ التاأ�ســـري  بال�سجــــــل : 2017/10/10م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 106948

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1184 فـي 2017/3/5م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : وليد عط� اللـه لت�سميم الأزي�ء

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : لزورد للخي�طة 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 100 ر.ب : 132

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل :  �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  :  2017/9/13م

تاريخ التاأ�ســـري  بال�سجــــــل :  2017/10/10م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1216(

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 1096516

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2011/9/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 45/2011 فـي 2011/12/1م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك :  ايه بي تريمن�لز بي فـي 

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : ايه بي موللر ملحط�ت ال�سحن و�سرك�ه �ص م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  �ص.ب : 161 ر.ب : 118 م�سقط

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل :  �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  :  2017/9/18م

تاريخ التاأ�ســـري  بال�سجــــــل :  2017/10/11م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 1280698

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2015/10/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل :  51/2015 فـي 2015/10/16م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك :  تي كيه م�جنمنت ال ال �سي

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة ال�س�يع الدولية �ص م م 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2017/9/18م

تاريخ التاأ�ســـري  بال�سجــــــل : 2017/10/11م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 1281557

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2015/10/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل :  50/2015 فـي 2015/10/16م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : تي كيه م�جنمنت ال ال �سي

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة ال�س�يع الدولية �ص م م 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2017/9/18م

تاريخ التاأ�ســـري  بال�سجــــــل : 2017/10/11م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 18773

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/6/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 762 فـي 2004/1/5م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : ال�ستوم

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : جرنال اليكرتيك كمب�ين  

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 901 م�ين افنيو )تريدم�رك�ص : 801 - 4( نورولك �سي تي 

 06851

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2017/10/11م

تاريخ التاأ�ســـري  بال�سجــــــل : 2017/10/23م

-82-
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 18774

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/1/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 734 فـي 2004/1/1م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : ال�ستوم

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : جرنال اليكرتيك كمب�ين  

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 901 م�ين افنيو )تريدم�رك�ص : 801 - 4( نورولك �سي تي 

  06851

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2017/10/11م

تاريخ التاأ�ســـري  بال�سجــــــل : 2017/10/23م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 18775

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل :  2004/1/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 734 فـي 2004/1/1م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : ال�ستوم

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : جرنال اليكرتيك كمب�ين  

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 901 م�ين افنيو )تريدم�رك�ص : 801 - 4( نورولك �سي تي 

 06851

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2017/10/11م

تاريخ التاأ�ســـري  بال�سجــــــل : 2017/10/23م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1216(

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 18784

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/1/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 734 فـي 2004/1/1م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : ال�ستوم

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : جرنال اليكرتيك كمب�ين  

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 901 م�ين افنيو )تريدم�رك�ص : 801 - 4( نورولك �سي تي 

 06851

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2017/10/11م

تاريخ التاأ�ســـري  بال�سجــــــل : 2017/10/23م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 18789

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/1/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 734 فـي 2004/1/1م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : ال�ستوم

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : جرنال اليكرتيك كمب�ين  

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 901 م�ين افنيو )تريدم�رك�ص : 801 - 4( نورولك �سي تي 

 06851

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2017/10/11م

تاريخ التاأ�ســـري  بال�سجــــــل : 2017/10/23م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1216(

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 43995

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/4/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 853 فـي 2007/12/15م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : ال�ستوم

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : جرنال اليكرتيك كمب�ين  

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 901 م�ين افنيو )تريدم�رك�ص : 801 - 4( نورولك �سي تي 

 06851

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2017/10/11م

تاريخ التاأ�ســـري  بال�سجــــــل : 2017/10/23م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة :  43996

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  9

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل :  2008/4/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 853 فـي 2007/12/15م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : ال�ستوم

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : جرنال اليكرتيك كمب�ين  

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 901 م�ين افنيو )تريدم�رك�ص : 801 - 4( نورولك �سي تي 

 06851

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2017/10/11م

تاريخ التاأ�ســـري  بال�سجــــــل : 2017/10/23م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1216(

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 43997

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/4/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 853 فـي 2007/12/15م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : ال�ستوم

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : جرنال اليكرتيك كمب�ين  

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 901 م�ين افنيو )تريدم�رك�ص : 801 - 4( نورولك �سي تي 

