
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1230(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

 

املحتـــــــــويــات 

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                        وزارة التجــــارة وال�سناعـــة

�ســــادر فـــي 2018/2/7 بتعديــــل بعــــــ�ض �أحكـــــام  قــــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2018/33 

�لقـــر�ر �لـــوز�ري رقــــم 2001/74 بتحديــــد ر�ســـــوم 

�لرت�خي�ض �ل�سياحية و�ل�سناعية و�لتجارية .

                    وزارة الرتبيـــة والتعلــيـم

�ســـادر فـــي 2018/2/7 بتحديد ر�سـوم �خلدمـات  قــــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2018/34 

�لتـي تقدمهـا وز�رة �لرتبيــة و�لتعليــم .

                          وزارة التنميـــة االجتماعيـــة 

�ســــادر فـــي 2018/1/29 بحـل �جلمعيــة �لعمانية  قــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2018/11 

لهــــــــو�ة �لطو�بــــع .

�ســــادر فـــي 2018/1/29 بحــــــل موؤ�س�ســــــة �سالـــــم  قــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2018/12 

�خلرييـــة للتعليـــم �لعالـــي .

                                  وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة

�ســــادر فـــي 2018/2/4 بحظــــر ��ستيـــر�د �لطيــــور  قــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2018/38 

�حليـة مـن جمهوريـة �لعــر�ق .

رقم 

ال�سفحة

�لأحـــد 24 جمادى �لأوىل 1439هـ                                           �ملـو�فــــــق 11 فرب�يـــــــر 2018م
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اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

وزارة القــــوى العاملـــــــــة

�إعـــــالن ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــات عماليــة .

وزارة التجـــارة وال�سناعـــة

�إعالن ب�ســاأن طلبــات �لبـــــر�ء�ت �ملقبولـــة .

�لإعــالنات �خلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل �لعالمــات �لتجاريـــة .

�إعالن ب�ساأن �لعالمات �لتي مت �لتاأ�سري فـي �ل�سجالت بانتقال ملكيتها .

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

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــــة

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة عرب �خلليج �حلديثة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة م�ساريع �أبو ر�ئد �حلديثة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �ل�سد�رة للمقاولت و�خلدمات �للوج�ستية �ض.م.م .

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �آفاق �لتعاون �لوطنية - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �أبناء علي بن جمعة �لزدجايل للتجارة و�ملقاولت �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة ب�سمة �لعيد للتجارة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة هالل و�أحمد للتجارة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �حلقيمي للتجارة و�ملقاولت �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �سحاري �لظاهرة للتجارة - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة مرتفعات �جلبيل للتجارة - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �سيف بن حمد �لغ�ساين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �آفاق �جلزيرة �ملتحدة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة مركز �مل�ستقبل �لتجاري �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �أوتار �ملحافظة للتجارة - ت�سامنية .
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�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة عبد�للـه �لعي�سائي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �لزمرد �لفائق للتجارة و�ملقاولت .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة مر�ك�ض �جلديدة للتجارة و�ملقاولت - تو�سية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �سموع عز للتجارة و�ملقاولت .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة بني رو�حة �ملتحدة - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركــة �سيــف بن حممــد وبدر بن �سيف �لرو�حــــي 

للتجارة - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة معايل �لعز للتجارة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة رموز �لهفوف �ملتحدة - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �حلويت �لعاملية �ض.م.م .

�إعـــالن عــن بــدء �أعمــــال �لت�سفيـــة ل�سركـــة �أحمـــد بـــن خميـــ�ض بن خـــــادوم و�أولده

 للتجــارة - تو�سيـــة .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �سحار �لز�هية للتجارة و�ملقاولت �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �لكا�ض �لف�سي للتجارة - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �سم�ض �ل�سمال للتجارة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �سم�ض �ملنامة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �لن�سيم �لر�يح للتجارة - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �لأجو�ء �ل�سافية للتجارة و�ملقاولت - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �لكندي و�لذهلي للتجارة - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �سعيد بن خلفان �لكندي و�سريكه للتجارة - 

ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة عبد�للـه �ملقبايل و�أولده للتجارة و�ملقاولت - 

تو�سية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �إ�سالح لالإن�ساء�ت - ت�سامنية .
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رقم 

ال�سفحة

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �لعني لالإن�ساء�ت - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �ل�سلع لالإن�ساء�ت - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �سال�سل �خلابورة للتجارة و�ملقاولت - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة طالل بن حممد بن �سامل �لفار�سي و�سركاه 

للتجارة - تو�سية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �أرياف �ساللة �ملتحدة للتجارة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة بيد�ء �سحار للتجارة - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة علي بن يو�سف �لبلو�سي وولده للتجارة - تو�سية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة علي بــن يو�ســف بــن علــي �لبلو�ســي وولــده 

للتجارة - تو�سية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة ربيع و�أولده للتجارة و�ملقاولت - تو�سية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة علي بن خمي�ض بن علي �لنوفلي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �سموع �لر�سة للتجارة و�ملقاولت - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة مرفا خماء للتجارة - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمــــال �لت�سفيـــة ل�سركـــة عبد�للـه �لعبـــد حمــد �لعوي�ســي و�إخو�نـــه 

للتجارة - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة عبد�ملجيد وب�سام �حلربي للتجارة - تو�سية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �لبد�عي و�لكيومي للتجارة و�ملقاولت �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �لو�حة �لبهية للتجارة - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �لبناء و�ل�سفاء �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �لو�حة �لذهبية لالأعمال �ض.م.م .
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�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة جند �مللدة للتجارة و�ملقاولت - تو�سية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �سنايا م�سقط �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة زهرة �لبنف�سج �جلديدة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �أبو �سالح �جلعفري للتجارة - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �سرق �سنك للتجارة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �سعاع �لتميز �لع�سري للتجارة - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة ريا�ض �لفلج للتجارة �ض.م.م .

�إعـالن عن بــدء �أعمــال �لت�سفيــة ل�سركـــة حميــــــد بن نا�ســـر بن �سالــــم �ل�سنانـــي 

و�سريكه للتجارة و�ملقاولت - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفيــة ل�سركـــة فاطمــة بنت عبد�للـــه بن علــي �ملعمـــري 

وولدها للتجارة - تو�سية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �ل�سفافية �ل�سادقة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة ح�سني وجميل �ل�سعدي للتجارة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة رنني �لإبد�ع للتجارة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �أدل�ض للتجارة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �لرجلة للمقاولت - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة زهرة �لبطحاء للتجارة - ت�سامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة جوهرة �لبطحاء للتجارة و�ملقاولت �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �ملندو�ض �لعربي �لدولية للتجارة - تو�سية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة مركز �ملو�سة �لر�قية لالأزياء - تو�سية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة حممد بن �سالح �ملعني للتجارة و�خلدمات - تو�سية .

�إعالن عـن �نتهـاء �أعمال �لت�سفية ل�سركة مركز ح�سرموت للت�سوق - ت�سامنية .





قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

وزارة الـتـجــارة والـ�صـنـاعـــة 

قــــرار وزاري

رقـــــم 2018/33

بتعديـل بعــ�ض اأحكـام القــرار الــوزاري رقــم 2001/74

بتحديـد ر�صــوم الرتاخيــ�ض ال�صياحيــة وال�صناعيــة والتجاريـــة

ا�ستنــــادا اإلــى املر�ســـــوم ال�سلطانـــــي رقـــــم 2017/11 بتحديـــد اخت�سا�ســـات وزارة التجــــارة 

وال�سناعة واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

واإلـى الـقـرار الــوزاري رقــــم 2001/74 بتحـديـد ر�ســــوم الرتاخيـــ�ص ال�سياحيـــة وال�سناعــية 

والتجاريـــة ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تــقـــرر

املــادة الأولـــــى

ت�ستبــدل عبــارة " ر�ســوم الرتاخيـــ�ص ال�سناعــية والتجاريــة " بعبــــارة " ر�ســـوم الرتاخيــ�ص 

ال�سياحيــــة وال�سناعيـــة والتجاريـــة " الــــواردة فـي عنـــوان القـــرار الــوزاري رقـــم 2001/74 

امل�سار اإليه ، واأينما وردت فـيه .

املــادة الثانيــــة 

ي�ستبـــدل بنــ�ص البنــد )ثانيــا( من قائمــة الر�ســوم املرفقـــة بالقرار الوزاري رقـم 2001/74 

امل�سار اإليه ، الن�ص الآتي : 
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ثانيـــا : املديرية العامة لل�صناعة )املن�صـاآت ال�صناعيـة( 

الـبـيــــــــــان
الر�صم

 بالريال العماين

مدة 

الرتخيــ�ض

الرتخي�ص مل�سروع تكلفته ال�ستثمارية اأقل 

من )50000( خم�سني األف ريال عماين
3 �سـنــــوات 30

الرتخي�ص مل�سروع تكلفته ال�ستثمارية 

من )50000( خم�سني األف ريال عماين اإىل اأقل 

من )100000( مائة األف ريال عماين 

3 �سـنــــوات60

الرتخي�ص مل�سروع تكلفته ال�ستثمارية

 من )100000( مائة األف ريال عماين اإىل اأقل 

من )500000( خم�سمائة األف ريال عماين  

3 �سـنـــــوات120

الرتخي�ص مل�سروع تكلفته ال�ستثمارية

 من )500000( خم�سمائة األف ريال عماين فاأكرث
3 �سـنـــــوات150

غرامة تاأخري جتديد الرتخي�ص 

)5%( خم�سة باملائة

 من قيمة الر�سم عن كل �سهر تاأخري 

اعتبارا من ال�سهر التايل لنتهاء 

الرتخي�ص ، مع جرب ك�سر الريال اإىل 

ريال واحد ، ويجوز منح فرتة �سماح 

ملدة �سهر بعد انتهاء الرتخي�ص

املــادة الثالـثــــة

يلغى البند )اأول : املديرية العامة لل�سياحة( من قائمة الر�سوم املرفقة بالقرار الوزاري 

رقم 2001/74 امل�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

املــادة الرابعــة

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

 

�صدر فـي : 20 مـن جمـادى الأولـى 1439هـ

املوافــــق :   7  مـن فربايــــــــــــــــــــر 2018م   

د.علي بن م�صعود بن علي ال�صنيدي

وزيـــــــــــــــر الـتـــجـــــــــــــارة والـ�سـنــــاعــــــــــــــة
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وزارة الرتبيــة والتعليــــم 

قـرار وزاري 

رقـــم 2018/34

بتحديـد ر�سـوم اخلدمـات التـي تقدمهـا وزارة الرتبيــة والتعليــم

ا�ستنادا اإىل القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ، 

واإىل املر�ســوم ال�سلطانــي رقـــم 2008/37 بتحديــــد اخت�سا�ســـات وزارة الرتبيــــة والتعليــــم 

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

واإىل القــــــــــرار الــــــوزاري رقــــــم 2016/298 بتحديــــــــد ر�ســــــوم اخلدمـــــــات التـــــــي تقدمهـــــــا 

وزارة الرتبيـــــة والتعليـــــم ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

حتدد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة الرتبية والتعليم وفق اجلدول املرفق . 

املــادة الثانيــــة 

يعفـــى الدار�ســـون بنظـــام تعليـــم الكبـــار مـــن اأ�ســـر ال�سمــــان االجتماعــــي من اأداء الر�ســــوم 

الــواردة فـي البنـــود )35 ، 36 ، 37 ، 38( مــن اجلــدول املرفـــق . 

املــادة الثالـثــــة 

يلغى القــرار الـــوزاري رقم 2016/298 امل�ســـار اإليـــه ، كمـــا يلغى كل مــا يخالف هــذا القرار ، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامه . 

املــادة الرابعـــة 

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

�سدر فـي : 20 / 5 / 1439هـ 

املوافــــق :   7  / 2 / 2018م 

د . مديحة بنت اأحمد ال�سيبانية

وزيـــــــــــــرة التــربيـــــــة والتعــــــــــليـــــــــم

-11-



اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

جـــدول بتحديــد ر�ســــوم 

اخلدمــات التــي تقدمهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم 

اخلــدمــــــــــــةم
قيمـة الر�سـم

 بالريال العمانـي

50ت�سجيل الطلبة غري العمانيني فـي املدار�ض احلكومية1

100 �سنويابدل خدمات للطلبة غري العمانيني فـي املدار�ض احلكومية2

25التنازل عن عقد و�سيلة نقل للطلبة فـي املدار�ض احلكومية3

25 جتديد عقد و�سيلة نقل للطلبة فـي املدار�ض احلكومية �سنويا4

400تقدمي طلب اإن�ساء مدر�سة عاملية5

600ترخي�ض اإن�ساء مدر�سة عاملية6

600جتديد الرتخي�ض املمنوح للمدر�سة العاملية7

650تقدمي طلب اإن�ساء مدر�سة دولية8

1000ترخي�ض اإن�ساء مدر�سة دولية9

1000جتديد الرتخي�ض املمنوح للمدر�سة الدولية10

3000التنازل / بيع الرتخي�ض املمنوح للمدر�سة العاملية / الدولية11

300تقدمي طلب اإن�ساء مدر�سة خا�سة12

300ترخي�ض اإن�ساء مدر�سة خا�سة13

300جتديد الرتخي�ض املمنوح للمدر�سة اخلا�سة14

1500التنازل/ بيع الرتخي�ض املمنوح للمدر�سة اخلا�سة15
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اخلــدمــــــــــــةم
قيمـة الر�سـم

 بالريال العمانـي

فتح فرع للمدار�ض بجميع اأنواعها16

نف�ض ر�سوم 

ترخي�ض االإن�ساء 

ح�سب نوع املدر�سة

200ترخي�ض اإن�ساء رو�سة خا�سة / مدر�سة تعليم القراآن الكرمي17

18
جتديــــد الرتخيــــ�ض املمنـــــوح للرو�سة اخلا�ســــة / 

مدر�ســـــة تعليــــم القراآن الكرمي
200

19
التنازل / بيع الرتخي�ض املمنوح للرو�سة اخلا�سة /

 مدر�سة تعليم القراآن الكرمي
300

25معاينة مبنى مدر�سي ملدر�سة خا�سة اأو دولية 20

25اعتماد خرائط ت�سييد مبنى مدر�سي ملدر�سة خا�سة اأو دولية 21

22
تغييــر/ اإ�سافــة تطبيق برنامــج تعليمــي دويل 

جديـــد للمـــدار�ض اخلا�سة
50

300فح�ض واعتماد برنامج اإثرائي اأو مادة اإثرائية23

24

فح�ض واعتماد اإحدى ال�سال�سل التعليمية االآتية :

- حزمة كاملة لكل �سف

- مكون اإ�سافـي للحزمة 

   ) االأقرا�ض ال�سمعية واالأقرا�ض املرئية(

- جمموعة كتب ق�س�ض ق�سرية

- كتاب جمموعة ق�سائد �سعرية

- م�سرحية اأدبية واملواد امل�ساحبة

- رواية اأدبية

50

25 للحزمة بعد 

االعتماد االأ�سا�سي

20 لكل جمموعة

20 لكـــــــل كتـــــــاب

25 لكل م�سرحية

20 لكــــــل روايــــــة
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اخلــدمــــــــــــةم
قيمـة الر�سـم

 بالريال العمانـي

1000فح�ض واعتماد موؤ�س�سة لالإ�سراف االأكادميي على املدار�ض25

200اإ�سافة �سريك جلميع املدار�ض اخلا�سة26

300املوافقة على طلب نقل موقع املدر�سة بني الواليات واملحافظات27

28

اإ�ســـدار �سهــادة بدل مفقــود اأو تالف اأو الت�سديــــق 

علــى ال�ســهـــادات التي ت�سدرها الوزارة

10

10معادلة �سهادة29

10اإ�سدار �سهادة اإثبات قيـد30

5اإ�سدار �سهادة اإمتام )12( �سنة درا�سية31

5اإ�سدار �سهادة مرتجمة32

10اإ�سدار �سهادة كرتونية لدبلوم التعليم العام33

5مراجعة دفاتر اإجابات املواد الدرا�سية ل�سهادة دبلوم التعليم العام34

10الت�سجيل فـي تعليم الكبار لل�سفوف من )7 - 11(35

20اإعادة الت�سجيل فـي تعليم الكبار لل�سفوف من )7 - 11( 36

20الت�سجيل الأول مرة فـي تعليم الكبار بال�سف )12(37

50اإعادة الت�سجيل فـي تعليم الكبار بال�سف )12(38
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وزارة التنميـــة االجتماعيـــة 

قـرار وزاري

رقــم 2018/11

ا�ستنادا اإىل قانون اجلمعيات الأهلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/14 ، 

واإىل القرار الوزاري رقم 2014/111 باإ�سهار جمعية هواة الطوابع ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

حتل اجلمعية العمانية لهواة الطوابع امل�سهرة بالقرار الوزاري رقم 2014/111 امل�سار اإليه ، 

لعجزها عن حتقيق الأغرا�ض التي اأن�سئت من اأجلها .

املــادة الثانيــــة 

ل يجوز للجمعية والقائمني عليها وموظفيها الت�سرف فـي اأموالها ، وم�ستنداتها ، وعليهم 

ت�سليم جميع ذلك للدائرة املخت�سة ، ويحظر عليهم موا�سلة ن�ساطها .

املــادة الثالثــــة 

تقـــوم الدائـــرة املخت�ســة باتخـــاذ كافـــة الإجــــراءات املتعلقــة بحـــل اجلمعيـــة ، وتعــد تقريـــرا 

فــي �ســاأن ذلك ، ويعــر�ض علينــا .

املــادة الرابعــة 

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

�صـدر فـي : 11 مـن جمادى الأوىل 1439هـ

املوافـــــق : 29 مـن  ينايــــــــــــــــــــر 2018م

حممد بن �سعّيد بن �سيف الكلباين

وزيــــــــــــــــــر التنميـــــــــــــــــة الجتماعيـــــــــــــــــة
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قـرار وزاري

رقــم 2018/12

ا�ستنادا اإىل قانون اجلمعيات الأهلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/14 ، 

واإىل القرار الوزاري رقم 2012/106 باإ�سهار موؤ�س�سة �سامل اخلريية للتعليم العايل ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

حتــل موؤ�س�ســـــة �سالــــم اخلرييــــة للتعليـم العالـــي امل�سهـرة بالقــرار الـــوزاري رقــــم 2012/106 

امل�سار اإليه ، لعجزها عن حتقيق الغر�ض الذي اأن�سئت من اأجله .

املــادة الثانيــــة 

ل يجوز للموؤ�س�سة والقائمني عليها وموظفيها الت�سرف فـي اأموالها ، وم�ستنداتها ، وعليهم 

ت�سليم جميع ذلك للدائرة املخت�سة ، ويحظر عليهم موا�سلة ن�ساطها .

املــادة الثالثــــة 

تقـــوم الدائـــرة املخت�ســة باتخـــاذ كافـــة الإجــــراءات املتعلقــة بحـــل املوؤ�س�سة ، وتعــد تقريـــرا 

فــي �ســاأن ذلك ، ويعــر�ض علينــا .

املــادة الرابعــة 

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

�صـدر فـي : 11 مـن جمادى الأوىل 1439هـ

املوافـــــق : 29 مـن  ينايــــــــــــــــــــر 2018م

حممد بن �سعّيد بن �سيف الكلباين

وزيــــــــــــــــــر التنميـــــــــــــــــة الجتماعيـــــــــــــــــة
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وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة

قــرار وزاري

رقــم 2018/38

بحظـر ا�ستيـراد الطيـور احليـة مـن جمهوريـة العــراق

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

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

واإلـى تو�سيــة اجلهــة البيطريــة املخت�ســة ب�ســاأن حظر ا�ستيـــراد الطيـــور احليــــة ومنتجاتهـــا 

وم�ستقاتهــا وخملفاتهـا مــن جمهورية العراق ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يحظر ا�ستيـراد الطيـور احليــة ومنتجاتهـا وم�ستقاتهـا وخملفاتهـا مـــن جمهورية العراق ، 

وذلك حلني زوال �سبب احلظر ، و�سدور قرار بهذا ال�ساأن .

املــادة الثانيــــة 

على اجلهات املخت�سة تنفيذ هذا القرار ، كل فـي جمال اخت�سا�سه .

املــادة الثالـثــــة 

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

�سـدر فـي : 17 / 5 / 1439هـ 

املـوافـــــق :  4  / 2 / 2018م 

  د. فــوؤاد بن جعفــر ال�ساجوانـي

                                                                                             وزيـر الزراعـــة والرثوة ال�سمكية 
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

وزارة القـــوى العاملـــة

اإعـــــالن

ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة

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

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

اأن عمال �شركة ) تيجان للتجارة واملقاوالت ( تقدموا اإىل املديريـة الـعامة للرعاية العماليـة 

بالوزارة بطلـــب ت�شجيــل نقابـــة عماليــــة ، ولكـــل مت�شــرر احلق فـــي االعتـرا�ض على هذا 

الطلب ، على اأن يكـــون اعرتا�شه م�شببا واأن يتقدم به اإىل جلنة بحث االعرتا�شــات امل�شكلة 

بالـــوزارة لهذا الغر�ض ، وذلك خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .

اإعـــــالن

ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة

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

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

اأن عمـال �شركة ) لفكنز و�شركاه �ض.م.م ( تقدمـــوا اإلــى املديريــــة الـعامــة للرعايـــة العماليـــــة 

بالــــوزارة بطلـــب ت�شجيــل نقابـــة عماليــــة ، ولكــل مت�شـرر احلـــق فـــي االعتــــرا�ض علــى هــذا 

الطلــب ، على اأن يكـون اعرتا�شه م�شببا واأن يتقدم به اإىل جلنة بحث االعرتا�شات امل�شكلة 

بالوزارة لهذا الغر�ض ، وذلك خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .
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وزارة التجـــارة وال�صناعـــة

اإعـــــــــالن

تعلـــن دائـــرة امللكيـــة الفكريــــة عـن طلبـــات البـــــراءات املقبولـــة ، وعلـــى كـــل ذي م�صلحــــة 

احلق فـي االعتـــــرا�ض اأمــــام الدائرة خــــالل )120( يومـــا من تــــــاريــخ الن�صر ، وذلــك طبقـــا 

للمــــادة ) 9-5-ج ( ، وفقـــــا الأحكــــــام قانـــون حقــــوق امللكيــــة ال�صناعيـــــة ال�صــــادر باملر�صـــــوم 

ال�صلطــــانــي رقـــــــــم 2008/67 واملـــــــــــادة )31( مـــــن الئحتــــــــه التنفـيذيـــــة ال�صــــــــادرة بالقــــــــرار 

الـــــــــــوزاري رقـــــم 2008/105 . 

رمـــوز البيانـــات الببليوجرافـية

الرمــــــزالبيــان الببليوجرافـي

21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

31رقم االأ�صبقــية

32تاريخ االأ�صبقيــة

33بلد االأ�صبقية

54ت�صمية االخرتاع

57الو�صف املخت�صر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�صم املمنوح له احلق فـي امللكية
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)21(OM/P/2015/000005 

)22(7/1/2015

)31(669.451/61 - PCT/US2013/049566

)32( 9/7/2012 - 8/7/2013

)33(US - US

تغويز فحم بتيوميني كثري الرماد ذي درجة حرارة مرتفعة الندماج الرماد .)54(

يتعلق هــذا االختــراع بتغويـــز فحـــم بتيوميني كثيـــر الرمـــاد ذي درجـــات حـــرارة )57(

مرتفعة الندماج الرماد .  وميكن اأن يرتاوح حمتوى الرماد من )15( اإىل )45( 

)1500°م(  اإىل  )  1150°م(  من  الرماد  اندماج  حرارة  درجات  ترتاوح  وقد   . وزنا 

التعامل  مع  يتم  مف�صل  جت�صيد  وفـي   . )1500°م(  على  يزيد  ما  اإىل  باالإ�صافة 

الفحم هذا با�صتخدام عملية تغويز من مرحلتني - خطوة تغويز اأولية منخف�صة 

احلرارة ن�صبيا  فـي جهاز تغويز ناقل ذي طبقة مميعة دائرة تليها خطوة اأك�صدة 

كما  القار.  من  قليلة  وكميات  املتبقي  للكربون  املتفحم  احلرارة  مرتفعة  جزئية 

يت�صمن النظام اخلا�ض مبعاجلة هذا الفحم طبقة  مميعة دائرة داخليا لتربيد 

الت�صنيع مرتفع احلرارة ب�صكل فعال مب�صاعدة و�صط خامل ودون  مالم�صة  غاز 

غاز الت�صنيع الأ�صطح نقل احلرارة . 

)71(SOUTHERN COMPANY

 )72(VIMALCHAND Pannalal

LIU Guohai 

PENG Wanwang
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)21(OM/P/2016/000165

)22(29/5/2016

)31(093097/14 - PCT/CA2014/050681 

)32( 29/11/2013 - 17/7/2014

)33(US - CA 

نظام اإ�صاءة لربمية حفر .)54(

يتعلــق االخرتاع احلايل بنظام اإ�صاءة لربميـــة حفـــر يحتــوي علــى اإطــار اإ�صـــاءة )57(

االإ�صاءة على جزء  اإطار  العلوي من برمية احلفر حيث يحتوي  مت�صل باجلزء 

حامل  اإطار  وجزء  احلفر  برمية  من  العلوي  باجلزء  مرفق  لل�صبط  قابل  اإطار 

توفـري  يتم  كما   . لل�صبط  القابل  االإطار  بوا�صطة جزء  االإ�صاءة مدعم  مل�صابيح 

عمود واحد على االأقل عمود حامل مل�صابيح االإ�صاءة مت�صل بجزء االإطار احلامل 

مل�صابيح االإ�صاءة لتثبيت و�صيلة االإ�صاءة وتركيبة اإ�صاءة واحدة على االأقل مت�صلة 

بكل عمود حامل مل�صابيح االإ�صاءة .

)71(APOLLO ENERGY SERVICES CORP

 )72(DUPUIS Darcy K

GOWANLOCK Matthew
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)21(OM/P/2014/000219

)22(13/10/2014

)31(61/816253 - 61/708268 - PCT/US2013/059350

)32(26/4/2013 - 1/10/2012 - 12/9/2013 

)33(US - US - US 

�صيغة خاف�ض توتر �صطحي الإطالق موائع حفرية جوفـية .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بتوفـري �صيغة خلاف�ض توتر �صطحي لال�صتخدام فـي عالج )57(

وا�صتخــال�ض مائـع حفري مــن تكويــن جوفـــي . وت�صتمـــل �صيغــة خافـــ�ض التوتــر 

ال�صطحي على خاف�ض توتر �صطحي اأويل وعامل تثبيت �صيغة وماء حقن . وميكن 

حقن �صيغة خاف�ض التوتر ال�صطحي فـي واحدة اأو اأكرث من اآبار احلقن املو�صوعة 

داخل تكوين جوفـي ثم ميكن بعد ذلك ا�صتخال�ض موائع حفرية جوفـية فـي وقت 

الحق من واحدة اأو اأكرث من االآبار املنتجة .

)71(HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC

 )72(GODAVARTHY Srinivasa S

BIESMANS Guy

SALAZAR Luis C

MILLER Farron W

LEWIS David C

-25-



اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

- 4

)21(OM/P/2016/000097

)22(5/4/2016

)31(PCT/US2013/070106

)32( 14/11/2013

)33( US

اأنظمة اأ�صفل البئر لتو�صيل البيانات .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل باأنظمة وطرق لتو�صيل بيانات متثل خوا�ض مهياأة لثقب )57(

حفر من موقع اأ�صفل البئر اإىل موقع عند ال�صطح . تنتج م�صفوفة م�صت�صعر اأ�صفل 

البئر جمموعة بيانات اأوىل يتم منها حتديد جمموعة من املعامالت لال�صتخدام 

فـي دالة زاوية اأحادية البعد . يتم اإر�صال املعامالت اإىل ال�صطح لل�صماح بتح�صري 

جمموعة بيانات ثانية متثل جمموعة البيانات االأوىل . يتم عر�ض اأنظمة وطرق 

اأخرى .

)71(HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC

 )72(MOAKE Gordon L
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)21(OM/P/2014/000016

)22(20/1/2014

)31(11005970.6 - PCT/ EP2012/002785

)32(21/7/2011 - 3/7/2012 

)33( EP - EP

تركيبة رابطة لتكتيل معادن دقيقة وعملية ت�صكيل حبيبات .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل برتكيبة رابطة لت�صكيــل حبيبات من ج�صيمــات معدنيــة )57(

دقيقة ت�صتمل على ) اأ ( عامل غرواين واحد على االأقل ي�صلط قوة متا�صكية على 

االأقل  على  واحد  تخليقي  بوليمر  و)ب(  احلبيبات  لت�صكيل  املعدنية  اجل�صيمات 

ي�صتت اجل�صيمات املعدنية بانتظام فـي احلبيبات .

)71(CLARIANT S A

CLARIANT FINANCE BVI LIMITED

 )72(ARIAS MEDINA Jorge Antonio

SANTOS Almir T

DILSKY Stefan

BARTALINI Nilson Mar

DA SILVA Wagner Claudio

TOOGE Carlos Augusto Blasques

SPECK CASSOLA Monica
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)21(OM/P/2015/000018

)22(21/1/2015

)31(61/681.232 - PCT/ US2013/053896

)32(9/8/2012 - 7/8/2013

)33(US - US

عملية الإنتاج وف�صل الزيت .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بعملية الإنتاج وف�صــل الزيــت . يتم اإدخـــال مائــع مائي لـــه )57(

حمتوى اأيوين يبلغ )M 0.15( كحد اأق�صى وحمتوى اإجمايل مواد �صلبة مذابة 

من )200( جزء باملليون اإىل )10000( جزء باملليون فـي تكوين يحمل زيتا . يتم 

خلط  يتم   . التكوين  فـي  املائي  املائع  اإدخال  بعد  التكوين  من  واملاء  الزيت  اإنتاج 

من  اأكرب  مذابة  �صلبة  مواد  اإجمايل  مبحتوى  ملحي  وحملول  ا�صتحالب  مزيل 

)10000( جزء باملليون مع الزيت واملاء املنتجة من التكوين . بعد ذلك يتم ف�صل 

الزيت عن خليط الزيت واملاء ومزيل اال�صتحالب واملحلول امللحي .

)71(SHELL INTERNATIONAL RESEARCH MAATSCHAPPIJ B V

 )72(JANSSEN Albert Joseph Hendrik

SUIJKERBUIJK Bartholomeus Marinus Josephus Maria
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)21(OM/P/2015/000282

)22(21/10/2015

)31(1452980 - 1353672 - PCT/FR2014/050965

)32(3/4/2014 - 23/4/2013 -  22/4/2014 

)33( FR - FR - FR

الغ�صاء املعالج بالفلور .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بغ�صاء معالج بالفلور له �صمات جتعله مالئما لال�صتخدام )57(

باخلــارج علــى وجــه اخل�صـو�ض فـــي القطاع الزراعــي . الغ�صـــاء وفقـــا لالختـــراع 

بويل  م�صفوفة  على  ي�صتمل  واحدة  طبقة  من  بوليمري  غ�صاء  عن  عبارة  يكون 

فنيليدين فلوريد )PVDF( ومعدل تاأثيــر واحــد على االأقل له قلب من بــويل 

اأورجانو �صيلوك�صان وغالف واحد على االأقل ملدن باحلرارة ، حيث حمتوى وزن 

معدل التاأثري يرتاوح بني )2.5%( واأقل من )40%( . وفقا الأحد بدائل منوذج . 

االأقل  واحدة على  ت�صتمل على طبقة  الطبقات  باأغ�صية متعددة  يتعلق االخرتاع 

 )PVDF ( من الغ�صـــاء املعالـــج بالفلـــور املذكـــــور وطبقـــة واحـــدة على االأقــــل مـــن

غيـــر املعــــدل .

)71(Arkema France

 )72(BONNET Anthony
RAMFEL )EPOUSE WIEGERT( Barbara

DEVISME Samuel
ZERFATI Saeid

FINE Thomas
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)21(OM/P/2014/000284

)22(16/12/2014

)31(2012 148940 2012 - PCT/JP2013/068024

)32(2/7/2012 - 1/7/2013 

)33(JP - JP

حمب�ض ت�صريف من نوع العوامة .)54(

غرفة )57(  ،  )5( مدخل  تكوين  يتم   . �صمام  غالف  ي�صكالن   )2( وغطاء   )1( ج�صم 

�صمام )4( ، وخمرج )7( فـي غالف ال�صمام . يتم تو�صيل ع�صو مقعد �صمام )9( 

باجلزء ال�صفلي لغرفة ال�صمام )4( . يتم تكوين ممر تفريغ )8( الذي ي�صل غرفة 

ال�صمام  فـي غرفة  يتم   . ال�صمام )9(  بع�صو مقعد  املخرج )7(  ال�صمام )4( مع 

)4( تنظيم عوامة )11( التي يتم حتريكها بعيدا عن ومرتكزة على ع�صو مقعد 

 )14( ت�صغيل  ع�صو  توفـري  يتم   .  )8( التفريغ  ممر  واإغالق  لفتح   )9( ال�صمام 

الذي يتم تنظيم طرفه امل�صتدق فـي ممر التفريغ )8( حتى يكون قابال للت�صغيل 

خارجيا فـي اجتاهي االأمام واخللف . يتم فـي اجلزء االأو�صط لع�صو الت�صغيل )14( 

توفـري ع�صو �صمام )16( الذي ي�صل بني احلد املحيطي ال�صابق وللحد املحيطي 

الالحق ، لـلجزء االأو�صط لع�صو الت�صغيل )14( عندما يكون ع�صو الت�صغيل )14( 

فـي مو�صع متقدم والذي يحجز احلد املحيطي ال�صابق ولـلحد املحيطي الالحق ، 

للجــزء االأو�صــط لع�صو الت�صغيل )14( عــن بع�صهمـــا البعــ�ض عندمـــا يكون ع�صــو 

، يتم تكوين ممر نفخ )17( لتو�صيل احلد  امل�صحوب  املو�صع  الت�صغيل )14( فـي 

الت�صغيل )14( باجلانب اخلارجي  ال�صمام )16( لع�صو  الالحق لع�صو  املحيطي 

الظاهر من املخرج )7( .

)71(TLV Co Ltd

 )72(OIKE Tadashi
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)21(OM/P/2014/000176

)22(26/8/2014

)31(1020122035478 - PCT/EP2013/054599

)32(7/3/2012 - 7/3/2013

)33(DE - EP

ببتيدات م�صادة للميكروبات .)54(

يتعلق هذا االخرتاع ببتيدة جديدة م�صادة للميكروبات تت�صمن على االأقل )8( )57(

اأحما�ض اأمينية متتالية وتعني الببتيدة تتابع بال�صيغة التالية :

Ter1 - X1 - B1 - X2 - B2 - X3 - Z1 - Z2 - X4 - Ter2

وميكن اأن يكون للببتيدة اأي�صا اأطراف معدلة . وتكون الببتيدة موؤثرة لعالج اأو 

الوقاية من اأمرا�ض التهابية ومعدية والتي حتدث بكائنات دقيقة مثل بكترييا 

اأو فطريات .

)71(ROBERT BOSCH GESELLSCHAFT FUR MEDIZINISCHE 

FORSCHUNG MBH

 )72(WEHKAMP Jan

SCHROEDER Bjoern

STANGE Eduard
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)21(OM/P/2016/000188

)22(16/6/2016

)31(102014203006.4 - PCT/EP2015/050871

)32(19/2/2014 - 19/1/2015

)33(DE - EP 

طريقة وجهاز لتخزين وا�صتعادة اأو اإزاحة احلاويات بامل�صتودعات ذات احلوز املرتفع .)54(

)57( )34  4( احلاويات  وحتويل  وا�صتعـادة  لتخزيـن  بطريقـة  احلالـي  االختـراع  يتعلق 

اأو  نقـــل وحتديدا مبيناء بحري  بو�صيـــلة  املرتفـــع )1(  احلــــوز  ذات  بامل�صتودعــــات 

مينــاء داخلي حيث يتم نقــل احلاويـــات )4 34( وتخزينها وا�صتعادتها اأو اإزاحتها 

 )6( مبمرات  اإزاحتها  املمكن  من  والتي   )7( وا�صتعادة  تخزين  وحدات  بوا�صطة 

والتي متتد موازية للحجريات )3( بامل�صتودع ذي احلوز املرتفع )1( يتم ترتيب 

تلك احلجريات على عدد من امل�صتويات بوحدات تخزين )2( . الهدف هو اإيجاد ، 

لهـذا امل�صتـــودع ذي احلـــوز املرتفع )1( طريقــة وجهـــاز والذي يقلل من ا�صتخـــدام 

و�صائل النقل وبكون امل�صتودع ذي احلوز املرتفع )1( ذا اإن�صاء �صيق مما يجعل من 

املمكن الدخول اإىل اأي حاوية م�صتقلة )4 34( حتى بالر�صات االأر�صية )7( . لهذا 

الغر�ض يتم ا�صتخدام حامالت متداخلة قابلة لل�صعود والهبوط )35 حتى 38 40 41( 

ب�صكـــل متداخل  التخزيـــن واال�صتـــعادة )7( لتخزيـــن احلاويــــات )4 34(  بوحـــدة 

بجوانبها الطولية )11( باملقدمة باحلجريات )3( من و�صع النقل حيث اإنه ب�صكل 

مف�صل ال تربز احلاويات املذكورة .

والإزالتها   )7( واال�صتعادة  التخزين  بوحدة  املحيطي  اخلارجي  احليز  وراء  فـيما 

منه واإدخالها مرة ثانية بو�صع النقل بوحدة التخزين واال�صتعادة )7( .

)71(SMS Logistiksysteme GmbH

 )72(BRUCK Volker

BANNERT Michel

HEIDE Carsten

-32-



اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

- 11

)21(OM/P/2014/000156

)22(3/8/2014

)31(61/681.193 - 61/593.107 - PCT/US2013/023777

)32(9/8/2012 - 31/1/2012 - 30/1/2013

)33(US - US - US 

معاجلة مواد حتتوي على منجنيز .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة حم�صنة لعالج مواد حتتوي على منجنيز مثل عقد )57(

. ويتعلق االخرتاع مبزيــد   NO مائي وغاز HNO3 منجنيز بقاع البحر وبن�صها بـ

وخ�صو�صا  العقــد  هــذه  مثل  من  قيمة  مكونات  ال�صتخــال�ض  بطــرق  التحديــد  من 

مادة  لن�ض  طريقــة  يقــدم  كمــا   . والنحا�ض  واحلديد  والنيكل  والكوبالت  املنجنيز 

املنجنيز الإطالق التيتانيوم والفاناديوم وال�صرييوم واملوليبدينيوم والفلزات االأخرى 

من اأكا�صيد املنجنيز وجلعلها متاحة لال�صتخال�ض .

)71(DRINKARD RESEARCH AND DEVELOPMENT CORPORATION

 )72(NIXON William M

DRINKARD William F.

