
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1260(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات 

                               جملـــ�س اخلدمــة املدنيــــة

�ســــادر فـــي 2018/9/10 بتعديــل بعــــ�ض اأحــكـــام  قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2018/9 

القـــرار رقـــــم 2011/8 بتحديــــــد الوظائــــف ذات 

الطبيعـة اخلا�شـة امل�شتثنـاة مـن �شـرط الإعـالن 

عند التعيني .

بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة 

                                   وزارة التنميــة االجتماعيــة

ملخ�ص نظـام جمعية ال�شيادين العمانية .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

        وزارة العـــــدل

قرار جلنة قبول املحامني رقم 2018/8/13 باإعــالن تعديل بع�ص مواد عقد تاأ�شي�ص 

�شركة مدنية للمحاماة . 

رقم 
ال�سفحة

 الأحد 6 حمـــــــــــــرم 1440هـ                                                      املـوافـــــق 16 �شبتمبـــر 2018م
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                 وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 
الإعــالنات اخلا�شـــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�شجيــل العالمــات التجاريـــة .

اإعالن ب�شاأن العالمات التي مت التاأ�شري فـي ال�شجالت بالرتخي�ص بالنتفـاع .
ا�شتــــدراك .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احل�شاد للحديد واخلردة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احل�شاد املتحدة للتجارة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدار للت�شميم الداخلي والديكور �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احللول الأولية لتقنية املعلومات �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمز ال�شعادة للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع جنوم اجلزيرة للتجارة - ت�شامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأروك املتحدة للتجارة واملقاولت - تو�شية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التوفـري ال�شاملة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية .  

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دومة ال�شاملة للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأريج م�شقط الوطنية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شامل بن نا�شر بن �شليمان ال�شبيبي واأولده 
للتجارة - تو�شية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شاتني جنوب الباطنة للتجارة - تو�شية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الر�شيدي ل�شناعة الطابوق �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النجوم ال�شبعة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع املت�شل املتحدة للتجارة واملقاولت - 

ت�شامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شمال �شيدة للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شدى التميز - ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ح�شن ال�شليف للتجارة - تو�شية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الظاهرة الذهبية للتجارة - ت�شامنية .



اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العلوي والروا�ص للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املثلث التقني لأنظمة املعلومات - ت�شامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأريان الدولية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بابل لل�شياحة �ص.م.م .
اجللنداين  ون�شرية  اجله�شمي  خلفان  ل�شركة  الت�شفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

للتجارة واملقاولت - ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهيل و�شعيد ك�شوب للتجارة - ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رو�شة اخلريف للتجارة واملقاولت - ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حم�شن بن رجب بن جمعان النوبي و�شريكه 

للتجارة - تو�شية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحار العاملية لالأ�شمدة �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية لل�شركة اخلليجية لل�شكر �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل م�شقط العاملية �ص.م.م . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بهجة اأوبار للتجارة - تو�شية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جمان للخدمات املالحية �ص.م.م . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الأفق لالإن�شاءات املدنية والتجارية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلليج للحلول الإلكرتونية �ص.م.م . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأحمد بن حممد بن ح�شن احلريزي وولده 

للتجارة - ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع النظيف �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كنوز حموت ال�شاملة للتجارة واملقاولت - 
ت�شامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو اأحمد املالكي واأولده للتجارة - تو�شية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املزروعي ال�شاملة �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زهرة الب�شتان الوطنية للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املهند�شون ال�شت�شاريون العمانيون  �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املرتفع الع�شرية �ص.م.م .
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جملـــ�س اخلدمــة املدنيــــة

قــرار

 رقـم 2018/9 

بتعديل بع�س اأحكام القرار رقم 2011/8 بتحديد الوظائف 

ذات الطبيعة اخلا�شة امل�شتثناة من �شرط الإعالن عند التعيني

ا�ستنادا اإلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ,

واإلى قــرار رئيـ�س جملــ�س اخلدمـــة املدنيــة رقــم 2011/8 بتحديـــد الوظائـــف ذات الطبيعـــة 

اخلا�شة امل�شتثناة من �شرط الإعالن عند التعيني ،

واإلى موافقة جمل�س اخلدمة املدنية فـي اجتماعه رقم 2018/2 املنعقد بتاريخ 2018/5/13م ,

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,

تقـــرر

املــادة الأولـــى

ت�ساف وظيفة مديــر ومديــر م�ساعد مكتب امل�سابقات الرتبوية بوزارة الرتبية والتعليم 

اإلى املادة الأولى من القرار رقم 2011/8 امل�سار اإليه , ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة مدير , 

ومدير م�ساعد دائرة املواطنة بوزارة الرتبية والتعليم .

املــادة الثانيــة

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

�شدر فـي : 30 من ذي احلجة 1439هـ

املوافــــق : 10 من �شبتمبـــــــر 2018م
خالد بن هالل بن �شعود البو�شعيدي

رئيــــــــــ�س جملــــــــــ�س اخلدمـــــــــــــة املدنيــــــــــة
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وزارة التنميــة االجتماعيــة
ملـخــــــ�ص

   نظـام  جمعية ال�صيادين العمانية

ا�ستنادا اإلى قانـون اجلمعيات الأهلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/14 ، 
تقرر ن�سر ملخ�ص نظام "جمعية ال�سيادين العمانية " مبحافظة م�سقط ، على النحو الآتي :

ا�صــم اجلمعيـــة : جمعية ال�سيادين العمانية .

رقــــــم القيــــــد : 2018/124 .

رقم وتاريـخ اإ�صهـار اجلمعية : 2018/136 ال�ســــادر بتاريـــخ  19 من ذي احلجة 1439هـ ، 
املوافــــق 30 مـــن اأغ�سطــ�ص 2018م .