 06851

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2017/10/11م

تاريخ التاأ�ســـري  بال�سجــــــل : 2017/10/23م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 44006

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/9/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 840 فـي 2007/2/6م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : ال�ستوم

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : جرنال اليكرتيك كمب�ين  

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 901 م�ين افنيو )تريدم�رك�ص : 801 - 4( نورولك �سي تي 

 06851

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2017/10/11م

تاريخ التاأ�ســـري  بال�سجــــــل : 2017/10/23م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1216(

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة :  44011

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  3

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل :  2007/9/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 840 فـي 2007/2/6م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : ال�ستوم

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : جرنال اليكرتيك كمب�ين  

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 901 م�ين افنيو )تريدم�رك�ص : 801 - 4( نورولك �سي تي 

  06851

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الولي�ت املتحدة الأمريكية

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2017/10/11م

تاريخ التاأ�ســـري  بال�سجــــــل : 2017/10/23م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1216(

�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 : 7012

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2005/5/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 786 فـي 2005/3/1م

ا�ســــــم املالــــــــك ال�سابــــــق : باتا براندز اإ�س.اأيه.اأر.اإل 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باتا براندز اإ�س اأيه

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اأفـينيو دى اأو�سى 61 1006 لوزان ، �سوي�سرا

جهــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/1/1م

تاريــخ التاأ�سيـــر  بال�سجـــل : 2017/10/19م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 7013

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25 

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2005/5/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 778 فـي 2004/11/1م

ا�ســــــم املالــــــــك ال�سابــــــق : باتا براندز اإ�س.اأيه.اأر.اإل

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باتا براندز اإ�س اأيه

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اأفـينيو دى اأو�سى 61 1006 لوزان ، �سوي�سرا

جهــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/1/1م

تاريــخ التاأ�سيـــر  بال�سجـــل : 2017/10/19م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1216(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 7015

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2000/9/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 672 فـي 2000/6/3م

ا�ســــــم املالــــــــك ال�سابــــــق : باتا براندز اإ�س.اأيه.اأر.اإل

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باتا براندز اإ�س اأيه

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اأفـينيو دى اأو�سى 61 1006 لوزان ، �سوي�سرا

جهــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/1/1م

تاريــخ التاأ�سيـــر  بال�سجـــل : 2017/10/19م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 2272

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25 

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 1996/6/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 571 فـي 1996/3/16م

ا�ســــــم املالــــــــك ال�سابــــــق : باتا براندز اإ�س.اأيه.اأر.اإل

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باتا براندز اإ�س اأيه

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اأفـينيو دى اأو�سى 61 1006 لوزان ، �سوي�سرا

جهــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/1/1م

تاريــخ التاأ�سيـــر  بال�سجـــل : 2017/10/19م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1216(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 2871

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 1994/7/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 526 فـي 1994/5/1م

ا�ســــــم املالــــــــك ال�سابــــــق : برينجلز اإ�س.اأيه.اآر.اإل

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : كيلوج يوروب تريدينغ ليمتد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اإيرلندية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سويت 3 ، وان ايرل�سفورت �سنرت ، �سارع لوير هات�س ، دوبلن 

2 اإيرلندا

جهــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : اإيرلندا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/6/13م

تاريــخ التاأ�سيـــر  بال�سجـــل : 2017/10/19م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 55127

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/12/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 889 فـي 2009/6/15م

ا�ســــــم املالــــــــك ال�سابــــــق : برينجلز اإ�س.اأيه.اآر.اإل

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : كيلوج يوروب تريدينغ ليمتد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اإيرلندية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سويت 3 ، وان ايرل�سفورت �سنرت ، �سارع لوير هات�س ، دوبلن 

2 اإيرلندا

جهــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : اإيرلندا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/6/13م

تاريــخ التاأ�سيـــر  بال�سجـــل : 2017/10/19م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1216(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 55128

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/12/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل :892 فـي 2009/8/1م

ا�ســــــم املالــــــــك ال�سابــــــق : برينجلز اإ�س.اأيه.اآر.اإل

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : كيلوج يوروب تريدينغ ليمتد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اإيرلندية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سويت 3 ، وان ايرل�سفورت �سنرت ، �سارع لوير هات�س ، دوبلن 