WOERNER Hans J
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¿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’

   96308 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. áeÉ©dG äÓéŸGh �ë°üdG ô°ûf

  

   �.�.¢T áaÉë°üdGh ô°ûædGh ¿ÓYE’Gh ájÉYó�d ™HGôdG ó©ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

á«Hƒæ÷G IÈ¨dG , 111 : Ü.Q 182 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2015/7/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  

         

   100263 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

  . ¢ùÑ÷Gh QƒµjódG �ÉªYCG

  ÚYóÑŸG OÉ–G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 611 : Ü.Q 434 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/1/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   1 2/8/18   8:26 AM
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   102020 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. äÉjôØ°S Öàµe

 

   á«ŸÉ©dG IQÉéà�d AÉª°ùdG �jôW : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112: Ü.Q 881 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/4/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   103659 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. �ÉLô�d ábÓ²Gh ô©°ûdG �«`Ø°üJh ¢üb

  

  »KQÉ²G ßaÉM á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 123 : Ü.Q 252 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/7/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   2 2/5/18   10:45 AM
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   104066 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. á«cÎdG ä’ƒcCÉª�d º«YõdG ¢¡�eh º©£e

  

   �.�.¢T QÉªãà°SÓd �Ñ�à°ùŸG OÉ©HCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 136 : Ü.Q 44 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/8/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   104953 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG áWÉ«Nh �«°üØJ á«Hô©dG ÒZh á«Hô©dG á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh �«°üØJ

  

  �.�.¢T äGÒeC’G QÉ«àNG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 114 : Ü.Q 677 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/10/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   3 2/5/18   10:45 AM
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   106548 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ÖjQóàdG

 

   äGQÉ¡ŸG á«ªæàd AÉ‰ ó¡©e : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ô°TƒH , �ô�dG , 133 : Ü.Q 2169 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/12/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

107312 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ , á°ûªbC’G IQÉŒ

  á«dhódG §�°ùe AÉjRCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 1665 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/1/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   4 2/5/18   10:45 AM
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107687 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á�ª©à°ùŸGh Iójó÷G äGQÉ«°ùdG QÉ«Z ™£b

  

   á«dhódG äÉjOÉ©dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 117 : Ü.Q  359 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/2/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

107867 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«Hô©dG ÒZh á«Hô©dG á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh �«°üØJ

 

  áãjó²G AÉbQõdG QGódG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 1210 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/2/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   5 2/5/18   10:45 AM
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 107904 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. AÉæÑdGh ó««°ûàdGh ¥ô£dG ä’hÉ�e

 

   á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£Jh ¥ô£�d á«é«�ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 211 : Ü.Q 2870 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/2/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

107913 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. ájQÉª©eh á«°Sóæg äGQÉ°ûà°SG ÖJÉµe

  

   á«ªæà�d ¿GƒjEG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 1626 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/2/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   6 2/5/18   10:45 AM
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107914 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. QƒgõdGh äÉjƒ�²G IQÉŒ

  

   á«ªæà�d ¿GƒjEG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 1626 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/2/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

109975 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

.  ‹É©dG º«�©àdG äÉeóN

 

  IQÉéàdGh äÉeóî�d õ«ªŸG »æ�àdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/5/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   7 2/5/18   10:45 AM
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110176 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. áYƒæàe á«FGòZ OGƒe

 

   á�eÉµàŸG §�°ùe �MÉ°S ¢SÉŸCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 114 : Ü.Q 762 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

110194 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 . »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJ , �ÉªYC’G ¬«LƒJ , �ÉªYC’G IQGOEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

  AÉæÑdG OGƒŸ ÜƒfGO ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , »�Y �ÑL , 18022 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  á«fƒfÉ�dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª�d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£�°S , 136 :  Ü.Q 109 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 63.indd   8 2/5/18   10:45 AM
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110591 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

  

  �.�.¢T IQÉéà�d á«¡°ûdG ¥ÉÑWC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 608 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

110607 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«`aÉ�ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’Gh ¬«`aÎdGh ÖjQóàdGh º«�©àdG äÉeóN

 

  ¢ùæ°Tƒdƒ°S Éjó«e �É°Tƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

  ô£b , áMhódG 11592 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/6/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

     ájôµØdG á«µ�ª�d á«dhódG áfGódG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£�°S , 131 : Ü Q 428 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 63.indd   9 2/5/18   10:45 AM
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110978 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. QƒîÑdGh Qƒ£©dG IQÉŒ

     QÉªãà°SÓd Oƒ©dG ìhQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 1036 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/6/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

111281 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájhó«dGh á«fhÎµdE’G ÜGƒHC’G �ƒØbh í«JÉØe

 

  �.�.¢T IóëàŸG ™jQÉ°ûª�d »�«�ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 1869 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/7/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat 63.indd   10 2/5/18   10:45 AM
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112034 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ácôëàŸG ⁄Ó°ùdGh óYÉ°üŸG ìÓ°UEGh Ö«côJ

 

  �.�.¢T IQÉéà�d AGó«ÑdG �NGóe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 420 : Ü.Q 421 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112890 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÉjƒ�M , Iƒ¡b , º©£e

 

   �.�.¢T øNÉ°ùdG ºéædG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 878 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   11 2/5/18   10:45 AM

-44-



(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112893 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

 . ájƒ°†Y ábÉ£Hh …OÉf QÉ©°T , Ú«fÉª©dG øjôKDƒŸG …OÉf

   �.�.¢T ójÈàdGh IQÉéà�d �Ñ÷G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 878 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112894 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

  �.�.¢T ójÈàdGh IQÉéà�d �Ñ÷G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü Q 878 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   12 2/5/18   10:45 AM

-45-



(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113216 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. OÉé°ùdG IQÉŒ

 

  OÉé°ù�d §�°ùe QGO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/10/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113278 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG ä’hÉ�e

  

  �.�.¢T á«�gC’G äÉ«fÓ²G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi ,  äÉ«fÓ²G QõLh º«�°T : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   13 2/5/18   10:45 AM
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(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113447 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. »�MÉ°ùdGh …ôëÑdG »FÉŸG ��ædG

 

  �.�.¢T IQÉéà�d á«ŸÉ©dG Iôjõ÷G …QGòY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113487 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£eh ¢¡�e

  

   áÑ«£dG ¢VQC’G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/10/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   14 2/5/18   10:45 AM
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(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113489 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ÖjQóJ äÉeóN

  

   ábÉ£dGh »YÉæ°üdG ÖjQóàdG ó¡©e : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/10/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113515 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«fƒjõØ�àdG äÓ°ù�°ùŸGh èeGÈdG êÉàfG

 

  �.´.�.¢T �ÓYEÓd §�°ùe AÉ°†a : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2998 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   15 2/5/18   10:45 AM
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(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113626 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£eh ¢¡�e

 

   �.�.¢T á«ŸÉ©dG äÉHhô°ûŸGh ä’ƒcCÉª�d êÉ¡àH’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 144 : Ü.Q 58 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113675 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÓ¶eh �É«N

  

   ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d ôgGõdG �«°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , ºë°U 319 : Ü.Q 260 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   16 2/5/18   10:45 AM
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(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113686 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 

  IQÉéà�d ÊÉæ°ùdG á©ªL �°Sƒj ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 132 : Ü.Q 1006 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113752 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

 . �ÉØWC’G áë°U õcôe äÉeóN

   §HGÎdG OGhQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/10/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   17 2/5/18   10:45 AM
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(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113866 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. á«æµ°ùdG ÒZh á«æµ°ùdG ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG

  

   IQÉéàdGh ä’hÉ�ª�d ™jóH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/10/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113867 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. á«æµ°ùdG ÒZh á«æµ°ùdG ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG

   á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd ‹hódG ±É°ûµdG Öàµe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/10/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   18 2/5/18   10:45 AM

-51-



(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113885 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG OGƒe ¢üëa

   �.�.¢T AÉæÑdG OGƒe ¢üëa äÉeóÿ á«fÉª©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2803 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113960 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájÉYódGh IQÉéàdGh �jƒ°ùàdG ¢VGôZC’ ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ

 

   �.�.¢T á«fÉª©dG ¢VQÉ©ŸG �ÉªYCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 117 : Ü.Q 20 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   19 2/5/18   10:45 AM
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(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113995 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. äÉ©éàæŸGh äÓ«JƒŸGh ¥OÉæØdG

  

  �.�.¢T áMÉ«°ù�d IOÉ©°ùdG äÉeóN ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114013 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÉÑ°SÉæŸGh äÓØ²G º«¶æJ , �É©£dGh ÜGô°ûdG Ëó�Jh á°TÉYEGh øjƒ“

  

   �.�.¢T øNÉ°ùdG ºéædG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 878 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   20 2/5/18   10:45 AM
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(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114065 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«°VÉjôdG ¢ùHÓŸGh äGhOC’G  IQÉŒ

  

  IQÉéàdGh á°VÉjô�d áæjóŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/11/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114074 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ

  

  IQÉéà�d …OƒeÉ©dG óªfi ¿ÉªãY øH ÒgR á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi  , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   21 2/5/18   10:45 AM

-54-



(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114091 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. á©jô°ùdG ä’ƒcCÉŸGh »gÉ�ŸGh ºYÉ£ŸG ™«ªL

 

  á«°UƒJ - IQÉéà�d »�«�ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 1869 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114159 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. Ö«HÉfC’G •ƒ£Nh ï°†dG äÉ£fi áfÉ«°Uh �«¨°ûJ

 

  �.�.¢T §°ShC’G ¥ô°ûdG ádÉ°UCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 1408 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   22 2/5/18   10:45 AM

-55-



(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114163 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¥ƒ°ùJ õcôe

 

  IQÉéà�d è«�ÿG AÉ«°V : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 511 : Ü.Q 709 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114400 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£e

  

  á«°UƒJ - ájQÉéàdG »�«�ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 1869 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat 63.indd   23 2/5/18   10:45 AM

-56-



(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114421 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 . áYƒæàŸG á«dõæŸG ÊGhC’Gh äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

   á«æeÉ°†àdG IQÉéà�d »°†ØdG á©æ°üŸG Qƒf : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 312 : Ü.Q 462 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114672 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�e , ºYÉ£e

 

  �OCG ÚJÉ°ùH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/11/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   24 2/5/18   10:45 AM

-57-



(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114693 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. RÉ¨dGh §ØædG äÉeóN

 

   �.�.¢T äÉ«æ�à�d áÑbÉãdG ájDhôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 138 : Ü.Q 85 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114725 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£eh ¢¡�e

 

  �.�.¢T ¬µjô°Th »ÑMôdG ˆGóÑY ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 446 : Ü.Q 122 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   25 2/5/18   10:45 AM

-58-



(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114809 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«°†ØdGh QƒgõdG ™«H

 

  Iõ«ªàŸG �Éà°ùjôµdG ⁄ÉY ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/11/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

114826 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 6 áÄØdG »`a

. �jô²G ó°V ájójó²G ÜGƒHC’G áYÉæ°U

  

  QÉªãà°S’Gh ™jQÉ°ûª�d áãjó²G §�°ùe Rƒæc : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 325 : Ü.Q  85 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   26 2/5/18   10:45 AM

-59-



(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114882 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ôjó°üàdGh OGÒà°S’G

 

  IQÉéà�d …ôë°ûdG ôªY óªfi õjõ©dGóÑY á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114996 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

 

   �.�.¢T ájhOCÓd IóëàŸG ¿RÉîŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 116 : Ü.Q 196 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   27 2/5/18   10:45 AM
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115054 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£e

 

  IQÉéà�d ¿ÉeC’G ÜQO á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115191 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG OGƒe IQÉŒ

 

   �.�.¢T �ÉªYCÓd ÊÉ¡ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 104 : Ü.Q 99 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   28 2/5/18   10:45 AM
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115244 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. Ió©ŸG ÒZ èeGÈdGh ÊhÎµdE’G Ö°SÉ²G IQÉŒ

  

   �.�.¢T IQÉéà�d »Áô©dG �«°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 7863 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115270 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. òaGƒædGh ÜGƒHC’Gh ïHÉ£ŸG ™«H

 

  IQÉéà�d áZGôŸG QGƒfCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 90110050 : ºbQ �JÉg : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   29 2/5/18   10:45 AM
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115285 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. (á°TÉYEGh øjƒ“) �É©£dG õ«¡Œ äÉcô°T

 

  �.´.�.¢T áaÉ«°†�d »æWƒdG ó¡©ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 92731554 : ºbQ �JÉg : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115350 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. áæ£�°ùdG �NGO á«MÉ«°ùdG äÓMôdG º«¶æJ , á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷G

  

   ôWÉæ�dG º«fGôJ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , á«bô°ûdG �Éª°T á¶aÉfi , AGôHEG 68 : Ü.Q 47 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   30 2/5/18   10:45 AM

-63-



(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115427 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG �µ°ûH äÉHhô°ûŸG �ó�J ¢àdG »gÉ�ŸG , »°SÉ°SCG �µ°ûH �É©£dG äÉÑLh Ëó�J

 

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 118 : Ü.Q  355 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115601 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. Qƒ£Y èàæe

  

   IQÉéà�d �«°UC’G â«ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 335 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   31 2/5/18   10:45 AM
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115635 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉ«dÉªµdGh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

 
   IQÉéà∏d »HÉæ©dG ¥ÒÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 412: Ü.Q 163 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   114791 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûeh äÉÑLh Ωó≤J »gÉ≤e

   IQÉéà∏d IóëàŸG …ó«◊G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/28  : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω Ω ¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 63.indd   32 2/8/18   8:06 AM
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   115891 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
  . áYƒæàŸG á«dõæŸG äGhOC’G ™«Hh ≠ÑàdG äÉéàæe ™«H

  Ω.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh ™jQÉ°ûª∏d IòNƒædG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , Ö«°ùdG , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ,  ¢SOÉ°ùdG  ≥HÉ£dG ,  Ωô≤dG  IQÉæe ájÉæH ,  Ωô≤dG  ,  §≤°ùe á¶aÉfi : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 258 : Ü.¢U

   115954 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

  . ( á«æµ°ùdG ÒZh á«æµ°ùdG ÊÉÑª∏d áeÉY äGAÉ°ûfEG) ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e

   Ω Ω ¢T á«dhódG RÉ«àe’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG , á«Hƒæ÷G π«◊G : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ,  ¢SOÉ°ùdG  ≥HÉ£dG ,  Ωô≤dG  IQÉæe ájÉæH ,  Ωô≤dG  ,  §≤°ùe á¶aÉfi : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 258 : Ü.¢U

alamat 63.indd   33 2/8/18   8:06 AM
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82878 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG »ch �«°ùZ »`a �ª©à°ùJ iôNCG OGƒeh á°ûªbC’G ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe

 �ƒ°ùZ �«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ájô£Y äƒ```jR , ¿ƒ```HÉ°U , §```°ûch »```�Lh ��```°Uh �```«¶æJ

. ¿Éæ°SCG äÉØ¶æe , ô©°û�d ( ø°Tƒd)

 

  äÉØ¶æŸGh ¿ƒHÉ°ü�d ÉeQBG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°üe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ô°üe ,  IôgÉ�dG ,  Iójó÷G ô°üe , IQƒãdG ´QÉ°T 52 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2013/11/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

        »HÉ«°ùdG ó«©°S  : �``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£�°S ,  ÒÑµdG …OGƒdG ,  117  : Ü.Q 961 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

114579 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 2 áÄØdG »`a

 OGƒe , ��àdG øe Ö°ûÿG ßØM OGƒeh CGó°üdG øe ájÉbƒdG OGƒe , ��dG AÓWh ¢û«fQƒdGh äÉfÉgódG

 ¥ƒë°ùe ¢�Y hCG �FÉbQ �µ°T »`a ¿OÉ©e , �ÉN »©«ÑW èæJGQ , ¿GƒdC’G â«ÑãJ OGƒe øjƒ�àdG

. ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG �ÉªYCGh QƒµjódG »«æah ÚfÉgódG �Góîà°S’

 

   �.�.P á«æWƒdG äÉfÉgódG ™fÉ°üe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿OQC’G , 11592 ¿ÉªY 533 : Ü.¢U ,  �Gõ²G �```jôW ,  Gó```æ�Y ƒ```HCG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/20 : 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

alamat 26.indd   1 2/6/18   11:17 AM
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114832 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 Ö�£dG ÈY á«µæÑdG äÉeóÿG Ò`aƒJ ¢�Y á�ªà°ûe , á«`aô°üŸG/á«µæÑdG áFõéàdG äÉeóN

 ,  �ƒªëŸG  �JÉ¡dG  hCG  ¿ƒØ�àdG  ,  RÉØ�àdG  IÉæb  ,  ájOÉe ôLÉàe ,  âfÎfE’G  ™bƒe ,  …ójÈdG

 ��©àj É‡ , ô°TÉÑŸG �jƒ°ùàdG hCG ôNBG ä’É°üJG RÉ¡L hCG , âfÎfE’G ¬H ôaƒàj �ƒªfi RÉ¡L

 , ¢ùHÓŸG äGQGƒ°ù°ùcG , ó«dG äÉYÉ°S , äGôgƒéŸG , �ó�dG ¢ùHÓeh ¢SCGôdG á«£ZCG , ¢ùHÓŸÉH

 , á«ÑàµŸG äGhOC’G , ÖàµdG , äÉLƒ°ùæŸG , ájô°üH - á«©ª°S äGó©e , äGÒeÉµdG , á«°VÉjQ Ió©e

 äGô°†ëà°ùe , äÉ«fƒdƒµdG , …ô£Y AÉe , â«dGƒJ AÉ``e , �```«ªéàdG OGƒ```e , ÜÉ```©dC’G , äÓ```éŸG

 ,  iôNC’G �eGƒ²Gh ßaÉëŸG ,  ÖFÉ�²G  ,  á©àeC’G ,  Ú©dG ™£b ,  á```÷É©ŸG  Ò````Z áæjõdG

 äGhOCGh äÉ°TôØdG , á«°VÉjôdG äGPƒÿG , »°SÉª°ûdG , äÉfGƒ«ë�d AÉ°ùch •É«°S , êGô°ùdG áaôM

 çÉKC’G , äÉjhÉ²Gh ïÑ£ŸG ™£b , Ió°†æŸG ™£b , äÉ°TôØdG ™«æ°üJ äGhOCG , iôNC’G �«¶æàdG

 �«ªéàdG äGhOCG , áaƒ°ûµŸG ¢ùHÓŸG , á«îÑ£ŸGh á«dõæŸG äGhOC’G , äÉÑª�dG , çÉKC’G ¢Tôah

 Gójó– �ó�dG ¢ùHÓeh ¢ùHÓª�d äGhOCG , ¿Éæ°SC’G �«¶æJ äGhOCG , �Éª²G äGhOCGh áæjõdGh

 , ¢ùHÓŸÉH É°†jCG ��©àj Ée , �«¶æàdG ¢VGôZC’ äGhOCG , AGò²G äÉ°ù«Ñd , AGò²G ™«ª�J º�W

 Ió©ŸG , ¢ùHÓŸG äGQGƒ°ù°ùcG , ó«dG äÉYÉ°S , äGô```gƒéŸG , �ó�```dG ¢ùHÓ```eh ¢SCGô```dG á«```£ZCG

 , á«ÑàµŸG äGhOC’G , ÖàµdG , äÉLƒ°ùæŸG , ájô°üÑdG - á«©ª°ùdG Ió©ŸG , äGÒeÉµdG , á«°VÉjôdG

 , äÉ«fƒdƒµdG , Qƒ£©dG AÉe , â«dGƒàdG AÉe , Qƒ£©dG , �«ªéàdG OGƒ`e , ÜÉ©```dC’G , äÓ```éŸG

 �eGƒ²Gh ßaÉëŸG , ÖFÉ�²G , á©àeC’G , Ú©dG ™£b , á÷É©ŸG ÒZ áæjõdG äGô°†ëà°ùe

 ,  á«°VÉjôdG  äGPƒÿG ,  »°SÉª°ûdG  ,  äÉfGƒ«ë�d AÉ°ùch •É«```°S  ,  êGô``°ùdG  á``aôM ,  iô```NC’G

 ïÑ£ŸG ™£b , Ió°†æŸG ™£b , äÉ°TôØdG ™«æ°üJ äGhOCG , iôNC’G �«¶æàdG äGhOCGh äÉ°TôØdG

 , áaƒ°ûµŸG ¢ùHÓŸG , á«îÑ£ŸGh á«dõæŸG äGhOC’G , äÉÑª�dG , çÉKC’G ¢Tôah çÉKC’G , äÉjhÉ²Gh

 ¢ùHÓeh ¢ùHÓª�d äGhOCG , ¿Éæ°SC’G �«¶æJ äGhOCG , �Éª²G äGhOCGh áæjõdGh �«```ªéàdG äGhOCG

 í«àJ »àdG , �«¶æàdG ¢VGôZC’ äGhOCG , AGò²G äÉ°ù«Ñd , AGò²G ™«ª�J º�W Gójó– �ó�dG

 ��©àj Éª«`a íFÉ°üædGh äÉeƒ�©ŸG Ò`aƒJ , …ó«��J �µ°ûH ™FÉ°†ÑdG  òg AGô°Th ájDhQ AÓª©�d

 »`a IóYÉ°ùŸGh íFÉ°üædG Ò`aƒJ , ájQÉéàdG �ÉªYC’G IGQGOEG äGQÉ°ûà°SG , á«`aô°üŸG äÉeóÿÉH

 äÉeóN , á«ÑæLC’G ™bGƒª�d ádƒªŸG §HGhôdG Ò`aƒJ ÈY á«bÎdG äÉeóN , ™FÉ°†ÑdG QÉ«àNG

 . øjôNBÓd ájÉYódG , ájQÉéàdG �ÉªYC’Gh ¿ÓYE’G

alamat 26.indd   2 2/6/18   11:17 AM
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  ájG »H ¢SG ÜhôL ôJQƒH - G - ¢ùcƒj : º``````````````````````````````````°SÉH

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

É«dÉ£jEG , 20143 ƒfÓ«e 17 hófƒÁQƒe É«`a : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/29 : 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

115021 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸGh äÉ°ShÒ`Ø�d IOÉ°†ŸG  ájhOC’G  »gh á```«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG

. »`a …G ¢ûJG ájô°ûÑdG áYÉæŸG ¢ü�f ¢ShÒ`a ihóYh óÑµdG ÜÉ¡àdG êÓ©d

  

  �fG , ¢ù«°ùæjÉ°S ó«�«L : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 äÉj’ƒdG ,  94404 É«fQƒØ«dÉc ,  »à°S Î°Sƒa ,  �jGQO ójÉ°ù«c’ 333 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/12/10 : 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 26.indd   3 2/6/18   11:17 AM
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115060 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe QƒîH OƒY Qƒ£Y

  

  QƒîÑdGh Oƒ©�d QƒãæŸG QódG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

âjƒµdG ádhO , 20 : ºbQ �fi ¿ÉªY ´QÉ°T , á«KGÎdG ¥Gƒ°SC’G , á«cQÉÑŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/11 : 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

115074 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 1 áÄØdG »`a

 á``÷É©e ÒZ á```«YÉæ°U äÉéæJGQh  �ƒ�©dGh  á```YÉæ°üdG  »````a  á```eóîà°ùŸG  á```«FÉ«ª«µdG  OGƒ```ŸG

. èdÉ©ŸG ÒZ �«à°SÓÑdGh

 

  ôjƒ£à�d ájOƒ©°ùdG ƒµeGQG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , 31311 ¿Gô¡¶dG , 5000 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/11 : 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 26.indd   4 2/6/18   11:17 AM
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115075 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 4 áÄØdG »`a

. (�°üd) â«ÑãJ äÉÑ«côJh ( äÉ�dõe) º«ë°ûàdG OGƒeh á«YÉæ°üdG �ƒë°ûdGh äƒjõdG

 