مقـرهــــــــــــــــــــا : حمافظــة م�سقـــــط .

االأهـــــــــــــــداف :

وت�سويــق  اإنتـــاج  جمـــالت  فـي  املختلفة  الأن�سطة  وممار�سة  مبا�سرة  اإلى  اجلمعية  تهدف 
وتنمية الرثوة ال�سمكية فـي ال�سلطنــة ، وتقدمي اخلدمات املختلفــة لأع�سائها ، والإ�سهـــام 
فـي التنمية الجتماعية فـي نطاق ممار�سة اأن�سطتها واأن�سطة الفروع التي تن�ساأ فـي حمافظات 
ال�سلطنـــة ، وذلك بهـــدف رفــع م�ستـــوى اأع�سائهــا وغريهــم اقت�ساديا واجتماعيا فـي اإطار 
 ، املتعـــارف عليهـــا حمليــــا ودوليـــا  اخلطـــة العامــة لل�سلطنـــة ومبـــا ل يتعـــار�ص واملبـــادئ 

ولها على الأخــ�ص القيـام بالآتـي :
 اأ - ر�سم ال�سيا�سات العامة التي ت�سري عليها اجلمعية والفروع التابعة لها .

 ب - مبا�سرة اأوجه الأن�سطة املختلفة فـي جمالت �سيد واإنتاج وت�سويق وت�سنيع الأ�سماك .
ج - تزويد اأع�سائها باأدوات ومعدات ال�سيد املحلية منها وامل�ستوردة .

د - متكني اأع�سائها من امتالك �سفن وقوارب ال�سيد ولوازمها .
هـ - امتالك اأو تدبري و�سائل النقل املجهزة لنقل اإنتاج الرثوة ال�سمكية .

و - ت�سويق منتجات الرثوة ال�سمكية واإقامة الأ�سواق واحللقات واملن�ساآت الت�سويقية 
الالزمة لذلك .

ز - اإن�ساء واإدارة املزارع ال�سمكية التابعة لها .
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ح - توفـري اخلدمات الجتماعية والقت�سادية لرفع م�ستوى اأع�ساء اجلمعية والعاملني 
املرتبطــة  الأعمــال  والقيام بجميع   ، ال�سمكي  وال�ستزراع  ال�سيد  فـي مهنة  فـيها 

باقت�ساديات اإنتاج الرثوة ال�سمكية .
ط - تنفـيذ الربامج التدريبية بالتن�سيق مع  وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية واجلهات 

الأخرى .
ي - تنظيم الفعاليات واملهرجانات البحرية التي تخدم جمتمع ال�سيادين بعد موافقة 

اجلهة املخت�سة .
ك - امل�ساهمة فـي الدرا�سات التي تقوم بها وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية واجلهات 
احلكومية ذات الخت�سا�ص واجلامعات واملعاهد وغريها فـي جمال الرثوات البحرية 

احلية والعمل على تطوير وتنمية قطاع ال�سيد البحري .
ل - القيام بالت�سال والتوا�سل مع الأفراد واملوؤ�س�سات الأهليــة واحلكوميــة الداعمــة 
من اأجل احل�سول على التمويل والدعـم الالزم لتنفـيــذ وحتقيق ورعاية اأن�سطة 

اجلمعية والفروع التابعة لها .
اإدارة اجلمعيـــة :

يديــر اجلمعيــة جملـــ�ص اإدارة يتكـــون مــن ) 5 اإلى 12 ( خم�ســـة اإلـــى اثنـــي ع�ســـر ع�ســـوا ، 
وتكون مدته )2( �سنتني ، ويجوز انتخاب من تنتهي ع�سويته .

موارد اجلمعيـــة :

تتكـــون املوارد املالية للجمعية مـــن : 
 - ا�سرتاكات الأع�ساء .

 - التربعات والهبات والو�سايا ، ب�سرط موافقة الوزير على قبولها .

 - اإيرادات الأن�سطة .

 - الإعانات احلكومية . 

 - الإيرادات الأخرى املختلفة التي توافق الوزارة عليها .
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وزارة العــــدل
قــــرار لـجنة قبــول املحاميــن

رقم 2018/8/13 
باإعــالن تعديـل بعـ�س مـواد عقـد تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

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

واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�ساأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيـ�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة ،

واإلـى قــــرار جلنـــــة قبــــول املحاميــــن رقــــــم 2013/8/33 بتعديـــل عقـــد تاأ�سيـــ�س �سركـــة / 

قيــ�س الرا�ســدي و�سركاه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ) �سركــة مدنيـــة للمحامـــاة ( ،

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2018/8 بتاريخ 7/4/ 2018م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة ،

تـقـــرر 
املـادة الأولـــــى 

جترى التعديـالت املرفقـــة على عـقـد تاأ�سيـــ�س �سركـة / �سليمان الرواحي و�سركاه للمحاماة 

وال�ست�سارات القانونية ) �سركــة مدنيـــة للمحامـــاة ( .