2 اإيرلندا

جهــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : ايرلندا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/6/13م

تاريــخ التاأ�سيـــر  بال�سجـــل : 2017/10/19م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 15518

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2003/3/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 731 فـي 2002/11/16م

ا�ســــــم املالــــــــك ال�سابــــــق : �سو.دي.كو.لك�س اإ�س.اإيه

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بريت�سا برومل اإ�س.بي.اإيه

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيا جاليانو 21 ، 21040 كارناجو فـيه اإيه ، اإيطاليا

جهــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/9/21م

تاريــخ التاأ�سيـــر  بال�سجـــل : 2017/10/19م 
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 10018

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2002/12/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 722 فـي 2002/1/7م

ا�ســــــم املالــــــــك ال�سابــــــق : كرافت فودز ، انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اأرورا فودز انك

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 اولد بلو مفـيلد افـينيــو ، ماونـــنت ليكـــ�س ، نيـــو جري�ســــي 

07046 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 1999/10/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر  بال�سجـــل : 2017/10/23م
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�إعـــــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيــة الفكريــة وفقــا لأحكــام املــادة )41( من قانــون حقـوق امللكية ال�صناعية 

ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 , اأنه مت جتديــد مـدة حمايـة العالمـات امل�صجلـة 

الآتيــة :

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

2007/10/29التجارة وال�صناعة�صانوفـي147569

2007/8/28التجارة وال�صناعةباول كا اأ246677

2007/8/28التجارة وال�صناعةباول كا اأ346678

2007/8/28التجارة وال�صناعةباول كا اأ446679

2007/11/3التجارة وال�صناعةذي بروكرت اند جامبل كومباين548142

2007/12/16التجارة وال�صناعةبايو بروجت فارما648290

1997/11/8التجارة وال�صناعةنورديك�س فوود اأ / ا�س716784

2007/6/12التجارة وال�صناعةنينتيتو كو ليمتد845419

2007/6/12التجارة وال�صناعةنينتيتو كو ليمتد945420

1016470
اوت�صوكا فارما�صيتيكال 

كومباين ليمتد
1997/9/9التجارة وال�صناعة

1116707
جريفولز وورلدوايد 

اوبري�صنز ليمتد
1997/10/29التجارة وال�صناعة

1248061
باير انتليكت�صوال بروبرتي 

جي ام بي ات�س
2007/11/26التجارة وال�صناعة

1997/12/13التجارة وال�صناعةتي�صا ا�س اي1317020

1997/12/13التجارة وال�صناعةتي�صا ا�س اي1417021
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

1998/1/4التجارة وال�صناعة�صل براندز انرتنا�صيونال اأ جي1517115

1998/1/4التجارة وال�صناعة�صل براندز انرتنا�صيونال اأ جي1617116

1998/1/4التجارة وال�صناعة�صل براندز انرتنا�صيونال اأ جي1717117

1998/4/18التجارة وال�صناعةري�صتري جيديون اأن واي اأر تي1817681

2007/10/24التجارة وال�صناعةنوفا براندز ا�س ايه1947510

2007/10/24التجارة وال�صناعةنوفا براندز ا�س ايه2047511

2007/10/24التجارة وال�صناعةنوفا براندز ا�س ايه2147512

1997/4/14التجارة وال�صناعةبريت�صا برومل اإ�س.بي.اإيه2215518

2316726
اآ�صالند لي�صن�صنغ اآند 

انتيليكت�صوال بروبريتي ال ال �صي
1997/11/2التجارة وال�صناعة

1998/7/1التجارة وال�صناعةوكوناجا اأوف اأمريكا كو , ليمتد2418156

1998/10/26التجارة وال�صناعة�صركة �صافول لزيوت الطعام2518923

2618735
وي�صتينغ هاو�س اليكرتيك 

كوربوري�صن
1998/9/27التجارة وال�صناعة

2718736
وي�صتينغ هاو�س اليكرتيك 

كوربوري�صن
1998/9/27التجارة وال�صناعة

2008/9/22التجارة وال�صناعةاف . هوفمان - لرو�س اآيه.جي2853680

2008/10/7التجارة وال�صناعةجينينتك , انك2953817

2008/9/29التجارة وال�صناعةجينينتك , انك3053758

2007/10/20التجارة وال�صناعة�صركة كيمجي رمدا�س �س.م.م3147372

2007/10/20التجارة وال�صناعة�صركة كيمجي رمدا�س �س.م.م3247373

2007/10/20التجارة وال�صناعة�صركة كيمجي رمدا�س �س.م.م3347374

2004/8/30التجارة وال�صناعة�صركة كيمجي رمدا�س �س.م.م3434268
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