  ôjƒ£à�d ájOƒ©°ùdG ƒµeGQG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , 31311 ¿Gô¡¶dG , 5000 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/11 : 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

115076 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35  áÄØdG »`a

. (IQGOEG) �ÉªYC’ÉH ºµëàdGh �ÉªYC’G IQGOEGh ¿ÓYE’G äÉeóN

 

  ôjƒ£à�d ájOƒ©°ùdG ƒµeGQG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , 31311 ¿Gô¡¶dG , 5000 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/11 : 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 26.indd   5 2/6/18   11:17 AM
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115134 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 1 áÄØdG »`a

 . �ƒ«æeƒdC’G �FÉÑ°Sh �ƒ«æeƒdC’G øe …QGô²G ¢TôdGh ™£�dGh �Éë�d RÉ¨dG §«dÉflh äGRÉZ

  �fEG , ¢ùdÉµ«ª«°ûJ ófG ¢ùàchOhôH ôjEG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 18195 ¬jG »H , ¿hÉàæ«dG , óØ�H ¿ƒà�eÉg 7201 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 á«µjôeC’G

2017/12/12 : 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

115138 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 38 áÄØdG »`a

. ä’É°üJ’G

 

   ¢ûjQƒHƒc Rô°ûàµ«H âfƒeGQÉH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 , 90038 É«fQƒØ«dÉc Oƒ«dƒg 206 ¢û°ù«Hƒd , ƒà«æaG »°Shô�«e 5555 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/12/12 : 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 26.indd   6 2/6/18   11:17 AM
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115139 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«`aÉ�ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’Gh ¬«`aÎdG , ÖjQóàdG , Öjò¡àdGh º«�©àdG

  

  ø°ûjQƒHƒc Rô°ûàµ«H âfƒeGQÉH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 , 90038 É«fQƒØ«dÉc Oƒ«dƒg 206 ¢û°ù«Hƒd ,ƒà«æaG »°Shô�«e 5555 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/12/12 : 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

115142 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 , �«ªéàdG ¢VGôZCG »`a áeóîà°ùŸG Rƒ�dG ¿ÉÑdCG , AGƒ¡dG äGô£©e äGô°†ëà°ùe , §°ûµdG äGhOCG

 OGƒe , ¥ô©à�d OÉ°†e ¿ƒHÉ°U , �«```ªéàdG ¢VGô```ZCG »````a á```eóîà°ùŸG QÉ```Ñ°üdG äGô``°†ëà°ùe

 á«YhC’G  ¢†HGƒb  ,  (ájô£Y  äƒjR)  äÉjô£©dG  ,  (�«ªŒ  äGô°†ëà°ùe)  ¥ô©à�d  IOÉ°†e

 , ¢ù```WÉ¨ŸG ìÓ```eCG  ,  á«Ñ£dG ¢VGôZC’G Ò¨d äÉª°ù�H , �«ªéàdG ¢VGôZCG  »`a �Góîà°SÓd

 áeóîà°ùŸG �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe) �Éªëà°S’G , á«Ñ£dG ¢VGôZC’G »`a �Góîà°S’G ±ÓîH

 ,  �«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,  �«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe IóY ,  �«ªéàdG  á©æbCG  ,  (�Éªëà°S’G  »`a

 ¢VGôZCG  »`a  �Góîà°SÓd  »æ£b  �õZ  ,  �«ªéàdG  ¢VGôZCG  »`a  �Góîà°SÓd  ø£�dG  »°üY

 hCG ô°ûÑ�d íFGhôdG �jõe , á¡jôµdG íFGhôdG ádGREG ¿ƒHÉ°U , (�«ªéà�d Ëôc) Ëôc , �«ªéàdG

 äÉ°ü�îà°ùe , ájô£©dG äƒjõdG , IôØæ°S ¥Qh , É«fƒdƒµdG AÉe , ±É÷G ƒÑeÉ°ûdG , äÉfGƒ«ë�d

 OGƒe) ÜGógC’G , Ö```LGƒ²G �Ó```bCG , ÖLGƒ²G �``«ªŒ äGô°†ëà°ùe , (Qƒ£Y) QƒgõdG øe

alamat 26.indd   7 2/6/18   11:17 AM
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 ÜGógC’G , (ÜGógCÓd �«ªŒ äGô°†ëà°ùe) ÜGógC’G , (á«YÉæ°üdG ÜGógC’G â«Ñãàd á�°U’

 øe äÉ°ü�îà°ùe) QÉgRCG , á«YÉæ°üdG ôaÉXC’G , á«YÉæ°üdG ÜGógC’G , (á«YÉæ°üdG ÜGógC’G)

 , ô©°û�d äÉ¨Ñ°U , ô©°ûdG øjƒ�àd OGƒe , á«�«ªéàdG ¢VGôZCÓd á«àjR OGƒe , (Qƒ`£Y) (QÉgRC’G

 ¿ƒfƒj �FÉ°S , ô©°ûdG èjƒªàd äGô°†``ëà°ùe , ô```©°û�d …Gô```Ñ``°S , ô©```°û�d (äÉfƒ«```°ùd) �ƒ```°ùZ

 ,  ÉØ°ûdG ™ª�e , ��dG ¢û«fQh ádGRE’ äGô°†ëà°ùe , (�«ªŒ äGhOCG º�WCG) º�WCG , (Qƒ£Y)

 (¿ƒ«°Sƒd) ä’ƒ°ùZ , �«ªéàdG ¢VGôZCG »`a �Góîà°SÓd (¿ƒ«°Sƒd) �ƒ°ùZ ,  ÉØ°ûdG ôªMCG

 , (¢TÉªb) (êÉ«µŸG ádGREG �jOÉæe) êÉ«µŸG , êÉ«µŸG , (�«ªéàdG ä’ƒ°ù¨H á©Ñ°ûe á«bQh �jOÉæe)

 á©``æbCG , �«```ªŒ ô```°†ëà°ùe Iô```µ°ùŸG , êÉ```«µŸG á```dGRE’ á«```FÉHô¡c Iõ¡```LCG , êÉ```«µŸG �«MÉ°ù```e

 ,  ôaÉXC’G  ™ª�e  ,  äÉeƒ°SQ  É¡«�Y  ôaÉXCG  äÉ�°ü�e  ,  (Qƒ£Y)  �°ùŸG  ,  (�«ªéàdG  á©æbCG)

 äƒjR , �«ªéàdG ¢VGôZCG »`a �Góîà°SÓd äƒjR , (á«YÉæ°U ôaÉXCG) ôaÉXCG , ôaÉXC’G AÓW

 , Qƒ£Y , Qƒ£Y , (ÖLGƒ²G �ÓbCG) �ÓbCG , (�«ªéàdG �ÓbCG) �ÓbCG , íFGhôdGh Qƒ£©dG

 ,  ƒÑeÉ°ûdG ,  ô£©ŸG Ö°ûÿG ,  ô£©ŸG AÉŸG  ,  ±ÉØÿG ôé²G  ,  (�«ªéàdG ¥ƒë°ùe) ¥ƒë°ùe

 ,  ¿ƒHÉ°U  ,  (ó�÷ÉH  ájÉæ©�d  �«ªŒ  äGô°†ëà°ùe)  ó�÷ÉH  ájÉæ©dG  ,  ø°ùdG  äGô°†ëà°ùe

 ôNBG ¤EG í£°S øe ádƒ�æe �ƒ°SQ , áæjõdG äGô°†ëà°ùe , �«ªéà�d �ƒ°ù¨H á©Ñ°ûe �jOÉæe

 äGô°†ëà°ùe , (ôaÉXCÓd AÓW) AÓW , �«ªéàdG ¢VGôZC’ (á«`aôNR �ƒ°SQ) �ÉµàM’ÉH

  . AÓ£dG ádGRE’

 

   óàª«d ódQh �«àjQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 1 …Éc õeÉ¡µjh , ¢ShÉg ±hôL ⁄ÉH , 1 �Ø«d : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL

2017/12/12 : 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 26.indd   8 2/6/18   11:17 AM
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115143 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 øjôNB’G øe äÉeóÿGh ™FÉ°†ÑdG ¢ü«NÎd ájQÉéàdG IQGOE’Gh ájQÉéàdG äÉeƒ�©ŸG äÉeóN

 �FÉ°Sh  ¢�Y  ™FÉ°†ÑdG  ¢VôYh  ™�°ùdG  ¢VôYh  Úµ�¡à°ùª�d  IQƒ°ûŸGh  ájQÉéàdG  äÉeƒ�©ŸGh

. áFõéàdÉH ™«ÑdG ¢VGôZC’ �É°üJ’G

  

   óàª«d ódQh �«àjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 1 …Éc õeÉ¡µjh , ¢ShÉg ±hôL ⁄ÉH , 1 �Ø«d : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL

2017/12/12 : 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

115144 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

 á«dÉŸG  äGQÉ°ûà°S’Gh  (á«dÉŸG  äGQÉ°ûà°S’G)  äGQÉ°ûà°S’Gh  �GƒeC’G  ¢ShDhQ  �«XƒJ  äÉeóN

 �jƒ–h �GƒeC’G �«XƒJh �jƒªàdG äÉeóNh ‹ÉŸG ¿Éª°†dGh á«dÉe IQGOEGh á«dÉe äÉeƒ�©eh

 �«XƒJ)  �«XƒJh  (á«dÉŸG  äÉeƒ�©ŸG)  äÉeƒ�©ŸGh  (É«fhÎµdEG  �GƒeC’G  �jƒ–)  �GƒeC’G

 . á«fhÉ©àdG äGQÉªãà°S’G �jOÉæ°Uh (á«dÉe IQGOEG) IQGOEGh (�GƒeC’G ¢ShDhQ

   Ü.�.¢T á�FÉ©dG Öàµe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
áæjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

øjôëÑdG á�µ‡ , áeÉæŸG 18024 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/12/12 : 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 26.indd   9 2/6/18   11:17 AM

-75-



(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115145 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

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

 RÉ¡Lh ôFÉé°S ôJÓØdG äÉë°Tôeh ôFÉé°ùdG Ò¨°üdG QÉé«°ùdGh QÉé«°ùdGh QÉé«°ùdGh á«ÑW

 ô```FÉé°ùdG  Ö«```HÉfCG  ¥Qh »````a  �Ñ``àdG  ø�²  ájhó«dG  äGhOC’G ôFÉé°ùdG  ��d �hGóàŸG  Ö«÷G

 Iõ¡LC’Gh , Ú```î°ùàdG ¢Vô¨d �```ÑàdG äÉ```éàæe , á```«fhÎµdE’G ôFÉé°ù�d �FGƒ°ùdG á«fhÎµdE’G

. �ÑàdG hCG ôFÉé°ùdG Úî°ùJ ¢Vô¨d ÉgDhGõLCGh á«fhÎµdE’G

 

  óàª«d (RófGôH) ƒcÉHƒJ  ¿ÉµjôeCG ¢û«àjôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  »L »H  2  QG  2  »°Sƒ«�HO  ¿óæd,  ¢ùjÓH �Ñª«J  4  ,  ¢ShÉg Üƒ�L  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
É«fÉ£jôH , IóëàŸG áµ�ªŸG

2017/12/12 : 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

115232 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 33 áÄØdG »`a

. Òµ«�dG , …ófGÈdG , �É«fƒµdG , �ôdG , ÉcOƒØdG , ø÷G , ò«ÑædG , »µ°ùjƒdG , ¥ô©dG

  

   Ò£�à�d ô°ùædG �eÉ©e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿OQC’G - (13110) AÉbQõdG (4) : Ü.¢U ,  �àdG »`Ø°Uh ó«¡°ûdG ´QÉ°T : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

alamat 26.indd   10 2/6/18   11:17 AM
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115297 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

. äÉHhô°ûŸG  òg �ª©d Ió©ŸG iôNC’G äGô°†ëà°ùŸGh IõcôŸG áHô°TC’Gh ¬cGƒØdG Ò°üYh ÜGô°T

  ì.�.¢T ¢ùàæ«ª°ûjôØjQ ÊGQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , »�Y �ÑL , 19 »H �G - 1306 : ºbQ Öàµe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG

2017/12/18 : 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

115298 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

. äÉHhô°ûŸG  òg �ª©d Ió©ŸG iôNC’G äGô°†ëà°ùŸGh IõcôŸG áHô°TC’Gh ¬cGƒØdG Ò°üYh ÜGô°T

  ì.�.¢T ¢ùàæ«ª°ûjôØjQ ÊGQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , »�Y �ÑL , 19 »H �G - 1306 : ºbQ Öàµe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG

2017/12/18 : 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

alamat 26.indd   11 2/6/18   11:17 AM
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(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115299 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

. äÉHhô°ûŸG  òg �ª©d Ió©ŸG iôNC’G äGô°†ëà°ùŸGh IõcôŸG áHô°TC’Gh ¬cGƒØdG Ò°üYh ÜGô°T

  ì.�.¢T ¢ùàæ«ª°ûjôØjQ ÊGQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

, »HO , »�Y �ÑL , 19 »H �G - 1306 : ºbQ Öàµe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G                                      

2017/12/18 : 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

115300 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

. äÉHhô°ûŸG  òg �ª©d Ió©ŸG iôNC’G äGô°†ëà°ùŸGh IõcôŸG áHô°TC’Gh ¬cGƒØdG Ò°üYh ÜGô°T

  ì.�.¢T ¢ùàæ«ª°ûjôØjQ ÊGQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 , »HO , »�Y �ÑL , 19 »H �G - 1306 : ºbQ Öàµe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G                                      

2017/12/18 : 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

alamat 26.indd   12 2/6/18   11:18 AM

-78-



(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115359 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

  É```«```ŸG OGó```eEGh á``````jƒ¡àdGh �````«`Ø``éàdGh ó```jÈàdGh ƒ``¡£dGh QÉîÑdG ó«dƒJh IQÉfEÓd Iõ¡LCG

. á«ë°üdG ¢VGôZC’Gh

 

   �.�.P ájQÉéàdG äÉeóî�d º«e �GQBG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 1 IóMh , 2581 ¢```æÑe , �°ü``«`a øH Oƒ©°S �ÉeE’G ´QÉ°T , Ú£M »M : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG ,  ¢VÉjôdG , 13518 : Ü.Q (8500)

2017/12/20 : 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

115449 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

. �jõæà�d á�HÉ�dG �É�ædG �JÉ¡dG äÉ�«Ñ£Jh �É�ædG �JÉ¡dG äÉ�«Ñ£J èeGôH

 

   ä’hÉ�ŸGh áeÉ©dG IQÉéà�d äÉÑ�W ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

âjƒµdG ádhO , 35456 á«YódG , 15600 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/24 : 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 26.indd   13 2/6/18   11:18 AM
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(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115581 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 »```gÉ�ŸGh �õ````ædGh áàbDƒŸG á```eÉbE’G ø```cÉeCG õéMh áàbDƒŸG áeÉbE’G ø``cÉeCG ô```«LCÉJ äÉ```eóN

. ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdGh ÜGô°ûdGh �É©£dÉH ójhõàdGh äÉjÒàaÉµdGh

  

   IOhóëŸG äƒb ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 100511 : Ü.¢U ,  õ```jõ©dGóÑY �```�ŸG ´QÉ```°T , AGô``gõdG »```M , Ió```L : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , 21311 : Ü.Q

2017/12/27 : 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

115582 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 »```gÉ�ŸGh  �õ````ædGh  áàbDƒŸG  áeÉbE’G  øcÉeCG  õéMh áàbDƒŸG  áeÉbE’G  ø``cÉeCG  ô```«LCÉJ  äÉ```eóN

. ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdGh ÜGô°ûdGh �É©£dÉH ójhõàdGh äÉjÒàaÉµdGh

 

   IOhóëŸG äƒb ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 100511 : Ü.¢U ,  õ```jõ©dGóÑY �```�ŸG ´QÉ```°T , AGô``gõdG »```M , Ió```L : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , 21311 : Ü.Q

2017/12/27 : 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 26.indd   14 2/6/18   11:18 AM
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(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115585 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 »```gÉ�ŸGh �õ````ædGh áàbDƒŸG á```eÉbE’G ø``cÉeCG õéMh áàbDƒŸG áeÉbE’G ø``cÉeCG ô```«LCÉJ äÉ```eóN

. ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdGh ÜGô°ûdGh �É©£dÉH ójhõàdGh äÉjÒàaÉµdGh

   IOhóëŸG äƒb ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 100511 : Ü.¢U ,  õ```jõ©dGóÑY �```�ŸG ´QÉ```°T , AGô``gõdG »```M , Ió```L : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , 21311 : Ü.Q

2017/12/27 : 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

115805 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 14 áÄØdG »`a

. äÉYÉ°ùdG Ö�Yh äÉYÉ°ùdG

 

  óàª«d ódQh �«àjQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ’ƒJQƒJ ,  ¿hÉJ OhQ , 1 …Éc õeÉ¡µjh , ¢ShÉg ±hôL ⁄ÉH , 1 �Ø«d : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

É«fÉ£jôH , á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL

2018/1/7 : 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 26.indd   15 2/6/18   11:18 AM
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(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
100016 : º`bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG  

3 áÄØdG »`a

 

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

43068 4  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 2016/1/7

131 : Ü.Q 858 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

100447 : º`bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG  
3 áÄØdG »`a

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

43068 4  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 2016/1/28

131 : Ü.Q 858 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 101001 : º`bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG  

3 áÄØdG »`a

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

43068 4  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 2016/2/24

131 : Ü.Q 858 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 101347 : º`bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG  
18 áÄØdG »`a

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

43068 4  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 2016/3/14

131 : Ü.Q 858 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 101426 : º`bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG  

35 áÄØdG »`a

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

43068 4  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 2016/3/16

131 : Ü.Q 858 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 101427 : º`bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG  

16 áÄØdG »`a

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

43068 4  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 2016/3/16

131 : Ü.Q 858 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 101482 : º`bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG  
9 áÄØdG »`a

MP3
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(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

, 43068 4 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 2016/3/20

131 : Ü.Q 858 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 101483 : º`bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG  
25 áÄØdG »`a
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(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

, 43068 4 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 2016/3/20

131 : Ü.Q 858 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 101486 : º`bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG  
3 áÄØdG »`a

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

43068 4  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 2016/3/20

131 : Ü.Q 858 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 102481 : º`bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG  

45 áÄØdG »`a

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

3 2 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
11- 5140

2016/5/11

131 : Ü.Q 858 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 105227 : º`bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG  
3 áÄØdG »`a
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(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

3 1959 - 900 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2 3

2016/10/18

131 : Ü.Q 858 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 105228 : º`bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG  
3 áÄØdG »`a

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

3 1959 - 900 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2 3

2016/10/18

131 : Ü.Q 858 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
  105229 : º`bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG  

3 áÄØdG »`a

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

3 1959 - 900 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2 3

2016/10/18

131 : Ü.Q 858 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 105230 : º`bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG  
3 áÄØdG »`a

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

3 1959 - 900 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2 3

 2016/10/18

131 : Ü.Q 858 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 105231 : º`bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG  

3 áÄØdG »`a

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

3 1959 - 900 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2 3

2016/10/18

131 : Ü.Q 858 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 105232 : º`bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG  
3 áÄØdG »`a

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

3 1959 - 900 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2 3

2016/10/18

131 : Ü.Q 858 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 105233 : º`bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG  

3 áÄØdG »`a

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

3 1959 - 900 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2 3

2016/10/18

131 : Ü.Q 858 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 105234 : º`bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG  
3 áÄØdG »`a

 

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

3 1959 - 900 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2 3

2016/10/18

131 : Ü.Q 858 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 106888 : º`bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG  

32 áÄØdG »`a

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

30313 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/1

   131 : Ü.Q 858 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108139
32 áÄØdG »`a

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

30313 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/1 

131 : Ü.Q 858 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1230) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   112445 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 IQƒ°ûŸG  äÉ```eóN  ,  �É````ªYC’G  IQGOEG  ,  ¿Ó```YE’Gh  á``jÉYódG  äÉeóN  ,  äÉeóÿG  hCG  äÉéàæŸG

 äÉ©«Ñe èjhôJ , »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJ , �ÉªYC’G øY QÉÑ``NC’Gh äÉeƒ�©ŸGh äGQÉ°ûà°S’Gh

 äÉMÉ°ùŸG Ò`aƒJ , á«éjhÎdG äÉ�HÉ°ùŸGh áYƒÑ£ŸG OGƒŸG ™jRƒJ �ÓN øe �ÉªYC’G äÉeóN

 äÉeóN , âfÎfE’G ÈY øjôNBÓd äÉeóÿGh ™�°ùdG èjhôJh ¿ÓYEÓd äÉMÉ°ùeh á«fÓYE’G

 �F’ódGh äÉLƒdÉàµdG øe QÉÑNC’Gh äÉeƒ�©ŸG ™«ªŒ Gójó– �ÉªYC’G øY QÉÑNC’Gh äÉeƒ�©ŸG

 QÉÑNC’Gh äÉeƒ�©ŸG Ò`aƒJ Gójó– �ÉªYC’G øY QÉÑNC’Gh äÉeƒ�©ŸG äÉeóN , âfÎfE’G øeh

 ™```«ÑdG  äÉ``eóNh  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  äÓfi  äÉeóN  ,  äÉcô°ûdÉH  ��©àj  Éª«`a  �ÉªYC’G  øY