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

�شـدر فـي : 1439/10/20هـ 
املوافـــــق :   4 / 7  /2018م

عي�شى بن حمد بن محمد العزري
                                                                                                 وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة 

                                                                                   رئيــــــــ�س جلنــــــــــة قبــــــــــول املحاميــــــــــن
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اتفاقيــة تعديــل عقــد تاأ�شيــ�س

�شركة �شليمان الرواحي و�شركاه للمحاماة وال�شت�شارات القانونية

 )�شركـة مدنيـة للمحامـاة(

اإنه فـي يوم الأحد املوافق 24 من دي�سمرب 2017م حررت هذه التفاقية بني كل من :
)طــــــرف اأول( 1 - �سليمان بن علي بن �سامل الرواحي    

2 - ب�سرى اإبراهيم محمد النيل                            )طـرف ثـــــان(

)طرف ثالث( 3 - فـي�سل يحيى اأرباب محمد               

)طــرف رابـع( 4 - عاطف عبداللـه عبد الرحمن    

حيث اإن الأطراف جميعا  املالكني ل�سركة �سليمان الرواحي و�سركاه للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية )�سركة مدنية للمحاماة( ، وذلك مبوجب عقد تاأ�سي�س ال�سركة امل�سجل لدى جلنة 
اأربــع ح�ســ�س ، حيــث ميتلك الطرف  قبول املحامني واملعلن عنه �سلفا عدد احل�س�س )4( 
الثاين ح�سة واحدة قيمتها  األف ريال عماين والطرف  ر.ع(  الأول ح�سة قيمتها )1000 
)1000 ر.ع( األف ريال عماين والطرف الثالث ح�سة واحدة قيمتها )1000 ر.ع( األف ريال 

عماين والطرف الرابع ح�سة واحدة قيمتها )1000 ر.ع( األف ريال عماين .
حيث اإن الطرفني الثاين والثالث يرغبان فـي اخلروج من ال�سركة وبيع ح�ستيهما والبالغ 
قدرهـــا )2000 ر.ع( األفا ريــال عماين املنــوه عنهــا �سلفــا للفا�سل/ �سليمان بن علي بن �سامل 
الرواحي ، )الطـــرف الأول( مقابــل مبلــغ وقـــدره )2000 ر.ع( األفــا ريــال عمانــي ، ليمتــلك 
قيمتها  ال�سركــة  هذه  فـي  ح�ســ�س  ثالث  الرواحي  �سامل  بن  علي  بن  �سليمان  الفا�سـل/ 
)3000 ر.ع( ثالثة اآلف ريال عماين ، وبنـــاء علـــى رغبــة الطــرف الثاين والثالث باخلروج 

من ال�سركة وبيع ح�ستيهما مبوافقة جميع ال�سركاء على ذلك ، قد اتفقوا على ما يلي :
اأول  : يعترب التمهيد اأعاله جزءا ل يتجزاأ من هذه التفاقية .

ثانيا : وافق الطرف الثاين على بيع ح�سته من ال�سركة بقيمة )1000 ر.ع( األف ريال عماين 
للفا�سل / �سليمان بن علي بن �سامل الرواحي الطرف الأول .
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ثالثـــــا : وافق الطرف الثالث على بيع ح�سته من ال�سركة بقيمة )1000 ر.ع( األف ريال عماين 

للفا�سل / �سليمان بن علي بن �سامل الرواحي الطرف الأول .

رابعــــا : ت�سبح ذمة الطرف الثاين والطرف الثالث بريئة من ثمن ح�س�سهما املباعة 

واأي حقوق اأخرى مرتتبة عليها فـي احلا�سر وامل�ستقبل .

خام�شا : وافق الأطراف جميعا على خروج الطرف الثاين والطرف الثالث من ال�سركة 

واأن ذمتهما اأ�سبحت بريئة من اأي حقوق قد تكون لل�سركة قبلهما ، واأن ال�سركة 

ل تطالبهما باأي �سيء ول ت�ستحق منهما اأي �سيء حال اأو م�ستقبال .

�شاد�شا : حررت هذه التفاقية من �ســت ن�ســخ بيــد كــل طــرف ن�سخــة ون�سختـــان ت�سلمــان 

اإلى جلنة قبول املحامني بوزارة العدل مب�سقط ، وذلك للت�سديق عليها ون�سرها .

توقيــع الأطــراف

1 - �سليمان بن علي بن �سامل الرواحي               التوقيع :  ..........

2 - ب�سرى اإبراهيم محمد النيل                           التوقيع : ..........

التوقيع : .......... 3 - فـي�سل يحيى اأرباب محمد                             

4 - عاطف عبداللـه عبد الرحمن                التوقيع : ..........

-15-



(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á``YÉæ°üdGh IQÉ``éàdG IQGRh

¿Ó````````YEG
 ¿ƒfÉb ΩÉµMC’ É≤ah ádƒÑ≤ŸG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG π«é°ùJ äÉÑ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
 Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hód ájQÉéàdG äÉeÓ©dG (ΩÉ¶f)

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG

98663 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á∏«¡dG áMGh ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 912 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2015/10/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

100723 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dGh á«YÉæ£°U’G »∏◊Gh Qƒ£©dGh äÉ«dÉªµdGh ¢ùHÓŸG IQÉŒ
 

 IQÉéà∏d …ƒ∏©dG Oƒ©°ùe øHG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 467 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/2/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   1 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
102605 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤ŸG

 
 á«æeÉ°†J - ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d óÿG π«°SCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/5/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

104739 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG √É«ŸGh ôFÉ°ü©dG 
 

 IQÉéà∏d Üô¨dG ¿É°Sôa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 324 : Ü.Q 114 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/9/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   2 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
106857 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ácô°ûdG ∫ÉªYCG ¬«LƒJh IQGOEG

 
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d IóëàŸG ÊÉæ°ùdG ô°UÉf á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥```jƒ°ùdG á```j’h 316 : Ü.Q 93 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2016/12/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

107057 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ
 

 ¿ÉLôŸGh DƒdDƒ∏dG á∏°ù¨e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 115 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/1/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   3 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
108530 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 Qƒ```£©dG IQÉ`é``Jh É``¡YGƒfCG  á``aÉµH ÜÉ``©dC’Gh Ö``©∏dGh á``«ÑàµŸG äGhOC’Gh á``«°SÉWô≤dG IQÉ``Œ
 äGhOC’G IQÉŒh á«dõæŸG Iõ¡LC’Gh ájòMC’G IQÉŒh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh

. ¢ùHÓŸG IQÉŒh äÉjƒ∏◊G IQÉŒh âcQÉeôHƒ°ùdGh ádÉ≤ÑdG äÓfih á«dõæŸG ÊGhC’Gh
 

  Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¿GôØYõdG äÉHQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/3/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

111456 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ïHÉ£ŸGh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG äGó©Ÿ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d õ«ªŸG »ÑgòdG Qƒ°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/7/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   4 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112834 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. äÉjƒ∏◊Gh õHÉîŸG äÉéàæe

 
 IQÉéà∏d äGRQ Éª°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

113862 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. á«fÉª©dG iƒ∏◊G
 

 »ª°TÉ¡dG º«∏°S øH ⁄É°S øH »∏Y : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 412 : Ü.Q 39 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   5 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114871 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤ŸG

 
  IQÉéà∏d ó«©°S »æH á©∏b : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115107 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e
 

  á«°UƒJ - ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG ∞°Sƒj øHG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/12/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   6 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115761 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 áãjó◊G ΩÉf …OGh ⁄É©e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117392 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e
 

  IQÉéà∏d »°Tƒ∏ÑdG Ωôc óªfi øH ¢ùfƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ¢UÉæ°T áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   7 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117448 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«ë°üdG ájófC’G

 
 IQÉéà∏d ôªYÉH IõªM á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117649 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

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

 Ω.Ω.¢T ¬µjô°Th …ó°ThôdG óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   8 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117653 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ¢ùHÓe »c , äÉLƒ°ùæŸGh ¢ùHÓŸG ™«ªL π«°ùZ

 
 Ω.Ω.¢T Ωó≤àdG Éª°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117726 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J
 

 Ω.Ω.¢T IóFGôdG á«æ≤à∏d OÉJhCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 979 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   9 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117866 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷G »∏¨°ûe á£°ûfCG

 
 Ω.Ω.¢T áMÉ«°ùdGh ôØ°ù∏d ájôé◊G ∫ÉÑ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 690: Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117867 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷G »∏¨°ûe á£°ûfCG
 

 Ω.Ω.¢T áMÉ«°ùdGh ôØ°ù∏d ájôé◊G ∫ÉÑ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 690: Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   10 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118012 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. º©£e

 
 Ω.Ω.¢T Ωó≤àdG Éª°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1602 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118430 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ìGôaC’G ä’É°Uh äÉYÉb

 »æjô≤dG ôeÉY øH ó°TGQ øH óªM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   11 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118571 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈```````````````¡`≤e

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«æØdG ¿Gó«e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1895 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

119026 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ( Ò¨dG ÜÉ°ù◊ ) ∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG á£°ûfCG
 

 (IôM á≤£æe ácô°T) Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG IQÉéàdG äÉjÎ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   12 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119168 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµe

 
 Ω.Ω.¢T á«à°ùLƒ∏dG øë°û∏d ájÉYQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü Q 4173 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/5/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119272 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. á©jô°ùdG äÉÑLƒdG äÓfi
 

 IóëàŸG á©HQC’G äÉgÉŒ’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉ`ë°U á``j’h 311 : Ü.Q 239 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2018/5/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   13 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119360 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«fÉª©dG iƒ∏ë∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 á«°UƒJ - IQÉéà∏d ¿hõe Iƒdƒd : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 411 : Ü.Q 454 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119519 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ∫ÉØWCG áfÉ°†M
 

 IQÉéà∏d QGƒfC’G óaGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   14 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119520 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«ª«∏©J äÉeóN

 
 IQÉéà∏d QGƒfC’G óaGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/5/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119638 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ájƒHÎdG äGQÉ°ûà°S’Gh ÖjQóàdGh º«∏©àdG äÉeóN
 

 IQÉéà∏d QGƒfC’G óaGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ≥jƒ°ùdG áj’h 315 : Ü.Q 584 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   15 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119679 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á∏ª÷Gh OôØŸÉH ™«ÑdG äÉeóN

 
 áãjó◊G ¥ò©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 614 : Ü.Q 327 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119761 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉZƒ°üŸGh äGôgƒéŸG
 

 ∫ÉªYCÓd ôªY ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 1358 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   16 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119803 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
. äÉ«`Øæ◊Gh äÉfÉî°ùdG

 
 Ω.Ω.¢T ƒŸÉH áLƒe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 2527 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/6/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119903 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£e
 

 §≤°ùe ∫ÉÑL Qƒ≤°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 52 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   17 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119930 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«°SÉWôbh á«Ñàµe ∫ÉªYCG

 IQÉéà∏d QGƒfC’G óaGhQ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2229 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119959 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. äÉfGƒ«M á≤jóM
 

 IQÉéà∏d …ôª©ŸG º∏°ùe øH ¿ÉØ∏N øH ó«©°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  á«bô°ûdG  ∫Éª°T á¶aÉfi , AGôHEG  áj’h 413 : Ü.Q 164 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2018/6/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   18 9/13/18   9:08 AM

-33-



(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119979 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«FGò¨dG OGƒŸG

 
 Ω.Ω.¢T §`````````````≤°ùe ∫ÉÑL Qƒ≤°U : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2668 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/6/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119988 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ë°üdGh á°UÉÿG ájòZCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 á«FGò¨dG äÓªµª∏d §≤°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 691 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   19 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120156 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äGOGÈdG , äÉæjƒªàdG , á«°VÉjôdG ¢ùHÓŸGh äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  ájòMCÓd á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  ádÉ≤ÑdG  äÓfi
 ô```LÉàŸG »```a á``FõéàdÉH ™«ÑdG ,  á``YƒæàŸG á```«dõæŸG »```fGhC’Gh äGhOCÓd á````°ü°üîàŸG ô```LÉàŸG
 äÉYÉ°ù∏d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  Ωƒë∏dG  äÉéàæeh  Ωƒë∏d  á``°ü°üîàŸG