2004/8/30التجارة وال�صناعة�صركة كيمجي رمدا�س �س.م.م3534269

2005/10/26التجارة وال�صناعة�صركة كيمجي رمدا�س �س.م.م3637896

2005/11/19التجارة وال�صناعة�صركة كيمجي رمدا�س �س.م.م3738185

2006/4/26التجارة وال�صناعة�صركة كيمجي رمدا�س �س.م.م3839852

1990/5/20التجارة وال�صناعة�صركة كيمجي رمدا�س �س.م.م394289

2007/10/23التجارة وال�صناعة�صركة كوارتز �س.م.م4047469

4151319
�صركة هائل �صعيد اأنعم و�صركاه 

)�س.م.ي(
2008/5/27التجارة وال�صناعة

4251320
�صركة هائل �صعيد اأنعم و�صركاه 

)�س.م.ي(
2008/5/27التجارة وال�صناعة

4351321
�صركة هائل �صعيد اأنعم و�صركاه 

)�س.م.ي(
2008/5/27التجارة وال�صناعة

4454762
�صركة هائل �صعيد اأنعم و �صركاه 

)�س.م.ي(
2008/11/29التجارة وال�صناعة

2008/1/28التجارة وال�صناعةاكتيبولجت ا�س.ك.اف4548718

2008/1/28التجارة وال�صناعةاكتيبولجت ا�س.ك.اف4648719

2008/1/28التجارة وال�صناعةاكتيبولجت ا�س.ك.اف4748720

2008/3/19التجارة وال�صناعةجيرنال ميلز اإنك4849393

2008/3/19التجارة وال�صناعةجيرنال ميلز اإنك4949394

2007/10/21التجارة وال�صناعة�صركة �صيد جنيد عامل ذ م م5047419

2007/10/2التجارة وال�صناعة�صركة �صيد جنيد عامل ذ م م5147239

2008/2/3التجارة وال�صناعة�صركة �صيد جنيد عامل ذ م م5248771
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مكتـب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية

اإعـــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�صفيـة ل�صركة عبيد جروب لالإن�صاءات والتجارة �ش.م.م

بت�صفيــة  يقــــوم  �أنــه  �القت�صادية  و�ال�صت�صار�ت  �حل�صابات  لتدقيق  �ملرهوبي  مكتـب  يعلـــن 

�صركة عبيد جروب للإن�صاء�ت و�لتجارة �ش.م.م , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�صجــل �لتجـــاري 

بالرقــم 1109057 , وفقا لقر�ر �ملحكمة �البتد�ئية مب�صقط �ل�صادر بتاريخ 2017/5/29م , 

وللم�صفــي وحــده حـق متثيـــل �ل�صركـــة فــي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلــــى �جلميــــع مر�جعـــة 

�مل�صفـــــي فـــي كافـــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلــــــق باأعمـــــال �ل�صركــــــة على �لعنو�ن �الآتي :

حمافظة م�صقط - بو�صر - الغربة اجلنوبية 

مقابل جممع ال�صلطان قابو�ش الريا�صي - جممع رقم : 237 - �صكة رقم :3745  

مبنى رقم 3791 - الطابق الثاين - �صقة رقم : 22

�ش.ب : 1546 ر.ب : 121

هاتف رقم : 24595913 - 94350030 - فاك�ش رقم : 24595912 

كمــــا يدعــــو �مل�صفــــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعاء�تهـــــم �صــد 

�ل�صركــة مدعمة بامل�صتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــله , خــلل �صتــة �أ�صهـــر مــن 

تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــلن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفي على 

�لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�صفــــي

مكتـب �صامل الوهيبي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية

اإعـــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�صفيـة ل�صركــة اأيوب واأحمد للتجارة �ش.م.م