 OÉª°Sh äÉª¶æeh ä’É°üJ’G äÉéàæeh á«ÑàµŸG äGó©ŸÉH á��©àŸG ™jRƒàdG äÉeóNh á�ª÷ÉH

 äGô°†ëà°ùeh  �«ªéàdG  äÉéàæeh  äGô°û²G  äGó«Ñeh  ájô°û²G  äGó«ÑŸGh  äÉÑædG  ƒ‰

 §°ûµdGh »�÷Gh ��°üdGh �«¶æà�d á«dõæŸG äGô°†ëà°ùŸGh áæjõdG OGƒeh Qƒ£©dGh �«ªéàdG

 ¢ù```HÓŸG »``ch �°ùZ »````a  á```�ª©à°ùŸG  OGƒ```ŸG  ø```e ÉgÒZh á°ûªbC’G ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùeh

 ájÉæ©dG äÉéàæeh ájô£«ÑdG OGƒŸGh á«f’ó«°üdG OGƒŸGh IAÉ°VEÓd �FÉàah äƒjõdGh ´ƒª°ûdGh

 ¢ùfÉµŸGh IOGó²G äÉYƒæ°üeh í«JÉØŸG äÉ��Mh OÉª°†dG OGƒeh äÉ�°ü�dGh áØ«dC’G äÉfGƒ«²ÉH

 ¿GôaC’Gh ƒ¡£dG á«YhCGh ¿ƒë°üdG ä’É°ùZh ¢ùHÓŸG �«`ØŒ ä’BGh ä’É°ù¨dGh á«FÉHô¡µdG

 Iõ¡LCGh ôJƒ«ÑªµdG èeGôHh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh á«fhÎµd’Gh á«FÉHô¡µdG äGó©ŸG øe ÉgÒZh

 ¿ƒjõØ�àdG Iõ¡LCGh á«ªbôdG ájƒjó«`ØdG ¢UGôbC’Gh ƒjó«`ØdG äÓé°ùeh äÓ¨°ûeh ƒjOGôdG

 á«�«°SƒŸG äGhOC’Gh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG áWô°TCGh äÉà«°SÉch á«ªbôdG ájƒjó«`ØdG ¢UGôbC’Gh

 �ƒ°ûdG)  ™£b äGhOCGh  ájhó«dG  äGhOC’Gh  ¥Qh  ¢�Y áYƒÑ£ŸG  á«�«°SƒŸG  ™£` p�dG  äÉëØ°Uh

 IQÉfEÓd  Iõ¡LCGh  äGÒeÉµdGh  ájô°üÑdG  äÉéàæŸGh  ábÓ²G  äGhOCGh  (�YÓŸGh  ÚcÉµ°ùdGh

 ¢VGôZC’Gh  É«ŸG OGóeEGh ájƒ¡àdGh �«`ØéàdGh ójÈàdGh ƒ¡£dGh QÉîÑdG ó«dƒJh áÄaóàdGh

 äÉéàæeh  ¢û«fQƒdGh  äÉfÉgódGh  AGƒ¡dG  ójÈJh AGƒ¡dG  �««µJ  äGó©eh Iõ¡LCGh  á«ë°üdG

 ÊGhC’Gh ÖgòdGh áÁôµdG QÉéMC’Gh »FÉŸG hCG …ƒ÷G hCG …ÈdG ��æ�d äÉÑcôŸGh äGQÉ«°ùdG

alamat 2+3.indd   1 2/8/18   9:03 AM
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 äGQƒ°ûæŸGh á«°SÉWô�dGh È²G �ÓbCGh ó«dG äÉYÉ°Sh §FÉ²G äÉYÉ°Sh äGôgƒéŸGh á«°†ØdG

 IÒÑµdG äÉfÓYE’Gh á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdGh ËhÉ�àdGh äÉ«eƒ«dG ôJÉaOh áYƒÑ£ŸG OGƒŸGh

 ‹õæŸG �Éª©à°SÓd á«YhCGh ÊGhCGh äGhOCGh çÉKC’Gh äÓ¶ŸGh ÖFÉ�²Gh ájó�÷G äÉéàæŸGh

 äÉLƒ°ùæŸGh äÉ°ThôØŸGh á«æ«°üdG á«`aõÿG ÊGhC’Gh á«`aõÿG ÊGhC’Gh á«LÉLõdG ÊGhC’Gh

 §°ùÑdGh OÉé°ùdGh ÜÉ©dC’Gh ¢eódGh áWÉ«ÿG ��ch ¢SCGôdG á«£ZCGh �ó�dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸGh

 äÉéàæŸGh äGhGô°†ÿGh äÉJÉÑædGh áLRÉ£dG ¬cGƒØdGh á«FGò¨dG OGƒŸGh á«°VÉjôdG äGó©ŸGh

 á«dƒëµdG  ÒZh  á«dƒëµdG  äÉHhô°ûŸGh  á«²G  äÉfGƒ«²Gh  ÚJÉ°ùÑdG  äÉéàæeh  á«YGQõdG

 �É°üJ’G  õcGôe  �«¨°ûJh  IQGOEG  ,  ôjó°üàdGh  OGÒà°S’G  ä’Éch  ,  ÚæNóŸG  äGhOCGh  �ÑàdGh

 äÉeóN , áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN �É› »`a �ÉªYC’G »`a äGQÉ°ûà°S’G , øjôNBÓd á«`ØJÉ¡dG

 ôjƒ£Jh �ÉªYC’G  IQGOEG  äGQÉ°ûà°SG  ,  øjôNBÓd �ÉªYC’G  AóH ºYO Gójó– �ÉªYC’G  ôjƒ£J

 »`a  äGQÉ°ûà°S’G  ,  ájQGOE’G  ™jQÉ°ûŸGh  á«é«JGÎ°S’G  §£î�d  ò«`ØæàdGh  �«�ëàdG  äÉ«�ªY

 AÉ°†YCG ÚH ä’ÉME’Gh áeÉ©dG �ÉªYC’G äÉµÑ°T äÉeóN , áFõéàdÉH ™«ÑdG áYÉæ°U »`a �ÉªYC’G

 IóYÉ°ùŸG , �ÉªYC’G äGQÉ°ûà°SGh IQGOEG , á«ÑàµŸG äGó©ŸGh ä’B’G QÉéÄà°SGh ÒLCÉJ , äÉYƒªéŸG

 ÒLCÉJ , ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T ¢�Y Iô°TÉÑŸG ájÉYódGh ¿ÓYE’G , �ÉªYC’G §«£îJh IQGOEG »`a

 äÉfÓYE’G äÉeóN , ƒjOGôdGh ¿ƒjõØ�àdGh á«fhÎµd’G ™bGƒŸG »`a ¿ÓYE’Gh ájÉYó�d âbh

 . �ÉªYC’G º««�J , ájQÉ�©dG

   �.�.P º«£ØdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO  152 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  á«fƒfÉ�dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª�d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£�°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 2+3.indd   2 2/8/18   9:03 AM
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   112446 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

 á«æµ°ùdGh ájQÉéàdG ÊÉÑŸG AÉ°ûfEGh §«£îJh º«ª°üJ �dP »`a ÉÃ äGQÉ�©dG ôjƒ£J á£°ûfCG

 ¥OÉæ```ØdGh  äÉ«````Ø°ûà°ùŸGh  á«```¡«`aÎdG  äÉ©```ªéŸGh  äGó�ÑdGh  §�àîŸG  �Gó```îà°S’G  ôjƒ£Jh

 áFõéàdÉH ™«Ñ�dh ájQÉéàdG �dP »`a ÉÃ äGQÉ�©dG QÉéÄà°SGh ÒLCÉJh ¢SQGóŸGh ÉæjQÉe »°SGôŸGh

 º««�Jh äGQÉ°ûà°S’Gh Iô°ùª°ùdGh º««�àdGh ÚªãàdG äGQÉ�©dG äÉeóNh á«æµ°ùdGh ÖJÉµª�dh

 äGQÉ�©dG �É› »`a IQGOE’Gh QÉªãà°S’G äÉeóN ÚeCÉàdG äÉeóNh á«dÉŸG äÉeóÿGh äÉeƒ�©ŸG

 äÉeóN äGQÉ�©dG ÖJÉµe ÚeCÉàdG §£N IQGOEGh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG IQGOEG äGQÉ�©dG ä’Éch äÉeóN

. áeÉbE’G øcÉeCG ÒLCÉJ ä’Éch

  

   �.�.P º«£ØdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO  152 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  á«fƒfÉ�dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª�d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£�°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 2+3.indd   3 2/8/18   9:03 AM
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�إعــــــالن

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

ملكيتهــا وفقـــا لأحكـــام املـــادة )٧/٩٤( من قانــون حقوق امللكيــة ال�سناعيــة ال�ســـادر باملر�ســـوم 

ال�سلطاين رقم 6٧/200٨ .

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 6٧63

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2000/٧/٩م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 66٧ فـي 2000/3/20م

ا�ســـــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بويهرجنر اجنيلهامي ك جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بويهرجنر اجنيلهامي فارما جي ام بي اإت�ش اآند كو , كيه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5521٨ اجنيلهامي , اأملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 201٧/12/6م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 201٨/1/25م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٨0٩1

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2001/2/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 6٧3 فـي 2000/6/1٧م

ا�ســـــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بويهرجنر اجنيلهامي ك جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بويهرجنر اجنيلهامي فارما جي ام بي اإت�ش اآند كو , كيه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5521٨ اجنيلهامي , اأملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 201٧/12/6م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 201٨/1/25م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٨٤٩٨

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2001/٨/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 6٨٩ فـي 2001/2/1٧م

ا�ســـــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بويهرجنر اجنيلهامي ك جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بويهرجنر اجنيلهامي فارما جي ام بي اإت�ش اآند كو , كيه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5521٨ اجنيلهامي , اأملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 201٧/12/6م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 201٨/1/25م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٨500

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2001/٨/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 6٨٩ فـي 2001/2/1٧م

ا�ســـــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بويهرجنر اجنيلهامي ك جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بويهرجنر اجنيلهامي فارما جي ام بي اإت�ش اآند كو , كيه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5521٨ اجنيلهامي , اأملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 201٧/12/6م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 201٨/1/25م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٩62٩

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2001/٨/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 6٨٩ فـي 2001/2/1٧م

ا�ســـــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بويهرجنر اجنيلهامي ك جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بويهرجنر اجنيلهامي فارما جي ام بي اإت�ش اآند كو , كيه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5521٨ اجنيلهامي , اأملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 201٧/12/6م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 201٨/1/25م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٩٧5٩

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2001/٨/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 6٨٩ فـي 2001/2/1٧م

ا�ســـــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بويهرجنر اجنيلهامي ك جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بويهرجنر اجنيلهامي فارما جي ام بي اإت�ش اآند كو , كيه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5521٨ اجنيلهامي , اأملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 201٧/12/6م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 201٨/1/25م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 1316٧

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2002/1/2٩م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٧02 فـي 2001/٩/1م

ا�ســـــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بويهرجنر اجنيلهامي ك جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بويهرجنر اجنيلهامي فارما جي ام بي اإت�ش اآند كو , كيه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5521٨ اجنيلهامي , اأملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 201٧/12/6م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 201٨/1/25م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 15٩٨0

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 200٤/10/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٧٧0 فـي 200٤/3/٧م

ا�ســـــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بويهرجنر اجنيلهامي ك جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بويهرجنر اجنيلهامي فارما جي ام بي اإت�ش اآند كو , كيه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5521٨ اجنيلهامي , اأملانيا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 201٧/12/6م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 201٨/1/25م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 1٨٩31

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2003/5/31م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٧3٨ فـي 2003/3/1م

ا�ســـــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : فايزر انرتبرايز ا�ش ايه اآر ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بفايزر انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 235 اي�ســــت ٤2 �سرتيــــــــت , نيويــــــــورك , نيويــــــورك 1001٧ , 

الوليــات املتحــدة الأمريكيــة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 201٨/1/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجـــــل : 201٨/1/30م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 2506٨

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 200٤/12/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٧٧3 فـي 200٤/٨/15م

ا�ســـــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : فايزر انرتبرايز ا�ش ايه اآر ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بفايزر انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 235 اي�ســــت ٤2 �سرتيــــــــت , نيويــــــــورك , نيويــــــورك 1001٧ , 

الوليــات املتحــدة الأمريكيــة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 201٨/1/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 201٨/1/30م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 2510٧

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 200٤/12/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٧٧3 فـي 200٤/٨/15م

ا�ســـــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : فايزر انرتبرايز ا�ش ايه اآر ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بفايزر انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 235 اي�ســــت ٤2 �سرتيــــــــت , نيويــــــــورك , نيويــــــورك 1001٧ , 

الوليــات املتحــدة الأمريكيــة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 201٨/1/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 201٨/1/30م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٤٩650

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 6

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 200٩/٨/٤م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨٨1 فـي 200٩/2/15م

ا�ســـــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اإك�سبامت بيلدينغ برودكت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سيلكو 33٧ ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بين�ســـون هـــاو�ش , 33 ويلينغتـــون �سرتيت , ليد�ش ال ا�ش 1 ٤ 

جيه بيه , اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 200٧/6/1٨م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 201٨/1/21م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٤٩650

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 6

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 200٩/٨/٤م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨٨1 فـي 200٩/2/15م

ا�ســـــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ئي بي بيه رياليزي�سن ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بريتلى بيلدينغ برودكت�ش ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : وي�ســت هيفـيــن هــاو�ش , ارل�ستون واى �سريلـــى , �سولهيـــل , 

وي�ست ميدلندز بي ٩0 ٤ ال ات�ش , اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2012/5/23م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 201٨/1/21م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 10٧6٩2

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٤3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 201٧/٨/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 11٩3 فـي 201٧/5/٧م

ا�ســـــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كافـيه روج ري�ستورانت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ل�ش اإغوانا�ش ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : الطابــق الأول 163 اإيفر�سلــت �سرتيــت , لنـــدن , ان دبليــو 1 1 

بي يو , اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 201٧/12/21م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 201٨/1/21م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 10٧6٩3

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٤3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 201٧/٨/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 11٩6 فـي 201٧/5/2٩م

ا�ســـــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كافـيه روج ري�ستورانت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ل�ش اإغوانا�ش ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : الطابــق الأول 163 اإيفر�سلــت �سرتيــت , لنـــدن , ان دبليــو 1 1 

بي يو , اململكة املتحدة 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 201٧/12/21م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 201٨/1/21م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 16٧3٤

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2002/10/2٩م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٧20 فـي 2002/1/6م

ا�ســـــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كوك انكوربوريتيد 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : كوك ميديكال تكنولوجيز ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 226٩ , ٧50 دانيلز واي , بلومنغتون , انديانا ٤٧٤02 , 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 201٧/10/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 201٨/1/23م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 16٧35

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2003/1/2٩م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٧30 فـي 2002/3/11م

ا�ســـــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كوك انكوربوريتيد 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : كوك ميديكال تكنولوجيز ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 226٩ , ٧50 دانيلز واي , بلومنغتون , انديانا ٤٧٤02 , 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 201٧/10/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 201٨/1/23م
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 �إعـــــــــالن

تعلـن دائـرة امللكيــة الفكريــة وفقا لأحكام املــادة )41( مــن قانــــــون حقوق امللكية ال�صناعيــة 

ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 , اأنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�صجلة 

الآتية :

م
رقـــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركــــــة

2007/12/24التجارة وال�صناعةنوفار اأي دي اند ا�س ليمتد148321

2007/12/24التجارة وال�صناعةنوفار اأي دي اند ا�س ليمتد248322

2007/12/5التجارة وال�صناعة�صودك�صهو )فرن�صية(348195

2007/12/5التجارة وال�صناعة�صودك�صهو )فرن�صية(448196

2007/12/5التجارة وال�صناعة�صودك�صهو )فرن�صية(548197

2007/12/5التجارة وال�صناعة�صودك�صهو )فرن�صية(648198

2007/12/5التجارة وال�صناعة�صودك�صهو )فرن�صية(748199

2007/12/5التجارة وال�صناعة�صودك�صهو )فرن�صية(848200

2007/12/5التجارة وال�صناعة�صودك�صهو )فرن�صية(948201

2007/12/5التجارة وال�صناعة�صودك�صهو )فرن�صية(1048202

2007/12/5التجارة وال�صناعة�صودك�صهو )فرن�صية(1148203

2007/12/5التجارة وال�صناعة�صودك�صهو )فرن�صية(1248204

2007/12/5التجارة وال�صناعة�صودك�صهو )فرن�صية(1348205

2007/12/5التجارة وال�صناعة�صودك�صهو )فرن�صية(1448206

2007/12/5التجارة وال�صناعة�صودك�صهو )فرن�صية(1548207

1617161
اي.ايه كوزمتيك�س

 دي�صرتبيو�صنز جي ام بي ات�س
1998/1/19التجارة وال�صناعة
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م
رقـــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركــــــة

2008/5/7التجارة وال�صناعةجاكوار لند روفر املحدودة1750347

2008/5/7التجارة وال�صناعةجاكوار لند روفر املحدودة1850348

2008/6/10التجارة وال�صناعةجاكوار لند روفر املحدودة1951684

1998/3/29التجارة وال�صناعةريكيت نيكرز ارابيا م.م.ح2017583

1998/3/29التجارة وال�صناعةريكيت نيكرز ارابيا م.م.ح2117584

1998/3/29التجارة وال�صناعةريكيت نيكرز ارابيا م.م.ح2217585

1998/6/14التجارة وال�صناعةريكيت نيكرز ارابيا م.م.ح2318039

1998/6/14التجارة وال�صناعةريكيت نيكرز ارابيا م.م.ح2418040

1998/10/11التجارة وال�صناعةريكيت بنكايزر فاني�س اإن.فـي2518852

1998/12/15التجارة وال�صناعةال ار �صي برودكت�س ليمتد2619231

1998/2/3التجارة وال�صناعةذي �صاج غروب بي ال �صي2748782

1998/2/3التجارة وال�صناعةذي �صاج غروب بي ال �صي2848785

2008/6/14التجارة وال�صناعةريكيت بنك�صري ال ال �صي2951728

3048801
اإت�س.جيه.هاينز كمبني

 براندز اإل اإل �صي
2008/2/3التجارة وال�صناعة

3150217
اك�س ال انرجي ماركتنغ 

ا�س.بي زد او.او
2008/4/30التجارة وال�صناعة

3250218
اك�س ال انرجي ماركتنغ

 ا�س.بي زد او.او
2008/4/30التجارة وال�صناعة

3350219
اك�س ال انرجي ماركتنغ

 ا�س.بي زد او.او
2008/4/30التجارة وال�صناعة
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م
رقـــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركــــــة

3450220
اك�س ال انرجي ماركتنغ

 ا�س.بي زد او.او
2008/4/30التجارة وال�صناعة

2008/9/23التجارة وال�صناعةكيوال كرين كلوثينج ليمتد3553685

1998/2/25التجارة وال�صناعةمار�س انكوربوريتد3617353

1998/4/25التجارة وال�صناعةدبليو ام.ريغلي جاي ار.كومبني3717749

1998/4/25التجارة وال�صناعةدبليو ام.ريغلي جاي ار.كومبني3817751

1998/4/25التجارة وال�صناعةدبليو ام , ريغلي جاي اآر كومبني3917755

1998/10/12التجارة وال�صناعةمار�س , انكوربوريتد4018860

1998/12/28التجارة وال�صناعةمار�س انكوربوريتد4119292

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي4248477

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي4348478

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي4448479

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي4548480

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي4648481

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي4748482

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي4848483

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي4948484

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي5048485

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي5148486

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي5248487

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي5348488
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م
رقـــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركــــــة

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي5448489

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي5548490

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي5648491

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي5748492

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي5848493

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي5948494

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي6048495

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي6148496

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي6248497

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي6348498

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي6448499

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي6548500

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي6648501

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي6748502

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي6848503

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي6948504

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي7048505

2008/1/8التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي7148506

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي7248570

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي7348571

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي7448572
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م
رقـــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركــــــة

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي7548573

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي7648574

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي7748575

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي7848576

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي7948577

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي8048578

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي8148579

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي8248580

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي8348581

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي8448582

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي8548583

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي8648584

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي8748585

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي8848586

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي8948587

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي9048588

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي9148589

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي9248590

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي9348591

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي9448592

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي9548593
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م
رقـــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركــــــة

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي9648594

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي9748595

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي9848596

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي9948597

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي10048598

2008/1/16التجارة وال�صناعةبا�صف ا�س اي10148599

10248669
كون�صرتك�صن ري�صريت�س & 

تكنولوجي جي ام بي ات�س
2008/1/26التجارة وال�صناعة

2008/3/1التجارة وال�صناعةجاكوار لند روفر املحدودة10349123

2008/3/9التجارة وال�صناعةمار�س , انكوربوريتد10449241

2008/3/19التجارة وال�صناعةمار�س , انكوربوريتد10549389

2008/3/19التجارة وال�صناعةمار�س , انكوربوريتد10649390

2008/4/26التجارة وال�صناعةمار�س انكوربوريتد10749928

2008/8/18التجارة وال�صناعةمار�س انكوربوريتد10852908

2008/8/18التجارة وال�صناعةمار�س انكوربوريتد10952909

2008/8/19التجارة وال�صناعةمار�س انكوربوريتد11052915

2008/10/18التجارة وال�صناعةمار�س انكوربوريتد11153895

2008/12/28التجارة وال�صناعةمار�س انكوربوريتد11255300

2008/12/28التجارة وال�صناعةمار�س انكوربوريتد11355301

2009/1/26التجارة وال�صناعةمار�س انكوربوريتد11455705

2009/1/26التجارة وال�صناعةمار�س انكوربوريتد11555706
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م
رقـــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركــــــة

1997/3/16التجارة وال�صناعةاآنييك غوتال115390

1997/12/3التجارة وال�صناعة�صــانوفـي216979

1997/12/14التجارة وال�صناعةاأر اأ�س كومبوننت�س ليمتد317030

1997/12/14التجارة وال�صناعةاأر اأ�س كومبوننت�س ليمتد417031

1997/12/14التجارة وال�صناعةاأر اأ�س كومبوننت�س ليمتد517032

1997/12/14التجارة وال�صناعةاأر اأ�س كومبوننت�س ليمتد617033

1997/12/14التجارة وال�صناعةاأر اأ�س كومبوننت�س ليمتد717034

845769
بوو�صت جوي�س 

هولدينغز بي تي واي ليمتد
2007/6/30التجارة وال�صناعة

2007/7/7التجارة وال�صناعةويربو تريدمارك�س هولدجن ليمتد945836

2007/7/7التجارة وال�صناعةويربو تريدمارك�س هولدجن ليمتد1045837

2007/7/7التجارة وال�صناعةويربو تريدمارك�س هولدجن ليمتد1145838

2007/7/7التجارة وال�صناعةويربو تريدمارك�س هولدجن ليمتد1245839

2007/7/7التجارة وال�صناعةويربو تريدمارك�س هولدجن ليمتد1345840

2007/7/7التجارة وال�صناعةويربو تريدمارك�س هولدجن ليمتد1445843

2007/7/7التجارة وال�صناعةويربو تريدمارك�س هولدجن ليمتد1545844

2007/7/7التجارة وال�صناعةويربو تريدمارك�س هولدجن ليمتد1645845

2007/7/7التجارة وال�صناعةويربو تريدمارك�س هولدجن ليمتد1745846

2007/7/7التجارة وال�صناعةويربو تريدمارك�س هولدجن ليمتد1845847
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م
رقـــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركــــــة

1917568
انرت كونتيننتال

 جريت براندز ال ال �صي
1998/3/25التجارة وال�صناعة

2046890
تويوتا جيدو�صا كابو�صيكي كاي�صا 

)تويوتا موتور كوربوري�صن (
2007/9/11التجارة وال�صناعة

2007/9/17التجارة وال�صناعةاإنزا ليمتد2146948

2007/9/26التجارة وال�صناعةان ا�س كي ليمتد2247146

2007/9/26التجارة وال�صناعةان ا�س كي ليمتد2347147

2007/10/7التجارة وال�صناعةكورار اي كو , ليمتد2447314

2007/10/9التجارة وال�صناعةبريدج�صتون كوربوري�صن2547349

2007/10/9التجارة وال�صناعةبريدج�صتون كوربوري�صن2647350

2007/10/9التجارة وال�صناعةبريدج�صتون كوربوري�صن2747351

2007/10/10التجارة وال�صناعةان ا�س كي ليمتد2847356

2007/10/10التجارة وال�صناعةان ا�س كي ليمتد2947357

2007/10/20التجارة وال�صناعةذي يوكوهاما رابر كو.ليمتد3047415

2007/10/20التجارة وال�صناعةذي يوكوهاما رابر كو.ليمتد3147416

2007/10/29التجارة وال�صناعة�صــانوفـي3247563

2007/10/29التجارة وال�صناعة�صــانوفـي3347564

2007/10/29التجارة وال�صناعة�صــانوفـي3447565
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م
رقـــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركــــــة

2007/10/29التجارة وال�صناعة�صــانوفـي3547566

2007/10/29التجارة وال�صناعة�صــانوفـي3647567

2007/10/29التجارة وال�صناعة�صــانوفـي3747568

2007/10/29التجارة وال�صناعة�صــانوفـي3847570

2007/10/29التجارة وال�صناعة�صــانوفـي3947571

2007/11/10التجارة وال�صناعةذي داو كيميكال كومبني4047831

2007/11/12التجارة وال�صناعةفـرييتي اأ�س بي ايه4147889

2007/11/20التجارة وال�صناعةكونفاتيك انك4247985

2007/11/20التجارة وال�صناعةكونفاتيك انك4347986

2007/11/20التجارة وال�صناعةكونفاتيك انك4447987

2007/11/20التجارة وال�صناعةكونفاتيك انك4547988

2007/12/8التجارة وال�صناعةجنزامي كوربوري�صن4648213

2008/12/8التجارة وال�صناعةجنزامي كوربوري�صن4748214

2008/12/8التجارة وال�صناعةجنزامي كوربوري�صن4848215

2008/12/8التجارة وال�صناعةجنزامي كوربوري�صن4948216

5048360
جاي.�صي.بامفورد اك�صكافـيتور 

ليمتد
2007/12/25التجارة وال�صناعة

5148367
�صانوفى - اأفـينت�س دويت�صالند 

جى ام بى ات�س
2007/12/25التجارة وال�صناعة
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م
رقـــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركــــــة

1997/6/8التجارة وال�صناعة�صيفـينت بي.فـي115941

1997/9/7التجارة وال�صناعةكيللوغ كومبني216441

316588
لودويغ ت�صوكوليد جي ام بي ات�س 

اند كو.كوماندجتز ل�صافت
1997/10/5التجارة وال�صناعة

416592
لودويغ ت�صوكوليد جي ام بي ات�س 

اند كو.كوماندجتز ل�صافت
1997/10/5التجارة وال�صناعة

1997/11/12التجارة وال�صناعةمريك �صارب & دوهم كورب516814

1997/11/15التجارة وال�صناعةرويال يونيربو ايه/ا�س616849

1997/11/16التجارة وال�صناعةوايث هولدينغز ال ال �صي716854

1997/12/22التجارة وال�صناعةبفزر برودكت�س انك817060

2007/6/18التجارة وال�صناعةاخلطوط اجلوية ال�صريالنكية ليمتد945518

2007/6/18التجارة وال�صناعةاخلطوط اجلوية ال�صريالنكية ليمتد1045519

2007/6/18التجارة وال�صناعةاخلطوط اجلوية ال�صريالنكية ليمتد1145520

2007/6/18التجارة وال�صناعةاخلطوط اجلوية ال�صريالنكية ليمتد1245521

2007/6/18التجارة وال�صناعةاخلطوط اجلوية ال�صريالنكية ليمتد1345522

2007/6/18التجارة وال�صناعةاخلطوط اجلوية ال�صريالنكية ليمتد1445523

2007/6/18التجارة وال�صناعةاخلطوط اجلوية ال�صريالنكية ليمتد1545524

2007/6/18التجارة وال�صناعةاخلطوط اجلوية ال�صريالنكية ليمتد1645525

2007/8/4التجارة وال�صناعةهارديز ري�صتور انت�س اإل اإل �صي1746390

2007/8/4التجارة وال�صناعةهارديز ري�صتور انت�س اإل اإل �صي1846391
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م
رقـــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركــــــة

2007/8/25التجارة وال�صناعةهومانا جي ام بي ات�س1946634

2007/9/4التجارة وال�صناعةتومي , انك2046784

2007/9/4التجارة وال�صناعةتومي , انك2146785

2007/9/4التجارة وال�صناعةتومي , انك2246786

2007/9/4التجارة وال�صناعةتومي , انك2346787

2446864
فرانكلني تيمبلتون لوك�صيمبورغ 

اإ�س.اإيه
2007/9/9التجارة وال�صناعة

2007/9/22التجارة وال�صناعةليو فارما اآ/ا�س2547033

2007/10/21التجارة وال�صناعةنا�صيونال جيو غرافـيك �صو�صيتي2647424

2007/10/21التجارة وال�صناعةنا�صيونال جيو غرافـيك �صو�صيتي2747425

2007/10/21التجارة وال�صناعةنا�صيونال جيو غرافـيك �صو�صيتي2847426

2007/10/21التجارة وال�صناعةنا�صيونال جيو غرافـيك �صو�صيتي2947427

2007/10/21التجارة وال�صناعةنا�صيونال جيو غرافـيك �صو�صيتي3047428

2007/10/21التجارة وال�صناعةنا�صيونال جيو غرافـيك �صو�صيتي3147429

2007/10/21التجارة وال�صناعةنا�صيونال جيو غرافـيك �صو�صيتي3247430

2007/12/17التجارة وال�صناعة�صتاميكاربون بي فـي3348307

2007/12/17التجارة وال�صناعة�صتاميكاربون بي فـي3448308

2008/5/3التجارة وال�صناعةاكتيليون فارما�صيو تيكالز ليمتد3550276

2008/7/20التجارة وال�صناعةج�س ؟ انك3652572
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م
رقـــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركــــــة

116392
�صركة الألبان الكويتية 

الدامناركية �س.م.ك.م
1997/9/2التجارة وال�صناعة

216393
�صركة الألبان الكويتية 

الدامناركية �س.م.ك.م
1997/9/2التجارة وال�صناعة

316394
�صركة الألبان الكويتية 

الدامناركية �س.م.ك.م
1997/9/2التجارة وال�صناعة

416410
�صو�صيتي دي بروديت�س ن�صتله 

ا�س.ايه
1997/9/6التجارة وال�صناعة

1997/9/13التجارة وال�صناعة�صانبيلليغرينو ا�س.بي.اآ516481

616997
�صو�صيتي دي بروديت�س ن�صتله 

ا�س.اآ
1997/12/8التجارة وال�صناعة

716998
�صو�صيتي دي بروديت�س ن�صتله 

ا�س.ايه
1997/12/8التجارة وال�صناعة

1997/12/23التجارة وال�صناعةال�صركة املتحدة لل�صكر817077

1998/1/12التجارة وال�صناعة�صركة اأبناء فريد خلف917137

1998/6/1التجارة وال�صناعةبيب�صيكو , انك1017992

1143394
هولدركيم الكيماويات 

للبناء �س.م.ل
2007/2/3التجارة وال�صناعة

2007/9/8التجارة وال�صناعة�صو�صيتيه دي برودوي ن�صتله ا�س.ا1246812
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2007/9/12التجارة وال�صناعة�صو�صيتيه دي برودوي ن�صتله ا�س.اآ1346898

2007/9/12التجارة وال�صناعةاإف.تي.�صي هولدجن �س.م.ل1446902

2007/9/17التجارة وال�صناعة�صو�صيتيه دي برودوي ن�صتله ا�س.اأ1546965

2007/9/17التجارة وال�صناعة�صو�صيتيه دي برودوي ن�صتله ا�س.اأ1646969

2007/10/9التجارة وال�صناعة�صو�صيتيه دي برودوي ن�صتلة ا�س.اأ1747343

2007/10/9التجارة وال�صناعة�صو�صيتيه دي برودوي ن�صتلة ا�س.اأ1847344

2007/10/24التجارة وال�صناعة�صو�صيتيه دي برودوي ن�صتلة ا�س.اأ1947505

2007/12/5التجارة وال�صناعة�صو�صيتيه دي برودوي ن�صتلة ا�س.اآ2048209

2007/12/24التجارة وال�صناعة�صو�صيتيه دي برودوى ن�صتلة ا�س.اأ2148346

2007/12/24التجارة وال�صناعة�صو�صيتيه دي برودوى ن�صتلة ا�س.اأ2248347

2007/12/24التجارة وال�صناعة�صو�صيتيه دي برودوى ن�صتلة ا�س.اأ2348348

2007/12/24التجارة وال�صناعة�صو�صيتيه دي برودوى ن�صتلة ا�س.اأ2448349

2549054
ذي كون�صنرتايت مانوفاكت�صورينغ 

كومبني اوف ايرلند
2008/2/24التجارة وال�صناعة

2649055
ذي كون�صنرتايت مانوفاكت�صورينغ 

كومبني اوف ايرلند
2008/2/24التجارة وال�صناعة
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2749651
�صركة الألبان الكويتية 

الدامناركية �س.م.ك.م
2008/4/6التجارة وال�صناعة

2849652
�صركة الألبان الكويتية 

الدامناركية �س.م.ك.م
2008/4/6التجارة وال�صناعة

2949653
�صركة الألبان الكويتية 

الدامناركية �س.م.ك.م
2008/4/6التجارة وال�صناعة

3049654
�صركة الألبان الكويتية 

الدامناركية �س.م.ك.م
2008/4/6التجارة وال�صناعة

3149655
�صركة الألبان الكويتية 

الدامناركية �س.م.ك.م
2008/4/6التجارة وال�صناعة

2008/10/6التجارة وال�صناعةبي�صيكو , انك3253785

2008/10/6التجارة وال�صناعةبي�صيكو , انك3353789

2008/10/6التجارة وال�صناعةبي�صيكو , انك3453791

2008/10/6التجارة وال�صناعةبي�صيكو , انك3553794

2008/10/6التجارة وال�صناعةبي�صيكو , انك3653796

2008/10/6التجارة وال�صناعةبي�صيكو , انك3753797

2008/10/6التجارة وال�صناعةبي�صيكو , انك3853798
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مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابات 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة عرب اخلليج احلديثة �ش.م.م

يعلن مكتب احلمداين لتدقيق احل�شابات اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة عرب اخلليج احلديثــة 

�ش.م.م ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شــجـــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 1120205 ، وللم�شفي وحـــده 

حــــق متثيـــل ال�شركــة فــــي الت�شفيـــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلـــى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــــي فـي 

كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

اخلوير - �سكة رقم : 4327 - مبنى رقم : 2835 

الطابق الثالث  - �سقة رقم : 310

�ش.ب : 575 ر.ب : 130

هاتف رقم : 92657240 - فاك�ش رقم : 24475420

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع اأبو رائد احلديثة �ش.م.م 

يعلــن مكتـــب احلمدانـــي لتدقـــيق احل�شابـــات اأنـه يقـــوم بت�شفية �شركـــة م�شاريع اأبو رائد 

، وفـــقا   1147641 الـتجــــاري بالرقـــــم  اأمانــــة ال�شــجـــــل  لـــدى  ، وامل�شجلـــة  احلديثة �ش.م.م 

لقرار ال�شركاء املوؤرخ 2018/1/5م ، وللم�شفي وحـــده حــــق متثيـــل ال�شركــة فــــي الت�شفيـــــة 

، وعلـــى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال  اأمـــام الغـــيـــر 

ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 575 ر.ب : 130 

هاتف رقم : 99382058

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�سدارة للمقاوالت واخلدمات اللوج�ستية �ش.م.م

يعلن املكتب الإقليمي - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة ال�شدارة للمقاولت 

واخلدمات اللوج�شتية �ش.م.م ، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شــجــل الـتجـاري بالرقـم 1157046 ، 

وفقا لقرار اأ�شحاب ح�ش�ش راأ�ش املال فـي اجتماعهم املوؤرخ 2016/9/29م ، وللم�شفي وحده 

حــــق متثيـــل ال�شركــة فــــي الت�شفيـــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلـــى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــــي فـي 

كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

اخلوير -  خلف بنك م�سقط - بناية �سماء حفيت - الطابق االأر�سي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي

هاتف رقم : 24484107 - فاك�ش رقم : 24484726

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

علي بن را�سد بن حممد البحري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اآفاق التعاون الوطنية - ت�سامنية

يعلن علي بن را�شد بن حممد البحري اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة اآفاق التعاون الوطنية - 

ت�شامنية ، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شــجـل الـتجـاري بالرقـم 1151043 ،  وفـــقا لقرار ال�شركاء 

 ، الغـــيــر  اأمام  الت�شفيـة  فــــي  ال�شركــة  وللم�شفي وحده حق متثيل   ، 2018/1/23م  املوؤرخ 

على  ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــــي  مراجعـــة  اجلميـــع  وعلـــى 

العنوان الآتـي :

واليــة نــخل

هاتف رقم : 99357783

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

-121-



اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

حممد بن علي بن جمعة الزدجايل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية

 ل�صركة اأبناء علي بن جمعة الزدجايل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

�أنــه يقــوم بت�شفيـة �شركـة �أبناء علي بن جمعة  يعلـن حممد بن علي بن جمعة �لزدجايل 

�لزدجايل للتجــارة و�ملقـــاوالت �ش.م.م , و�مل�شجلــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقــــم 

1090119 , وللم�شفـي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفيـــة �أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع 

مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ش.ب : 814 ر.ب : 121 ال�سيب

هاتف رقم : 99475511

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

علي بن اإ�صماعيل بن م�صلم الزيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ب�صمة العيد للتجارة �ش.م.م

�أنــه يقـــــوم بت�شفيــــة �شركــــة ب�شمـــة �لعيـــد  يعلــــن علــي بــن �إ�شماعيـــل بـــن م�شلـــم �لزيدي 

للتجارة �ش.م.م , و�مل�شجلــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقــــم 3195864 , وفقا لقر�ر 

جمعيـــة �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/1/22م , وللم�شفـي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفيـــة 

�أمــــام �لغـــيـــر , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعــــة �مل�شفــــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمــال 

�ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ش.ب : 633 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99339061

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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هالل بن �صيف بن �صليمان االأغربي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة هالل واأحمد للتجارة �ش.م.م

�أنــه يقــوم بت�شفيـة �شركـة هـــالل و�أحــمد  بـــن �شيـــف بن �شليمـــان �الأغبــري  يعلـــن هـــالل 

للتجارة �ش.م.م , و�مل�شجلــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقــــم 1173696 , وفقا لقر�ر 

جمعيـــة �ل�شركاء �ملوؤرخ 2017/12/26م , وللم�شفـي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفيـــة 

�أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�شركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

�ش.ب : 714 ر.ب : 111

هاتف رقم : 99721307

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

هالل بن را�صد بن �صيف الكلباين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة احلقيمي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـــن هالل بن ر��شــد بن �شيــف �لكلبانـــي �أنــه يقـــــوم بت�شفيــــة �شركـة �حلقيمــــي للتجـــارة 

و�ملقاوالت �ش.م.م , و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجـاري بالرقم 1008964 , وللم�شفـي 

وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفيـــة �أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي 

كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 446 ر.ب : 511

هاتف رقم : 95566360

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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عبداللـه بن �صرحان بن �صلطان العلوي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صحاري الظاهرة للتجارة - ت�صامنية

يعلـــن عبد�للـه بن �شرحان بن �شلطان �لعلوي �أنــه يقــوم بت�شفيـة �شركـة �شحاري �لظاهرة 

للتجارة - ت�شامنية , و�مل�شجلــة لـدى �أمانــة �ل�شجـل �لـتجــاري بالرقم 7045484 , وللم�شفـي 

وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفيـــة �أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي 

كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية ينقل - مركز الوالية

�ش.ب : 31 ر.ب : 500

هاتف رقم : 99419045

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

عتيق بن علي بن �صليمان اليعقوبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة مرتفعات اجلبيل للتجارة - ت�صامنية

يعلـــن عتيق بن علي بن �شليمان �ليعقوبي �أنــه يقــوم بت�شفيــــة �شركـة مرتفعـــــات �جلبيـــل 

للتجارة - ت�شامنية , و�مل�شجلــــة لــــدى �أمانــــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقــــم 7042825 , وفقا 

التفــاق �ل�شركــاء �ملوؤرخ 2018/1/2م , وللم�شفـي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفيـــة 

باأعمــال  تتعلـــق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعـــة  �جلميــع  وعلى   , �لغـــري  �أمام 

�ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 266 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99321822

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

را�صد بن �صيف بن حمد الغ�صاين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صيف بن حمد الغ�صاين و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلـــن ر��شد بن �شيف بن حمد �لغ�شاين �أنــه يقــوم بت�شفيـة �شركـة �شيف بن حمد �لغ�شاين 

و�شريكه للتجارة - ت�شامنية , و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجـاري بالرقم 1083409 , 

وفقـــا التفــــاق �ل�شركـــــاء �ملــــوؤرخ 2018/1/30م , وللم�شفــــي وحــده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي 

�أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق  �لت�شفيـــة 

باأعمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 363 ر.ب : 511

هاتف رقم : 92204087

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

خليفة بن �صعيد بن حممد الكلباين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اآفاق اجلزيرة املتحدة �ش.م.م 

�آفاق �جلزيرة  يقــوم بت�شفيـة �شركـة  �أنــه  �لكلبانــي  بـــن حمـــمد  �شعيـــد  بـــن  يعلـــن خليفـــة 

�ملتحـــدة �ش.م.م , و�مل�شجلــــــة لـــــدى �أمانـــــــة �ل�شجـــــل �لـتجــــــاري بالرقـــم 1083822 , وفقـــــا 

التفــــاق �ل�شركـــــاء �ملـــوؤرخ 2018/1/28م , وللم�شفي وحــده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفيـــة 

باأعـــمال  تتعلـــق  �لتــــي  �الأمــــور  �مل�شفـي فـي كافــــة  , وعلى �جلميـــع مر�جعـــة  �لغـــيـــر  �أمـــام 

�ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم : 95344707

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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حبيبة بنت علي بن حمود احلارثية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة مركز امل�صتقبل التجاري �ش.م.م 

�مل�شتقـــبل  �أنــها تقــوم بت�شفيــــة �شركــــة مركـــز  تعلـــن حبيبة بنت علي بن حمود �حلارثية 

�لتجاري �ش.م.م , و�مل�شجلــــة لـــدى �أمانـــــة �ل�شجـــــل �لـتجــــــاري بالرقـــم 1551507 , وفقـــــا 

لقر�ر جمعية �ل�شركـــــاء �ملـــوؤرخ 2018/1/22م , وللم�شفــــية وحــدها حـق متثيـل �ل�شركـة فـي 

�لت�شفيـــة �أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�شفـية فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق 

باأعمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ش.ب : 1914 ر.ب : 130

هاتف رقم : 99819979

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــية

بدر بن �صعيد بن �صامل ال�صعيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأوتار املحافظة للتجارة - ت�صامنية 

يعلـــن بدر بن �شعيد بن �شامل �ل�شعيدي �أنــه يقــوم بت�شفيـة �شركـة �أوتار �ملحافظة للتجارة - 

ت�شامنية  , و�مل�شجلــــــة لـــــدى �أمانـــــــة �ل�شجـــــل �لـتجــــــاري بالرقــــم 1089282 ,  وللم�شفـــي 

وحــده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفيـــة �أمـــام �لغـــيـــر , وعلى �جلميـــع مر�جعـــة �مل�شفـي 

فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظة الربميي

هاتف رقم : 99817177

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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عبداللـه بن حمد بن �صامل العي�صائي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة عبداللـه العي�صائي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية 

يعلـــن عبد�للـه بن حمد بن �شامل �لعي�شائي �أنــه يقــوم بت�شفيـة �شركـة عبد�للـه �لعي�شائي 

و�شريكه للتجارة - ت�شامنية , و�مل�شجلــة لـدى �أمانة �ل�شجل �لـتجـاري بالرقــــم 8047812 , 

وللم�شفـــي وحــده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفيـــة �أمـــام �لغـــيـــر , وعلى �جلميـــع مر�جعـــة 

�مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظة الربميي

�ش.ب : 8 ر.ب : 512

هاتف رقم : 96002722

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

خالد بن حممد بن �صليمان الرا�صدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الزمرد الفائق للتجارة واملقاوالت 

�أنــه يقــوم بت�شفيـة �شركـــة �لزمــرد �لفائــق  يعلـــن خالد بن حممــد بن �شليمــان �لر��شدي 

للتجارة و�ملقاوالت , و�مل�شجلــة لـدى �أمانة �ل�شجل �لـتجـاري بالرقــم 1093310 , وفقا لقر�ر 

�أمـــام  �لت�شفيـــة  �ل�شركـة فـي  , وللم�شفـــي وحــده حـق متثيـل  2018/1/9م  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لغـــيـــر , وعلى �جلميـــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

والية الكامل والوافـي - حمافظة جنوب ال�صرقية

�ش.ب : 139 ر.ب : 412

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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�صامل بن حممد بن �صامل احلجري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة مراك�ش اجلديدة للتجارة واملقاوالت - تو�صية 

�أنــه يقــوم بت�شفيـة �شركـــة مر�كـــ�ش �جلديــدة  يعلـــن �شامل بن حممد بن �شامل �حلجــري 

للتجــارة و�ملقاوالت - تو�شية , و�مل�شجلــة لـدى �أمانة �ل�شجل �لـتجـاري بالرقــم 1111982 , 

وفـــقا لقــــر�ر �ل�شركـــاء �ملـــوؤرخ 2018/1/25م , وللم�شفــــــي وحـــده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي 

�لت�شفيـــة �أمـــام �لغـــيـــر , وعلى �جلميـــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق 

باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية بدية - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ش.ب : 1025 ر.ب : 132

هاتف رقم : 99220267

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

اأحمد بن ح�صن بن �صخبوط البلو�صي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صموع عز للتجارة واملقاوالت 

يعلن �أحمد بن ح�شن بن �شخبوط �لبلو�شي �أنــه يقــوم بت�شفيـة �شركـــة �شموع عز للتجارة 

و�ملقاوالت , و�مل�شجلــة لـدى �أمانة �ل�شجل �لـتجـاري بالرقم 1058335 , وللم�شفـي وحــده 

حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة 

�الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية القابل - مركز الوالية 

هاتف رقم : 99646234

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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حممد بن اأحمد بن �صامل الرواحي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة بني رواحة املتحدة - ت�صامنية 

يعلن حممد بن �أحمد بن �شامل �لرو�حي �أنــه يقــوم بت�شفيـة �شركـــة بني رو�حة �ملتحدة - 

ت�شامنية , و�مل�شجلــة لـدى �أمانة �ل�شجل �لـتجـاري بالرقم 1083378 , وفـــقا لقر�ر �ل�شركـــاء 

 , �لغــري  �أمام  �لت�شفية  فـي  �ل�شركـة  وحــده حـق متثيـل  وللم�شفـي   , 2017/12/1م  �ملـــوؤرخ 

�ل�شركة على  باأعـــمال  �لتــــي تتعلـــق  �الأمــــور  �مل�شفـي فـي كافــــة  وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة 

�لعنو�ن �الآتـي :

�صناو - والية امل�صيبي - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ش.ب : 313 ر.ب : 418

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

�صيف بن حممد بن �صامل الرواحي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية 

ل�صركة �صيف بن حممد وبدر بن �صيف الرواحي للتجارة - ت�صامنية 

يعلن �شيف بن حممد بن �شالــم �لرو�حــي �أنـــه يقــوم بت�شفيــــة �شركـــة �شيـــف بـــن حممـــد 

�أمانة �ل�شجل �لـتجـاري  , و�مل�شجلــة لـدى  وبـــدر بن �شيـــف �لرو�حـــي للتجارة - ت�شامنية 

حـق  وحــده  وللم�شفـي   , 2018/1/5م  �ملـــوؤرخ  �ل�شركـــاء  لقر�ر  وفـــقـــا   ,  6077200 بالرقم 

كافــــة  فـي  �مل�شفـي  مر�جعـــة  �جلميـــــع  وعلـــى   , �لغــري  �أمام  �لت�شفية  فـي  �ل�شركـة  متثيـل 

�الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

�صناو - والية امل�صيبي - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ش.ب : 420 ر.ب : 418

هاتف رقم : 92770869

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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�صنان بن علي بن م�صعود املجرفـي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة معايل العز للتجارة �ش.م.م 

�لعـــز  معالــــي  �شركــــة  بت�شفيــــة  يقــــــوم  �أنـــه  �ملجرفــــي  م�شعـــود  بن  علـــي  بـــن  �شنـــان  يعلــن 

للتجـــارة �ش.م.م , و�مل�شجلــة لـدى �أمانة �ل�شجل �لـتجـاري بالرقم 7076720 , وفـــقـــا التفاق 

�ل�شركـــاء �ملـــوؤرخ 2018/1/27م , وللم�شفـي وحــده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمام 

�لغــري , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 354 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99226800

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

حممد بن نا�صر بن حممد املرزوقي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة رموز الهفوف املتحدة - ت�صامنية 

يعلــــن حممد بن نا�شر بن حممد �ملرزوقي �أنـــه يقــــــوم بت�شفيــــة �شركــــة رمـــوز �لهفـــوف 

�ملتحــدة - ت�شامنية  , و�مل�شجلــة لـدى �أمانة �ل�شجل �لـتجـاري بالرقم 1137572 , وللم�شفـي 

وحــده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي 

كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 1254 ر.ب : 311

هاتف رقم : 92146494

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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عبداللـه بن را�صد بن �صيف املعمري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة احلويت العاملية �ش.م.م 

يعلن عبد�للـه بن ر��شد بن �شيف �ملعمري �أنه يقوم بت�شفية �شركة �حلويت �لعاملية �ش.م.م , 

و�مل�شجلــة لـدى �أمانة �ل�شجـل �لـتجـــاري بالرقــــم 1051375 , وللم�شفــــي وحــده حـق متثيـل 

, وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور  �لغــري  �أمام  �ل�شركـة فـي �لت�شفية 

�لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ش.ب : 354 ر.ب : 325

هاتف رقم : 95950999

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

اأحمد بن خمي�ش بن خادوم الرئي�صي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأحمد بن خمي�ش بن خادوم واأوالده للتجارة - تو�صية 

يعلن �أحمد بن خمي�ش بن خادوم �لرئي�شي �أنه يقوم بت�شفية �شركــة �أحمد بن خمي�ش بن 

بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـل  �أمانــة  لــــدى  و�مل�شجلــة   , تو�شـــية   - للتجـــارة  و�أوالده  خـــادوم 

3232794 , وللم�شفــــي وحــده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع 

مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 453 ر.ب : 311

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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فهد بن مبارك بن حمدان القا�صمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صحار الزاهية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

�لز�هية  يقــــــوم بت�شفيــــة �شركــــة �شحار  �أنـــه  �لقا�شمي  يعلــــن فهد بن مبارك بن حمد�ن 

للتجـــارة و�ملقـــاوالت �ش.م.م , و�مل�شجلـــــة لــــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجـاري بالرقم 1014114 , 

وللم�شفـي وحــده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة 

�مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �صحار

�ش.ب : 22 ر.ب : 311

هاتف رقم : 92121217

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

علي بن �صعيد بن �صامل املقبايل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الكا�ش الف�صي للتجارة - ت�صامنية 

يعلـن علي بن �شعيد بن �شامل �ملقبايل �أنـــه يقـــوم بت�شفيــة �شركة �لكا�ش �لف�شي للتجارة - 

ت�شامنية , و�مل�شجلـة لـدى �أمانــــة �ل�شجـل �لـتجـــاري بالرقــــم 3313344 , وللم�شفــــي وحــده 

حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة 

�الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 188 ر.ب : 321

هاتف رقم : 99330741

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

حممد بن نا�صر بن را�صد البادي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صم�ش ال�صمال للتجارة �ش.م.م 

يعلــــن حممـــد بـــن نا�شر بـــن ر��شــــد �لبـــادي �أنـــه يقــــــوم بت�شفيــــة �شركــــة �شمــــ�ش �ل�شمـــال 

, وللم�شفـي   1020744 �لـتجـاري بالرقم  �ل�شجل  �أمانة  لـدى  , و�مل�شجلــة  للتجـــارة �ش.م.م 

وحــده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي 

كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية لوى - مركز الوالية

هاتف رقم : 99889288

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صم�ش املنامة �ش.م.م 

 , �ملنامة �ش.م.م  �أنـه يقوم بت�شفية �شركة �شم�ش  �لبادي  يعلن حممـد بن نا�شر بـن ر��شد 

1020859 , وللم�شفـي وحــده حـق متثيـل  �أمانة �ل�شجل �لـتجـاري بالرقم  و�مل�شجلــة لـدى 

, وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور  �لغــري  �أمام  �ل�شركـة فـي �لت�شفية 

�لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �صحم - مركز الوالية

�ش.ب : 549 ر.ب : 319

هاتف رقم : 99889288

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

را�صد بن �صعيد بن م�صبح املقبايل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الن�صيم الرايح للتجارة - ت�صامنية 

يعلــــن ر��شد بــن �شعيـــد بـــن م�شبـــح �ملقبالـــي �أنـــه يقــــــوم بت�شفيــــة �شركــــة �لن�شيم �لر�يح 

للتجارة - ت�شامنية , و�مل�شجلــة لـدى �أمانة �ل�شجل �لـتجـاري بالرقم 1051790 , وللم�شفـي 

وحــده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي 

كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �صحم - مركز الوالية

�ش.ب : 939 ر.ب : 311

هاتف رقم : 98060910

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

�صامل بن را�صد بن حممد املقبايل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة االأجواء ال�صافية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية 

�أنـــه يقــــــوم بت�شفيــــة �شركــــة �الأجـــو�ء �ل�شافية  يعلــــن �شامل بن ر��شد بن حممد �ملقبايل 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية , و�مل�شجلــة لـدى �أمانة �ل�شجل �لـتجـاري بالرقم 1033122 , 

وللم�شفـي وحــده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة 

�مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 344 ر.ب : 321

هاتف رقم : 99311916

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

يو�صف بن �صعيد بن خلفان الكندي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الكندي والذهلي للتجارة - ت�صامنية 

يعلــــن يو�شف بن �شعيد بن خلفان �لكندي �أنـــه يقــــــوم بت�شفيــــة �شركــــة �لكندي و�لذهلي 

للتجارة - ت�شامنية  , و�مل�شجلــة لـدى �أمانة �ل�شجل �لـتجـاري بالرقم 3153622 , وللم�شفـي 

وحــده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي 

كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية لوى - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 488 ر.ب : 325

هاتف رقم : 96770088

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صعيد بن خلفان الكندي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية 

�أنـــه يقــــــوم بت�شفيــــة �شركــــة �شعيد بن خلفان  يعلــــن يو�شف بن �شعيد بن خلفان �لكندي 

�لكنـــدي و�شريكــــه للتجـــارة - ت�شامنية , و�مل�شجلــة لـدى �أمانة �ل�شجل �لـتجـاري بالرقم 

3154262 , وللم�شفـي وحــده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع 

مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 488 ر.ب : 325

هاتف رقم : 96770088

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

نادر بن حمدان بن �صيف البو�صعيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة عبداللـه املقبايل واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�صية 

يعلــــن نادر بن حمد�ن بن �شيف �لبو�شعيدي �أنـــه يقــــــوم بت�شفيــــة �شركــــة عبد�للـه �ملقبايل 

�لـتجـاري بالرقم  �ل�شجل  �أمانة  لـدى  , و�مل�شجلــة  و�أوالده للتجـــارة و�ملقـــاوالت - تو�شيـــة 

1012825 , وللم�شفـي وحــده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع 

مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 242 ر.ب : 321

هاتف رقم : 99449648

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

عبد النا�صر بن �صعيد بن عبداللـه املعمري 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اإ�صالح لالإن�صاءات - ت�صامنية 

يعلـن عبـــد �لنا�شــر بـــن �شعـــيد بـــن عبد�للــــه �ملعمـــري �أنـــه يقـــوم بت�شفيــة �شركة �إ�شالح 

لالإن�شـــاء�ت - ت�شامنـــية , و�مل�شجلـــــة لــــــدى �أمانــــة �ل�شجـل �لـتجـــاري بالرقــــم 1122432 , 

وللم�شفــــي وحــده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة 

�مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 75 ر.ب : 311

هاتف رقم : 95424677

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة العني لالإن�صاءات - ت�صامنية 

يعلـن عبـــد �لنا�شــر بـــن �شعـــيد بـــن عبد�للــــه �ملعمـــري �أنـــه يقـــوم بت�شفيــة �شركـــة �لعـــني 

لالإن�شـــاء�ت - ت�شامنـــيـــة , و�مل�شجلـــــــة لــــــدى �أمانــــة �ل�شجـل �لـتجـــاري بالرقــــم 1124345 , 

وللم�شفــــي وحــده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة 

�مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 225 ر.ب : 321

هاتف رقم : 95424677

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ال�صلع لالإن�صاءات - ت�صامنية 

�أنـــه يقـــوم بت�شفيــة �شركة �ل�شلـــع  يعلـن عبـــد �لنا�شــر بـــن �شعـــيد بـــن عبد�للــــه �ملعمـــري 

لالإن�شـــاء�ت - ت�شامنـــيـــة , و�مل�شجلـــــة لــــــدى �أمانــــة �ل�شجـل �لـتجـــاري بالرقــــم 1132296 , 

وللم�شفــــي وحــده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة 

�مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 345 ر.ب : 321

هاتف رقم : 95424677

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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�صليمان بن علي بن خ�صيف البلو�صي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صال�صل اخلابورة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية 

يعلـن �شليمان بن علي بن خ�شيف �لبلو�شي �أنـــه يقـــوم بت�شفيــة �شركة �شال�شـــل �خلابورة 

للتجــــارة و�ملقــــاوالت - ت�شامنيــــة , و�مل�شجلـــــة لــــــدى �أمانــــة �ل�شجــــل �لـتجـــــاري بالرقـــــم 

1065019 , وللم�شفــــي وحــده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع 

مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية اخلابورة - مركز الوالية

�ش.ب : 568 ر.ب : 326

هاتف رقم : 99762266

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

طالل بن حممد بن �صامل الفار�صي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية\

 ل�صركة طالل بن حممد بن �صامل الفار�صي و�صركاه للتجارة - تو�صية

يعلـن طالل بن حممد بن �شامل �لفار�شي �أنـــه يقـــوم بت�شفيــة �شركة طالل بن حممد بن 

�لـتجـــــاري  �ل�شجــــل  �أمانــــة  لــــــدى  , و�مل�شجلـــــة  �لفار�شي و�شركاه للتجارة - تو�شية  �شامل 

بالرقـــــم 3017206 , وللم�شفــــي وحــده حـق متثيــــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيـــة �أمام �لغــري , 

�ل�شركة على  باأعـــمال  �لتــــي تتعلـــق  �الأمــــور  �مل�شفـي فـي كافــــة  وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة 

�لعنو�ن �الآتـي :

والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 457 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99018255

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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هالل بن خلفان بن خمي�ش القريني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأرياف �صاللة املتحدة للتجارة �ش.م.م

يعلـن هالل بن خلفان بن خمي�ش �لقريني �أنه يقـــوم بت�شفيـة �شركة �أرياف �شاللة �ملتحدة 

للتجارة �ش.م.م , و�مل�شجلـة لــــــدى �أمانــــة �ل�شجــــل �لـتجـــــاري بالرقـــــم 1146746 , وللم�شفــــي 

وحــده حـق متثيــــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيـــة �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي 

فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 542 ر.ب : 319

هاتف رقم : 92698265

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

يو�صف بن علي بن مبارك البادي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة بيداء �صحار للتجارة - ت�صامنية

يعلـن يو�شف بن علي بن مبارك �لبادي �أنه يقـــوم بت�شفيـة �شركة بيد�ء �شحار للتجارة - 

, وللم�شفــــي   3216640 بالرقـــــم  �لـتجـــــاري  �ل�شجــــل  �أمانــــة  لــــــدى  و�مل�شجلــــة   , ت�شامنية 

وحــده حـق متثيــــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيـــة �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي 

فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 1309 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99620076

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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علي ين يو�صف بن علي البلو�صي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة علي بن يو�صف البلو�صي وولده للتجارة - تو�صية

يعلـن علي ين يو�شف بن علي �لبلو�شي �أنه يقـــوم بت�شفيـة �شركة علي بن يو�شف �لبلو�شي 

 ,  3110117 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانــة  لـدى  , و�مل�شجلــــة  وولـــده للتجـــارة - تو�شية 

�جلميـــــع  وعلـــى   , �لغــري  �أمام  �لت�شفيـــة  فـــي  �ل�شركــــة  متثيــــل  حــــق  وحـــــده  وللم�شفــــــي 

مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �صحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 99325023

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية 

ل�صركة علي بن يو�صف بن علي البلو�صي وولده للتجارة - تو�صية

بن  يو�شف  بن  علي  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقــــوم  �أنه  �لبلو�شي  علي  بن  يو�شف  بن  علي  يعلـــن 

علــي �لبلو�شــي وولــده للتجــارة - تو�شــية , و�مل�شجلـة لـدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 

8061815 , وللم�شفـي وحـده حق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمام �لغــري , وعلى �جلميـــــع 

مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية الربميي - مركز الوالية

�ش.ب : 530 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99325023

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

ربيع بن خمي�ش بن ربيع املريكي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ربيع واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�صية

�أنه يقـــوم بت�شفيـة �شركة ربيـــع و�أوالده للتجـــارة  يعلـن ربيع بن خمي�ش بن ربيع �ملريكي 