. π«ªéàdG äÉeõ∏à°ùeh Qƒ£©∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG , É¡YGƒfCGh
 

 Ω.Ω.¢T á«dhódG âÑÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 219 : Ü.Q 223 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 2018/6/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120158 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«fhÎµdE’G ™«H
 

 Ω.Ω.¢T á«dhódG §≤°ùe è«∏N : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 1027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   20 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120197 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 á``WÉ«Nh π``«°üØJ , á``«°VÉjôdG ¢ùHÓŸGh äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

. á«°VÉjôdG ¢ùHÓŸG

 IQÉéà∏d Qƒ°ùdG ∫ÓWCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120267 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájô£«ÑdG äGó©ŸGh ájhOC’G ™«H
 

 IQÉéà∏d áæjóŸG ±É°UhCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   21 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120342 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 ,  »°SÉ°SCG  πµ°ûH  äÉÑLh  Ωó≤J  »àdG  »gÉ≤ŸG  ,  »°SÉ°SCG  πµ°ûH  äÉHhô°ûe  Ωó≤J  »àdG  »gÉ≤ŸG

. º````YÉ£e
 

  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d õ«ªàŸG ¿Gôª©dG QGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉ``ë°U á``j’h 321 : Ü.Q 23 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2018/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120358 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

 IQÉéà∏d øjõdG áé¡H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   22 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120406 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG , »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ôeGƒ©dG á©∏b ™FÓW : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , »cREG áj’h , ôeGƒ©dG á©∏b : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120593 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 øeC’Gh ≥jô◊G  AÉØWEG  äGó©eh áeÓ°ùdG  äGhOC’ á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 ºµëàdG áª¶fCGh á``ÑbGôŸG  äGÒeÉµd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG  »`a á``FõéàdÉH ™``«ÑdGh á``eÓ°ùdGh

 . ∫ƒNódÉH

 Ω.Ω.¢T áeÓ°ùdG áª¶fC’ á«ŸÉ©dG á«Hô©dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 2691 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

 alamat 55.indd   23 9/13/18   9:08 AM

-38-



(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120661 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 ÊÉãdG ™HôŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 432 : Ü.Q 515 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

120666 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡JÉeõ∏à°ùeh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG ™«H

 IQÉéà∏d ídGƒŸG ´ƒª°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 3038 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   24 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120711 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. º©£eh ≈¡≤e

 
 Iójó÷G »HƒàdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120755 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG , »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
 

 IóFGôdG AÉª°ùdG AGƒ°VCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   25 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120806 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

 
 áeÉ©dG ™jQÉ°ûª∏d á«°ù«FôdG áªMQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/7/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120847 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. á«fÉª©dG iƒ∏◊G
 

 IQÉéà∏d …ô≤°üdG ôªY á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   26 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121133 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ

 
 IQÉéà∏d á«eÉjôdG øjô°ùf : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 2365 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/8/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121183 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG
 

 á«ÑgòdG OGóeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/8/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   27 9/13/18   9:08 AM
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(1260) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121462 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. äGOÉ«Y

 
 Ω.Ω.¢T åjó◊G »°†ŸG ÖcƒµdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 719 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/8/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat 55.indd   28 9/13/18   9:08 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1260(

�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
بالنتفاع وفقا لأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�ص التعاون 

لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 15042
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2002/11/6م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 720 فـي 2002/6/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بيمارك�ص ليميتيد
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : املوؤ�س�سة الثمينة �ص م م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 283 ر.ب : 118

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/9م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 109527
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/30م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1196 فـي 2017/5/9م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سركـــــة مطعــــم ع�سيـــر تايـــــم - ح�سيـــن عبدالر�ســــا كرا�سي 
و�سريكه

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة عالء بن عبا�ص بن علي وكرا�سي �ص م م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 2420  ر.ب : 133
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/5م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/9م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1260(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1347796

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/6/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2017/20 )جريدة الوايبو( فـي 2017/6/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : جرادي انرتنا�سيونال بيه تي ئي ليمتد

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527  ر.ب : 116

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1351076

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/6/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2017/23 )جريدة الوايبو( فـي 2017/6/22م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : جرادي انرتنا�سيونال بيه تي ئي ليمتد

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527  ر.ب : 116

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/9م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1260(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 69384

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/8/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 966 فـي 2012/3/24م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بورا كريي�سنز ا�ص ال

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : كو�سنوفا جي ام بي ات�ص

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ام لي�سمبارك 2 - 65843 �سولز باخ

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : اأملانيا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 780110

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل : 2008/1/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2008/3 )جريدة الوايبو( فـي 2008/2/21م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بورا كريي�سنز ا�ص ال

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : كو�سنوفا جي ام بي ات�ص

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ام لي�سمبارك 2 - 65843 �سولز باخ

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : اأملانيا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/22م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 814598

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/12/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2003/25 )جريدة الوايبو( فـي 2004/2/5م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بورا كريي�سنز ا�ص ال

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : كو�سنوفا جي ام بي ات�ص

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ام لي�سمبارك 2 - 65843 �سولز باخ

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : اأملانيا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 865131

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل :  2008/1/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2008/2 )جريدة الوايبو( فـي 2008/2/14م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بورا كريي�سنز ا�ص ال

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : كو�سنوفا جي ام بي ات�ص

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ام لي�سمبارك 2 - 65843 �سولز باخ