يعلن مكتـب �صالــم �لوهيبــي للمحامــاة و�ال�صت�صار�ت �لقانونيـة �أنــه يقــــوم بت�صفيــة �صركة 

�أيوب و�أحمد للتجــارة �ش.م.م , و�مل�صجلـة لـدى �أمانــة �ل�صجل �لتجـاري بالرقــم 1090524 , 

وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 2017/9/24م , وللم�صفي وحده حـق متثيـل �ل�صركة فــي �لت�صفية 

�أمام �لغيـر , وعلى �جلميــــع مر�جعــة �مل�صفــي فـــي كافة �الأمور �لتـي تتعلــق باأعمـال �ل�صركــة 

على �لعنو�ن �الآتي :

 اخلوير - ال�صوق - �صارع دوحة االأدب - بجانب مار�ش هايرب ماركت 

 مبنى املحكمة ال�صابق  - جممع رقم : 243 - �صكة رقم : 4326 

 مبنى رقم : 1999 - الطابق االأول - �صقة رقم :23 

هاتف رقم : 99449176

كمــا يدعــو �مل�صفــي مبوجب هذ� �الإعلن د�ئنــي �ل�صركــة للتقدم بادعاء�تهـم �صد �ل�صركــة 

مدعمة بامل�صتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــله , خــلل �صتــة �أ�صهـــر مــن تاريــخ 

ن�صــر هــذ� �الإعــلن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفي على �لعنو�ن 

�مل�صار �إليه .

امل�صفــــي
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عـادل عبدالرحمن اإبراهيــم �صالـح 

اإعـــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�صفيـة 

ل�صركة عمان لت�صنيع االأ�صمدة الع�صوية والكيميائية �ش.م.ع.ع

يعلن عادل بن عبد�لرحمن �بر�هيم �صالح �أنه يقــوم بت�صفيـة �صركة عمان لت�صنيع �الأ�صمدة 

�لع�صوية و�لكيميائية �ش.م.ع.ع , و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجــل �لتجاري بالرقم 1125702 , 

وفقا لقر�ر �ملحكمة �البتد�ئية مب�صقط , وللم�صفي وحده حق متثيل �ل�صركة فــي �لت�صفيــة 

�أمــام �لغيـر , وعلــــى �جلميع مر�جعة �مل�صفي فـــي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمـال �ل�صركــــــة 

على �لعنو�ن �الآتي :

احلي التجاري - خلف غرفة جتارة و�صناعة عمان 

 بناية بن حم - الطابق الثاين - �صقة رقم 21

�ش.ب : 1828 ر.ب : 114

هاتف رقم : 24707035 - 95994614 - فاك�ش رقم : 24707045 

كمــــا يدعــــو �مل�صفــــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعاء�تهـــــم �صــد 

�ل�صركـــــة مدعمـة بامل�صتنـــد�ت �لثبوتيـــة علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــله , خــلل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــلن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�صركـــة �أن يوؤديها للم�صفــي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�صفــــي

نا�صــر بن خلفــان الغاب�صــي

اإعـــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�صفيـة ل�صركـة الفـون للمقــاوالت �ش.م.م

يعلـــن نا�صـــر بن خلفــان �لغاب�صـــي �أنــه يقــــوم بت�صفيــة �صركة �لفــون للمقـــاوالت �ش.م.م , 

و�مل�صجلـة لـدى �أمانـــة �ل�صجل �لتجـاري بالرقــم 1102332 , وفقــا التفاق �ل�صركاء �ملـــــوؤرخ 

2017/8/27م , وللم�صفي وحده حـق متثيل �ل�صركة فــي �لت�صفية �أمام �لغري , وعلى �جلميع 

مر�جعــة �مل�صفــي فـــي كافــة �الأمــور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�صركـــة على �لعنو�ن �الآتي :

والية بو�صر - الغربة

�ش.ب : 221 ر.ب : 130

هاتف رقم : 98866855

كمــا يدعــو �مل�صفــي مبوجب هذ� �الإعلن د�ئنــي �ل�صركــة للتقدم بادعاء�تهـم �صد �ل�صركــة 

مدعمة بامل�صتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــله , خــلل �صتــة �أ�صهـــر مــن تاريــخ 

ن�صــر هــذ� �الإعــلن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفي على �لعنو�ن 

�مل�صار �إليه .