و�ملقاوالت - تو�شية , و�مل�شجلة لـدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 3195040 , وللم�شفـــي 

وحـــــده حــــق متثيــــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيـــة �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي 

فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �صحم 

هاتف رقم : 99592609

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

نا�صر بن علي بن خمي�ش النوفلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية  

ل�صركة علي بن خمي�ش بن علي النوفلي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلـن نا�شر بن علي بن خمي�ش �لنوفلي �أنه يقـــوم بت�شفيـة �شركة علي بن خمي�ش بن علي 

بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانــة  لـدى  و�مل�شجلة   , ت�شامنية   - للتجارة  و�شريكه  �لنوفلي 

3189821 , وللم�شفـــــي وحـــــده حــــق متثيــــل �ل�شركــــــة فـــي �لت�شفيـــة �أمام �لغــري , وعلـــى 

�جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن 

�الآتـي :

والية �صحار

�ش.ب : 129 ر.ب : 311 

هاتف رقم : 98265679

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

ماجد بن �صبيت بن مطر املخيني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صموع الر�صة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

�أنه يقـــوم بت�شفيـة �شركة �شموع �لر�شة للتجارة  يعلـن ماجد بن �شبيت بن مطر �ملخيني 

و�ملقاوالت - ت�شامنية , و�مل�شجلة لـدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقــم 1117018 , وللم�شفـي 

وحده حــــق متثيــــل �ل�شركـــة فـــي �لت�شفيـــة �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي 

فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �صور

�ش.ب : 784 ر.ب : 411 

هاتف رقم : 98286989

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

مبارك بن �صامل بن خمي�ش املخيني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة مرفا خماء للتجارة - ت�صامنية

يعلـن مبارك بن �شامل بن خمي�ش �ملخيني �أنه يقوم بت�شفيـة �شركة مرفا خماء للتجارة - 

ت�شامنية , و�مل�شجلة لـدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقــــم 1064082 , وفقـا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2017/12/24م , وللم�شفـي وحـــــده حــــق متثيــــل �ل�شركــــــة فـــي �لت�شفيـــة �أمام �لغــري , 

وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلــــــق باأعــــــمال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي :

هاتف رقم : 92318093

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

جمعة بن عبداللـه بن العبد العوي�صي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية 

ل�صركة عبداللـه العبد حمد العوي�صي واإخوانه للتجارة - ت�صامنية

يعلـن جمعة بن عبد�للـه بن �لعبد �لعوي�شي �أنه يقوم بت�شفيـة �شركة عبد�للـه �لعبد حمد 

�لعوي�شــي و�إخو�نــه للتجارة - ت�شامنية , و�مل�شجلة لـدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقــــم 

1187538 , وللم�شفـي وحـده حق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمام �لغــري , وعلى �جلميـــــع 

مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

هاتف رقم : 98814777

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

عبداملجيد بن م�صلم بن جمعة احلربي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة عبداملجيد وب�صام احلربي للتجارة - تو�صية

يعلــــن عبد�ملجيــــــد بن م�شلـــم بـــن جمعـــة �حلربـــي �أنه يقـــوم بت�شفـــيـــة �شركـــة عبد�ملجـــيد 

�لـتجاري بالرقــــم  �أمانــــة �ل�شجل  لــــدى  , و�مل�شجلـــة  وب�شـــام �حلربـــي للتجــــارة - تو�شيـــة 

1028932 , وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/1/16م , وللم�شفـي وحـده حق متثيـل �ل�شركـة 

فـي �لت�شفية �أمام �لغــري , وعلى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق 

باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

هاتف رقم : 92229748

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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طالب بن عي�صى بن �صعيد الكيومي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة البداعي والكيومي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلــــن طالب بن عي�شى بن �شعيد �لكيومي �أنه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة �لبد�عي و�لكيومي 

للتجـــارة و�ملقــاوالت �ش.م.م , و�مل�شجلة لـدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقــــم 1026729 , 

وللم�شفـي وحـده حق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمام �لغــري , وعلى �جلميـــــع مر�جعـــة 

�مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظة م�صقط

�ش.ب : 170 ر.ب : 113

هاتف رقم : 95061589

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

عبداللـه بن حممد بن �صعيد احلامتي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الواحة البهية للتجارة - ت�صامنية

يعلــــن عبد�للـه بن حممــد بن �شعيد �حلامتي �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـــة �لو�حــــة �لبهيـــة 

 ,  1032786 �لـتجـــاري بالرقــــم  �ل�شجـــل  �أمانـــــة  لـــدى  , و�مل�شجلـــــة  للتجـــــارة - ت�شامنيــــــة 

وللم�شفـي وحـده حق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمام �لغــري , وعلى �جلميـــــع مر�جعـــة 

�مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 246 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99419811

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

عمار بن يا�صر بن حمد الهنائي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة البناء وال�صفاء �ش.م.م

يعلن عمار بن يا�شر بن حمد �لهنائي �أنه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـة �لبناء و�ل�شفاء �ش.م.م , 

و�مل�شجلــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقــــم 1025218 , وفقا لقر�ر جمعية �ل�شركاء 

�أمام �لغــري ,  2017/12/28م , وللم�شفـي وحـده حق متثيـل �ل�شركـة فـــي �لت�شــفية  �ملوؤرخ 

على  �ل�شركة  باأعـــمال  تتعلـــق  �لتــــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�شفـي  مر�جعـــة  �جلميـــــع  وعلى 

�لعنو�ن �الآتـي :

�ش.ب : 27 ر.ب : 315

هاتف رقم : 95205393

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

عبدالعزيز بن �صامل بن حممد الهميمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الواحة الذهبية لالأعمال �ش.م.م

�أنه يقـــــوم بت�شفيـــــة �شركــــة �لو�حـــة  يعلـــن عبد�لعـــزيز بـــن �شـــامل بـــن حممـــد �لهميمـــي 

�لذهبيـــة لالأعمـــال �ش.م.م , و�مل�شجلـــــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجــاري بالرقــــــم 1277250 , 

وفقا التفاق جمعية �ل�شركاء �ملوؤرخ 2017/12/29م , وللم�شفـي وحـده حق متثيـل �ل�شركـة 

فـي �لت�شفية �أمام �لغــري , وعلى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق 

باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

هاتف رقم : 99047499

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

اأحمد بن �صهبيك بن نزير البلو�صي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة جند امللدة للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلـــن �أحمد بن �شهبيك بن نزير �لبلو�شي �أنه يقـــــوم بت�شفيـــة �شركـة جند �مللدة للتجــارة 

و�ملقاوالت - تو�شيـــة , و�مل�شجلـــــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقــــم 1776940 , وفقا 

لقـــر�ر جمعية �ل�شركــاء �ملوؤرخ 2017/12/27م , وللم�شفـي وحـده حق متثيـل �ل�شركـة فـي 

�لتــــي تتعلـــق  , وعلى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور  �لغــري  �أمام  �لت�شفية 

باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ش.ب : 316 ر.ب : 131 

هاتف رقم : 92201511

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

�صالح بن نا�صر بن �صيف ال�صناوي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صنايا م�صقط �ش.م.م

يعلـــن �شالح بن نا�شر بن �شيف �ل�شناوي �أنه يقـــــوم بت�شفيـــة �شركـة �شنايا م�شقط �ش.م.م , 

و�مل�شجلـــــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقــــم 1192187 , وفقا لقـــر�ر جمعية �ل�شركــاء 

 , �لغــري  �أمام  �لت�شفية  فـي  �ل�شركـة  وللم�شفـي وحـده حق متثيـل   , 2017/12/26م  �ملوؤرخ 

على  �ل�شركة  باأعـــمال  تتعلـــق  �لتــــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�شفـي  مر�جعـــة  �جلميـــــع  وعلى 

�لعنو�ن �الآتـي :

�ش.ب : 949 ر.ب : 121 

هاتف رقم : 98888566

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

اأ�صماء بنت علي بن اإ�صماعيل املهدية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة زهرة البنف�صج اجلديدة �ش.م.م 

�لبنف�شج  زهرة  �شركــــة  بت�شفيــــة  تقــوم  �أنــها  �ملهدية  �إ�شماعيل  بن  علي  بنت  �أ�شماء  تعلـــن 

�جلديـــدة �ش.م.م , و�مل�شجلــــة لـــدى �أمانة �ل�شجـل �لـتجــاري بالرقـم 1148317 , وللم�شفــــية 

وحــدها حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفيـــة �أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�شفـية 

فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

هاتف رقم : 91191352

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــية

را�صد بن خلفان بن علي اجلعفري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأبو �صالح اجلعفري للتجارة - ت�صامنية

يعلـــن ر��شد بن خلفان بن علي �جلعفــري �أنه يقــــوم بت�شفيـــة �شركـــة �أبو �شـــالح �جلعفـــري 

للتجـــارة - ت�شامنيــــة , و�مل�شجلـــــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجل �لـتجـــاري بالرقــــم 1059152 , وفقــا 

2018/2/4م , وللم�شفـي وحـده حق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفية  التفاق �ل�شركــاء �ملوؤرخ 

باأعـــمال  تتعلـــق  �لتــــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�شفـي  �جلميـــــع مر�جعـــة  وعلى   , �لغــري  �أمام 

�ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

االأ�صخرة - والية جعالن بني بو علي

هاتف رقم : 99800567

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

عثمان بن حمد بن م�صلم الوح�صي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صرق �صنك للتجارة �ش.م.م

يعلـــن عثمان بن حمد بن م�شلم �لوح�شي �أنه يقــــوم بت�شفيـــة �شركـــة �شرق �شنك للتجارة 

�ش.م.م , و�مل�شجلـــــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجل �لـتجـــاري بالرقم 1079477 , وفقــا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2018/1/27م , وللم�شفـي وحـده حق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمام �لغــري , وعلى 

�جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن 

�الآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 180 ر.ب : 514

هاتف رقم : 94003400

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

في�صل بن را�صد بن �صامل احلو�صني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صعاع التميز الع�صري للتجارة - ت�صامنية

يعلـن في�شل بن ر��شد بن �شامل �حلو�شني �أنه يقـــوم بت�شفيـة �شركة �شعاع �لتميز �لع�شري 

للتجارة - ت�شامنية , و�مل�شجلة لـدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1233695 , وللم�شفـــي 

وحـــــده حــــق متثيــــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيـــة �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي 

فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية اخلابورة - مركز الوالية

هاتف رقم : 93377876

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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قي�ش بن �صعيد بن جابر املقبايل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ريا�ش الفلج للتجارة �ش.م.م

يعلـن قي�ش بن �شعيد بن جابر �ملقبايل �أنه يقـــوم بت�شفيـة �شركة ريا�ش �لفلج للتجارة �ش.م.م , 

و�مل�شجلة لـدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 3312860 , وللم�شفـــي وحـــــده حــــق متثيــــل 

�ل�شركــــة فـــي �لت�شفيـــة �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور 

�لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �صحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 95415778

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

حميد بن نا�صر بن �صامل ال�صناين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية  

ل�صركة حميد بن نا�صر بن �صامل ال�صناين و�صريكه للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلـن حميد بن نا�شر بن �شامل �ل�شناين �أنه يقـــوم بت�شفيـة �شركة حميد بن نا�شر بن �شامل 

�ل�شناين و�شريكه للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية , و�مل�شجلة لـدى �أمانــة �ل�شـــجل �لـتجــاري 

بالرقـــم 1076534 , وللم�شفـــي وحـــــده حــــق متثيــــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيـــة �أمام �لغــري , 

�ل�شركة على  باأعـــمال  �لتــــي تتعلـــق  �الأمــــور  �مل�شفـي فـي كافــــة  وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة 

�لعنو�ن �الآتـي :

حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم : 99534034

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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مطر بن �صليمان بن حممد اآل مطر

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية  

ل�صركة فاطمة بنت عبداللـه بن علي املعمري وولدها للتجارة - تو�صية

يعلـــن مطـــر بن �شليمــــان بن حممـــد �آل مطــــر �أنه يقــــــوم بت�شفيــــة �شركـــة فاطـــمة بنـــت 

�ل�شـــجـــل  �أمانـــــة  لــــدى  , و�مل�شجلـــة  عبد�للـه بن علي �ملعمري وولدها للتجارة - تو�شـــية 

�لـتجــاري بالرقـــم 3139247 , وللم�شفـــي وحـــــده حــــق متثيــــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيـــة �أمام 

�لغــري , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �صحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 99418292

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

جميل بن عبداللـه بن خلفان الناعبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ال�صفافية ال�صادقة �ش.م.م

يعلـــن جميل بن عبد�للـه بن خلفان �لناعبي �أنه يقــــــوم بت�شفيــــة �شركـــة �ل�شفافية �ل�شادقة 

1029887 , وفقــا التفــاق  �أمانـــــة �ل�شـــجـــــل �لـتجـــــاري بالرقـــــم  لـــــدى  �ش.م.م , و�مل�شجلـــــة 

�ل�شركـــاء �ملوؤرخ 2018/1/29م , وللم�شفـــــــي وحـــــده حــــق متثيــــــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيـــة 

باأعـــمال  �لتــــي تتعلـــق  �الأمــــور  �مل�شفـي فـي كافــــة  , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة  �لغــري  �أمام 

�ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية وادي املعاول - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 323 ر.ب : 113

هاتف رقم : 99448912

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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ح�صني بن خمي�ش بن العبد ال�صعدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ح�صني وجميل ال�صعدي للتجارة �ش.م.م

�أنه يقــــــوم بت�شفيــــة �شركـــة ح�شـــني وجمـــيل  يعلـــن ح�شني بن خمي�ش بن �لعبد �ل�شعدي 

�ل�شعدي للتجارة �ش.م.م , و�مل�شجلـة لـــــدى �أمانــة �ل�شـــجــل �لـتجاري بالرقـــــم 1036177 , 

وفقــا التفــاق �ل�شركـــاء �ملوؤرخ 2017/12/21م , وللم�شفـــــــي وحـــــده حــــق متثيــــــل �ل�شركــــة 

�لتــــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�شفـي  مر�جعـــة  �جلميـــــع  وعلـــى   , �لغــري  �أمام  �لت�شفيـــة  فـــي 

تتعلـــق باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية امل�صنعة - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 284 ر.ب : 314

هاتف رقم : 95205123

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

�صلطان بن �صليمان بن مبارك اخلمي�صي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة رنني االإبداع للتجارة �ش.م.م

يعلـــن �شلطان بن �شليمان بن مبارك �خلمي�شي �أنه يقــــــوم بت�شفيــــة �شركـــة رنني �الإبد�ع 

للتجـــارة �ش.م.م , و�مل�شجلـة لـــــدى �أمانــة �ل�شـــجــل �لـتجاري بالرقم 1116156 , وفقــا التفــاق 

�ل�شركـــاء �ملوؤرخ 2018/1/15م , وللم�شفـــــــي وحـــــده حــــق متثيــــــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيـــة 

باأعـــمال  �لتــــي تتعلـــق  �الأمــــور  �مل�شفـي فـي كافــــة  , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة  �لغــري  �أمام 

�ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 144 ر.ب : 328

هاتف رقم : 92705468

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

�صعيد بن نا�صر بن زهران البكري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأدل�ش للتجارة �ش.م.م

يعلـــن �شعيد بن نا�شر بن زهر�ن �لبكري �أنه يقــــوم بت�شفيـة �شركـة �أدل�ش للتجارة �ش.م.م , 

و�مل�شجلـة لـــــدى �أمانــة �ل�شـــجــل �لـتجاري بالرقم 1676717 , وفقــا التفــاق �ل�شركـــاء �ملوؤرخ 

2017/12/21م , وللم�شفـــــــي وحـــــده حــــق متثيــــــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيــــــة �أمام �لغـــــري , 

وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــــق باأعـــمـــال �ل�شركــة على 

�لعنو�ن �الآتـي :

والية الر�صتاق

�ش.ب : 535 ر.ب : 318

هاتف رقم : 99069495

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

خالد بن را�صد بن �صعيد الغافري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الرجلة للمقاوالت - ت�صامنية

�أنه يقــــوم بت�شفيـة �شركـة �لرجلة للمقاوالت -  يعلـــن خالد بن ر��شد بن �شعيد �لغافري 

ت�شامنيـــة , و�مل�شجلـــــة لـــــدى �أمانــة �ل�شـــجـــــل �لـتجــاري بالرقــم 1170692 , وفقــا التفــاق 

�ل�شركـــاء �ملوؤرخ 2018/1/21م , وللم�شفـــــــي وحـــــده حــــق متثيــــــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيــــــة 

�أمام �لغـــــري , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــــق باأعـــمـــال 

�ل�شركــة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية الر�صتاق

�ش.ب : 467 ر.ب : 318

هاتف رقم : 99587842

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

اأمني بن نا�صر بن حميد ال�صاحلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة زهرة البطحاء للتجارة - ت�صامنية

يعلـــن �أمــني بن نا�شــر بن حميـــد �ل�شاحلـــي �أنه يقــــــوم بت�شفيــــة �شركـــة زهـــرة �لبطــحاء 

للتجـــــارة - ت�شامنيـــة , و�مل�شجلـــــة لـــــدى �أمانـــــة �ل�شـــجـــــل �لـتجـــــاري بالرقـــــم 1511360 , 

وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2017/12/31م , وللم�شفـــي وحـــــده حــــق متثيــــل �ل�شركــــة فـــي 

�لت�شفيـــة �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق 

باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ش.ب : 279 ر.ب : 315

هاتف رقم : 92787958

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة جوهرة البطحاء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـــن �أمــني بن نا�شــر بن حميـــد �ل�شاحلـــي �أنه يقــــــوم بت�شفيــــة �شركـــة جوهرة �لبطــحاء 

للتجـارة و�ملقاوالت �ش.م.م , و�مل�شجلـــــة لـدى �أمانـة �ل�شـــجل �لـتجاري بالرقـم 1603531 , 

وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2017/12/31م , وللم�شفـــي وحـــــده حــــق متثيــــل �ل�شركــــة فـــي 

�لت�شفيـــة �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق 

باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية ال�صويق - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 279 ر.ب : 315

هاتف رقم : 96215315

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

اآمنة بنت اأحمد بن علي العجمية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة املندو�ش العربي الدولية للتجارة - تو�صية 

�لعربي  �ملندو�ش  �شركــــة  بت�شفيــــة  تقــوم  �أنــها  �لعجمية  علي  بن  �أحمد  بنت  �آمنة  تعلـــن 

 ,  1102200 بالرقم  �لـتجـاري  �ل�شجـل  �أمانــة  و�مل�شجلة لدى   , للتجـــارة - تو�شية  �لدوليـــة 

وللم�شفــــية وحــدها حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفيـــة �أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة 

�مل�شفـية فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية الر�صتاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 326 ر.ب : 311

هاتف رقم : 97066555

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة مركز املو�صة الراقية لالأزياء - تو�صية 

تعلـــن �آمنة بنت �أحمد بن علي �لعجمية �أنــها تقــوم بت�شفيــــة �شركــــة مركز �ملو�شة �لر�قية 

لالأزياء - تو�شية , و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقم 1077856 , وللم�شفــــية 

وحــدها حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفيـــة �أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�شفـية 

فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية الر�صتاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 326 ر.ب : 311

هاتف رقم : 97066555

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1230(

حمـــمد بــن �صالــح املعنــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة حممد بن �صالح املعني للتجارة واخلدمات - تو�صية

يعلـــن حمـــمد بــن �شالــح �ملعنــي �أنه يقــــــوم بت�شفيــــة �شركـــة حممد بن �شالح �ملعني للتجارة 

و�خلدمـــات - تو�شــية , و�مل�شجلـــــة لـــــدى �أمانـــــة �ل�شـــجـــــل �لـتجـــــاري بالرقـــــم 1413490 , 

وفقا التــفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/1/22م , وللم�شفـــي وحـــــده حــــق متثيــــل �ل�شركــــة فـــي 

�لت�شفيـــة �أمام �لغــري , وعلـــى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق 

باأعـــمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 531 ر.ب : 121

هاتف رقم : 98259010

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�صفــــي

عبداللـه بن �صعيد بن حممد املقبايل

اإعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمال الت�صفية ل�صركة مركز ح�صرموت للت�صوق - ت�صامنية

ح�شرموت  مركز  ل�شركـــة  �مل�شفـي  ب�شفــتــه  �ملقبايل  حممد  بن  �شعيد  بن  عبد�للـه  يعلــن 

للت�شوق - ت�شامنية , و�مل�شجــة لــدى �أمانة �ل�شجـل �لتجـاري بالرقم 3228380 , عـــن �نتهـاء 

�ملـــادة )27( من قانون  �أعمـــال �لت�شفيــة وزو�ل �لكيـــان �لقانونـــي لل�شركـــة وفقــا الأحكـــام 

�ل�شركات �لتجارية رقم 74/4 .

امل�صفــــي
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