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : اأملانيا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/22م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1260(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 875351

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2007/11/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2008/4 )جريدة الوايبو( فـي 2008/2/28م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بورا كريي�سنز ا�ص ال

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : كو�سنوفا جي ام بي ات�ص

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ام لي�سمبارك 2 - 65843 �سولز باخ

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : اأملانيا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1065074

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل :  2008/2/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2008/4 )جريدة الوايبو( فـي 2008/2/28م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بورا كريي�سنز ا�ص ال

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : كو�سنوفا جي ام بي ات�ص

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ام لي�سمبارك 2 - 65843 �سولز باخ

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : اأملانيا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/22م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1260(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1083089

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/7/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2011/27 )جريدة الوايبو( فـي 2011/7/28م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بورا كريي�سنز ا�ص ال

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : كو�سنوفا جي ام بي ات�ص

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ام لي�سمبارك 2 - 65843 �سولز باخ

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : اأملانيا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1167336

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل : 2013/7/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2013/27 )جريدة الوايبو( فـي 2013/7/25م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بورا كريي�سنز ا�ص ال

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : كو�سنوفا جي ام بي ات�ص

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ام لي�سمبارك 2 - 65843 �سولز باخ

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : اأملانيا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/22م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1260(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1214469

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/8/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2014/33  )جريدة الوايبو( فـي 2014/8/28م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بورا كريي�سنز ا�ص ال

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : كو�سنوفا جي ام بي ات�ص

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ام لي�سمبارك 2 - 65843 �سولز باخ

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : اأملانيا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1230366

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل : 2015/2/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2014/51 )جريدة الوايبو( فـي 2015/1/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بورا كريي�سنز ا�ص ال

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : كو�سنوفا جي ام بي ات�ص

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ام لي�سمبارك 2 - 65843 �سولز باخ

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : اأملانيا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/22م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1260(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1230373

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/1/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :2014/51 )جريدة الوايبو( فـي 2015/1/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بورا كريي�سنز ا�ص ال

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : كو�سنوفا جي ام بي ات�ص

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ام لي�سمبارك 2 - 65843 �سولز باخ

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : اأملانيا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1232921

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 44

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل : 2015/1/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2015/3 )جريدة الوايبو( فـي 2015/1/29م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بورا كريي�سنز ا�ص ال

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : كو�سنوفا جي ام بي ات�ص

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ام لي�سمبارك 2 - 65843 �سولز باخ

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : اأملانيا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/22م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1260(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1233257

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/1/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2015/3 )جريدة الوايبو( فـي 2015/1/29م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بورا كريي�سنز ا�ص ال

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : كو�سنوفا جي ام بي ات�ص

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ام لي�سمبارك 2 - 65843 �سولز باخ

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : اأملانيا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 16623

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل : 2008/4/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 848 فـي 2007/10/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فانغارد ترايدمارك هولدينغز يو ا�ص ايه ال ال �سي

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : طريــــق كوريـــــ�ص ، �ســـــارع الإمــــام ال�سافعــــي ، �ص.ب : 4177 

الريا�ص 14212

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : اململكة العربية ال�سعودية

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1260(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 16624

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/4/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 848 فـي 2007/10/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فانغارد ترايدمارك هولدينغز يو ا�ص ايه ال ال �سي

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : طريــــق كوريـــــ�ص ، �ســـــارع الإمــــام ال�سافعــــي ، �ص.ب : 4177 

الريا�ص 14212
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : اململكة العربية ال�سعودية

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 33921

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل : 2005/12/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 796 فـي 2005/8/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فانغارد ترايدمارك هولدينغز يو ا�ص ايه ال ال �سي

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : طريــــق كوريـــــ�ص ، �ســـــارع الإمــــام ال�سافعــــي ، �ص.ب : 4177 

الريا�ص 14212
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : اململكة العربية ال�سعودية

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1260(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1179046

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/10/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2013/41 )جريدة الوايبو( فـي 2013/10/31م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فانغارد ترايدمارك هولدينغز يو ا�ص ايه ال ال �سي

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : طريــــق كوريـــــ�ص ، �ســـــارع الإمــــام ال�سافعــــي ، �ص.ب : 4177 

الريا�ص 14212
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : اململكة العربية ال�سعودية

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1180169

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل : 2013/10/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2013/42 )جريدة الوايبو( فـي 2013/11/7م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فانغارد ترايدمارك هولدينغز يو ا�ص ايه ال ال �سي

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : طريــــق كوريـــــ�ص ، �ســـــارع الإمــــام ال�سافعــــي ، �ص.ب : 4177 

الريا�ص 14212
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : اململكة العربية ال�سعودية

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1260(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1181087

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/11/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2013/43 )جريدة الوايبو( فـي 2013/11/14م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فانغارد ترايدمارك هولدينغز يو ا�ص ايه ال ال �سي

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : طريــــق كوريـــــ�ص ، �ســـــارع الإمــــام ال�سافعــــي ، �ص.ب : 4177 

الريا�ص 14212
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : اململكة العربية ال�سعودية

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1189753

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل : 2014/1/23م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2014/2 )جريدة الوايبو( فـي 2014/1/23م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فانغارد ترايدمارك هولدينغز يو ا�ص ايه ال ال �سي

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : طريــــق كوريـــــ�ص ، �ســـــارع الإمــــام ال�سافعــــي ، �ص.ب : 4177 

الريا�ص 14212
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : اململكة العربية ال�سعودية

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1260(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1194922

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/3/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2014/9 )جريدة الوايبو( فـي 2014/3/13 م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فانغارد ترايدمارك هولدينغز يو ا�ص ايه ال ال �سي