امل�صفــــي
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�سالــم بــن نا�ســر بــن �سيــف ال�سيابــي

�إعـــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة وادي معـول للتجـارة - تو�سيـة

يعلن �شالــم بــن نا�شــر بــن �شيــف ال�شيابــي اأنه يقــوم بت�شفيـة �شركة وادي معول للتجـارة - 

تو�شيـة ، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجــل التجاري بالرقم 1029983 ، وفقا التفــاق ال�شركــاء 

املــوؤرخ 2017/10/2م ، وللم�شفـــي وحــده حــق متثيــل ال�شركــة فــي الت�شفيــة اأمــام الغيـــر ، 

وعلــــى اجلميع مراجعة امل�شفي فـــي كافة االأمور التي تتعلق باأعمـال ال�شركــــــة على العنوان 

االآتي :

الر�ستـــــاق

�ص.ب : 118 ر.ب : 318

هاتـــف رقــم :99366185 

كمــــا يدعــــو امل�شفــــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �شــد 

ال�شركـــــة مدعمـة بامل�شتنـــدات الثبوتيـــة علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـــة اأن يوؤديها للم�شفــي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

يحيـى بـن حمـد بـن حممـد ال�سيابـي

�إعـــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة �سهــول وادي اللوامــي �ص.م.م

اأنـــه يقـــــوم بت�شفيــــة �شركـــة �شهـــــول وادي  يعلـــن يحيـــى بـــن حمــــد بـن حممــــد ال�شيابـــي 

اللوامــي �ش.م.م ، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجــل التجـــاري بالرقـــم 1159330 ، وفقــا لقرار 

جمعية ال�شركــــاء املـــوؤرخ 2017/10/1م ، وللم�شفي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�شفية 

اأمام الغري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـــي كافة االأمور التي تتعلق باأعمـال ال�شركــــــة 

على العنوان االآتي :

�ص.ب : 365 ر.ب : 111

هاتـــف رقــم :99238461 

كمــــا يدعــــو امل�شفــــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �شــد 

ال�شركـــــة مدعمـة بامل�شتنـــدات الثبوتيـــة علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـــة اأن يوؤديها للم�شفــي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

-98-



اجلريدة الر�سمية العدد )1216(

حممـود بـن �صعـد بـن علـي املظفـر

اإعـــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�صفيـة ل�صركـة املظفــر لل�صفــر وال�صياحــة

يعلن حممـود بـن �صعـد بـن علـي �ملظفـر �أنه يقــوم بت�صفيـة �صركة �ملظفر لل�صفر و�ل�صياحة , 

و�مل�صجلة لدى �أمانــة �ل�صجــل �لتجـــاري بالرقـــم 1045460 , وفقــا التفــاق �ل�صركــــاء �ملـــوؤرخ 

2017/10/12م , وللم�صفي وحده حق متثيل �ل�صركة فـي �لت�صفية �أمام �لغري , وعلى �جلميع 

مر�جعة �مل�صفي فـــي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمـال �ل�صركــــــة على �لعنو�ن �الآتي :

حمافظة جنوب الباطنة - بركاء

�ش.ب : 320 ر.ب : 259

هاتـــف رقــم :99340679 

كمــــا يدعــــو �مل�صفــــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعاء�تهـــــم �صــد 

�ل�صركـــــة مدعمـة بامل�صتنـــد�ت �لثبوتيـــة علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــله , خــلل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــلن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�صركـــة �أن يوؤديها للم�صفــي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�صفــــي

مكتب بي دي اأو جواد حبيب 

اإعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمـال الت�صفيـة ل�صركـــة النجمة لل�صيافة �ش.م.م

يعلن مكتـــب بي دي �أو جـــو�د حبيب ب�صفتـــه �مل�صفي ل�صركــة �لنجمـــة لل�صيافـــة �ش.م.م , 

و�مل�صجلــة لــدى �أمانــة �ل�صجــل �لتجـاري بالرقــم 1031578 , عن �نتهــاء �أعمــال �لت�صفيــة 

وزو�ل �لكيـــان �لقانونـــي لل�صركـــة وفقــا الأحكـــام �ملـــادة )27( من قانون �ل�صركات �لتجارية 

رقم 74/4 .

امل�صفــــي
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مكتب اأبو متام - حما�صبون قانونيون

اإعـــــــــالن

عن انتهـاء اأعمـال الت�صفيـة 

ل�صركـة ترن�صتال الهند�صية و�صركاهم �ش.م.م

يعلن مكتب �أبو متام - حما�صبون قانونيون - ب�صفته �مل�صفي ل�صركـة ترن�صتال �لهند�صية 

و�صركاهم �ش.م.م , و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لتجـاري بالرقــم 1767321 , عن �نتهــاء 

�ملـــادة )27( من قانون  �لقانونـــي لل�صركـــة وفقــا الأحكـــام  �لكيـــان  �لت�صفيــة وزو�ل  �أعمــال 

�ل�صركات �لتجارية رقم 74/4 .

امل�صفــــي

اإعـــــــــالن

عن انتهـاء اأعمـال الت�صفيـة 

ل�صركـة برتوليوم جيولوجيكل �صريفي�صز �ش.م.م

يعلن مكتب �أبو متام - حما�صبون قانونيون - ب�صفته �مل�صفي ل�صركـة برتوليوم جيولوجيكل 

�صريفي�صز �ش.م.م , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�صجــل �لتجـاري بالرقــم 1039157 , عن �نتهــاء 

�أعمــال �لت�صفيــة وزو�ل �لكيـــان �لقانونـــي لل�صركـــة وفقــا الأحكـــام �ملـــادة )27( مـــن قانـــون 

�ل�صركات �لتجارية رقم 74/4 .

امل�صفــــي

عبدالفتاح عبداحلميد عبدالفتاح علي

اإعـــــــــالن

عن انتهـاء اأعمال الت�صفية ل�صركة االأن�صاري لتكنولوجيا الطاقة �ش.م.م

يعلن عبد�لفتاح عبد�حلميد عبد�لفتاح علي ب�صفته �مل�صفي ل�صركــة �الأن�صاري لتكنولوجيا 

1096489 , عن �نتهــاء  �أمانــة �ل�صجــل �لتجـاري بالرقــم  �لطاقة �ش.م.م , و�مل�صجلــة لــدى 

�ملـــادة )27( من قانون  �لقانونـــي لل�صركـــة وفقــا الأحكـــام  �لكيـــان  �لت�صفيــة وزو�ل  �أعمــال 

�ل�صركات �لتجارية رقم 74/4 .

امل�صفــــي
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عبداللـه بن عبدالرحمن بن خمي�ش الزدجايل

اإعـــــــــالن

عن انتهـاء اأعمـال الت�صفيـة ل�صركـة بابوه وعثمان الزدجايل �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن عبد�لرحمن بن خمي�ش �لزدجايل ب�صفته �مل�صفي ل�صركــة بابوه وعثمان 

�لزدجايل �ش.م.م , و�مل�صجلــة لــدى �أمانــة �ل�صجــل �لتجـاري بالرقــم 1558021 , عن �نتهــاء 

�ملـــادة )27( من قانون  �لقانونـــي لل�صركـــة وفقــا الأحكـــام  �لكيـــان  �لت�صفيــة وزو�ل  �أعمــال 

�ل�صركات �لتجارية رقم 74/4 .

امل�صفــــي

زكريـا بن يحيـى بن عبدالرحمــن الزرافــي

اإعـــــــــالن

عن انتهـاء اأعمـال الت�صفيـة ل�صركـة يحيى الزرافـي و�صريكـه - ت�صامنيـة

يعلـــن زكريـــا بن يحيــى بن عبـد�لرحمن �لزر�فـــي ب�صفته �مل�صفي ل�صركــة يحيــى �لزر�فـــي 

و�صريكه - ت�صامنية , و�مل�صجلــة لدى �أمانة �ل�صجل �لتجـاري بالرقـم 1160087 , عن �نتهــاء 

�ملـــادة )27( من قانون  �لقانونـــي لل�صركـــة وفقــا الأحكـــام  �لكيـــان  �لت�صفيــة وزو�ل  �أعمــال 

�ل�صركات �لتجارية رقم 74/4 .

امل�صفــــي
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