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : طريــــق كوريـــــ�ص ، �ســـــارع الإمــــام ال�سافعــــي ، �ص.ب : 4177 

الريا�ص 14212
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : اململكة العربية ال�سعودية

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 11386795

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل : 2018/2/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2018/3 )جريدة الوايبو( فـي 2018/2/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فانغارد ترايدمارك هولدينغز يو ا�ص ايه ال ال �سي

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : طريــــق كوريـــــ�ص ، �ســـــارع الإمــــام ال�سافعــــي ، �ص.ب : 4177 

الريا�ص 14212
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : اململكة العربية ال�سعودية

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1260(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1389345

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/2/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2018/5 )جريدة الوايبو( فـي 2018/2/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فانغارد ترايدمارك هولدينغز يو ا�ص ايه ال ال �سي

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : طريــــق كوريـــــ�ص ، �ســـــارع الإمــــام ال�سافعــــي ، �ص.ب : 4177 

الريا�ص 14212
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : اململكة العربية ال�سعودية

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 16623

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل : 2008/4/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 848 فـي 2007/10/1م      
��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فانغـــــــارد ترايــــد مــــارك هولــــدينغـــــــز يو ا�ص ايه ال ال �ســــي 

) املرخ�ص له الأول : �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات (
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : الوكالت املتحدة لل�سفريات �ص م م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة
�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 985  ر.ب : 112 روي

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/6/10م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/8/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1260(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 16624
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/4/13م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 848 فـي 2007/10/1م      

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فانغـــــــارد ترايــــد مــــارك هولــــدينغـــــــز يو ا�ص ايه ال ال �ســــي 
) املرخ�ص له الأول : �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات (

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : الوكالت املتحدة لل�سفريات �ص م م 
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة
�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 985  ر.ب : 112 روي

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/6/10م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل :  2018/8/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 33921
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/12/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 796 فـي 2005/8/1م      

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فانغـــــــارد ترايــــد مــــارك هولــــدينغـــــــز يو ا�ص ايه ال ال �ســــي 
) املرخ�ص له الأول : �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات (

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : الوكالت املتحدة لل�سفريات �ص م م 
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة
�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 985  ر.ب : 112 روي

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/6/10م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل :  2018/8/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1260(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1179046

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/10/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2013/41 )جريدة الوايبو( فـي 2013/10/31م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فانغـــــــارد ترايــــد مــــارك هولــــدينغـــــــز يو ا�ص ايه ال ال �ســــي 

) املرخ�ص له الأول : �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات (
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : الوكالت املتحدة لل�سفريات �ص م م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 985  ر.ب : 112 روي

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/6/10م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل :  2018/8/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1180169

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/10/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2013/42  )جريدة الوايبو( فـي 2013/11/7م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فانغـــــــارد ترايــــد مــــارك هولــــدينغـــــــز يو ا�ص ايه ال ال �ســــي 

) املرخ�ص له الأول : �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات (
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : الوكالت املتحدة لل�سفريات �ص م م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 985  ر.ب : 112 روي

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/6/10م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل :  2018/8/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1260(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1181087

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/11/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2013/43 )جريدة الوايبو( فـي 2013/11/14م
��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فانغـــــــارد ترايــــد مــــارك هولــــدينغـــــــز يو ا�ص ايه ال ال �ســــي 

) املرخ�ص له الأول : �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات (
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : الوكالت املتحدة لل�سفريات �ص م م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة
�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 985  ر.ب : 112 روي

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/6/10م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/8/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1189753

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/1/23م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2014/2 )جريدة الوايبو( فـي 2014/1/23م
��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فانغـــــــارد ترايــــد مــــارك هولــــدينغـــــــز يو ا�ص ايه ال ال �ســــي 

) املرخ�ص له الأول : �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات (
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : الوكالت املتحدة لل�سفريات �ص م م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة
�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 985  ر.ب : 112 روي

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/6/10م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/8/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1260(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1194922

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/3/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2014/9 )جريدة الوايبو( فـي 2014/3/13م
��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فانغـــــــارد ترايــــد مــــارك هولــــدينغـــــــز يو ا�ص ايه ال ال �ســــي 

) املرخ�ص له الأول : �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات (
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : الوكالت املتحدة لل�سفريات �ص م م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة
�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 985  ر.ب : 112 روي

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/6/10م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل :  2018/8/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1386795

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/2/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2018/3 )جريدة الوايبو( فـي 2018/2/1م
��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فانغـــــــارد ترايــــد مــــارك هولــــدينغـــــــز يو ا�ص ايه ال ال �ســــي 

) املرخ�ص له الأول : �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات (
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : الوكالت املتحدة لل�سفريات �ص م م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة
�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 985  ر.ب : 112 روي

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/6/10م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل :  2018/8/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1260(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1389345

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/2/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2018/5 )جريدة الوايبو( فـي 2018/2/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فانغـــــــارد ترايــــد مــــارك هولــــدينغـــــــز يو ا�ص ايه ال ال �ســــي 

) املرخ�ص له الأول : �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات (

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : الوكالت املتحدة لل�سفريات �ص م م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 985  ر.ب : 112 روي

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/6/10م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل :  2018/8/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 18197

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/7/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 766 فـي 2004/5/3م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بى دبليو �سي بزني�ص تر�ست

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : براي�ص وترهاو�ص كويرز �ص م م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 3075  ر.ب : 112

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/8/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/8/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1260(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 18198

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/12/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 746 فـي 2003/7/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بى دبليو �سي بزني�ص تر�ست

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : براي�ص وترهاو�ص كويرز �ص م م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 3075  ر.ب : 112

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/8/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/8/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 18209

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/6/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 764 فـي 2004/4/3م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بى دبليو �سي بزني�ص تر�ست

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : براي�ص وترهاو�ص كويرز �ص م م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 3075  ر.ب : 112

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/8/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/8/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 18210

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/2/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 747 فـي 2003/7/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بى دبليو �سي بزني�ص تر�ست

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : براي�ص وترهاو�ص كويرز �ص م م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 3075  ر.ب : 112

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/8/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/8/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1051347

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35 

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل : 2004/7/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2010/39 )جريدة الوايبو( فـي 2010/10/21م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بى دبليو �سي بزني�ص تر�ست

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : براي�ص وترهاو�ص كويرز �ص م م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 3075  ر.ب : 112

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/8/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/8/7م
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�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/7/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2010/39 )جريدة الوايبو( فـي 2010/10/21م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بى دبليو �سي بزني�ص تر�ست

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : براي�ص وترهاو�ص كويرز �ص م م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 3075  ر.ب : 112

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/8/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/8/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1051347
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تاريـــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل : 2004/7/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2010/39 )جريدة الوايبو( فـي 2010/10/21م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بى دبليو �سي بزني�ص تر�ست

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : براي�ص وترهاو�ص كويرز �ص م م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 3075  ر.ب : 112

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/8/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/8/7م
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رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2010/39 )جريدة الوايبو( فـي 2010/10/21م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بى دبليو �سي بزني�ص تر�ست

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : براي�ص وترهاو�ص كويرز �ص م م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 3075  ر.ب : 112
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)21(OM/P/2014/000301

)22(25/12/2014

)31(  10 2012 105 790.7 - 10 2013 211 568.7 - PCT/ EP2013/063800

)32(29/6/2012 - 19/6/2013 -1/7/2013  

)33(  DE - DE - EP

كب�سولة جزئية مع معرف موجود فـي املحيط الداخلي لها .)54(
الخرتاع املقدم هو عبارة عن كب�سولة )1( لتح�سري م�سروب من العن�سر الأ�سا�سي )2( )57(

والذي ي�سري اإلى جتويف )3( يتم و�سع املادة اخلام للم�سروب بداخله )4( مت اإحكام غلقه 

من خالل غ�ساء ويتــم تثبيتــه فـــي العن�ســر الأ�سا�ســـي للم�ســـروب )2( هذا الغ�ساء )7( بــه 

معرف ميكننا من تو�سيح خ�سائ�ص الكب�سولة . بخالف ذلك فاإن الخرتاع املقدم يخ�ص 

عملية ت�سنيع الكب�سولة وا�ستخدامها لتح�سري امل�سروب .

)71(K-fee System GmbH.

)72(KRUGER Marc

EMPL Gunter

ا�ستــــدراك
تنـــوه وزارة التجـــارة وال�سناعــة اإلى اأنـــه قـد وقـع خطاأ مـادي عنــــد ن�سـر بيانـات اإ�سهار منح 

، املن�ســورة فــــي اجلريـــدة الر�سميـــة   OM/P/2014/000301 : براءة اخرتاع للطلب رقم

العــدد )1258( ، ال�ســـادر بتاريـــخ 22 من ذي احلجـــة 1439هـ ، املوافــق 2 من �سبتمرب 2018م ، 

اإذ ورد كالآتـــي :

اخلطــــ�أ: الإ�سهار عن قبول براءة اخرتاع
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�سلطنــــــة عمــــــــــ�ن
وزارة التجـــ�رة وال�سن�عـــة
املديريـة الع�مـــة للتجـــــ�رة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2014/12/25
)21(OM/P/2014/00301

)44( 2018/3/4
اجلريدة الر�سمية رقم : 1233

)45(
)11(000163

B65D 85/804 )2006.01(Int.Cl.(51)

)71(1
كيه- فري �سي�ستم جي اإم بي اإت�ص ، �سركة اأملانية فـي : �سينيفيلدير�سرتا�سه 44 ، 51469 

بريجي�ص جالدباخ ، اأملانيا 

)72(
مارك كروجر ، اأملاين فـي : زاونكونيجفيج 1 ، 51467 بريجي�ص جالدباخ ، اأملانيا 1
جونرت اإميبل ، اأملاين فـي : فالتور�سرتا�سه 12 ، 51429 بريجي�ص جالدباخ ، اأملانيا 2

)73(1
�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 1)74(

)30(
اأملانيا  رقـم : 790.7  105  2012 10 بتـاريخ : 2012/6/29
اأملانيا  رقـم : 568.7 211  2013 10 بتـاريخ : 2013/6/19

)وفقا للطلب الدويل رقم : PCT/EP2013/063800 بتـاريخ 1/7/2013(
)12(

)54(
ت�سمية الخرتاع :

كب�سولة جزئية مع معرف موجود فـي املحيط الداخلي لها
تبداأ احلماية من تاريخ 2013/7/1 وتنتهي بتاريخ 2033/7/1   

وال�سحيـــــح هــــو : الإ�سهــار عــن منح براءة اخرتاع 

)57( الو�سف املخت�سر :
          الخرتاع املقدم هو عبارة عن كب�سولة )1( لتح�سري م�سروب من العن�سر الأ�سا�سي )2( والذي ي�سري اإلى 
جتويف )3( يتم و�سع املادة اخلام للم�سروب بداخله )4( مت اإحكام غلقه من خالل غ�ساء ويتم تثبيته فـي 
العن�سر الأ�سا�سي للم�سروب )2( ، هذا الغ�ساء )7( به معرف ميكننا من تو�سيح خ�سائ�ص الكب�سولة . بخالف 

ذلك ، فاإن الخرتاع املقدم يخ�ص عملية ت�سنيع الكب�سولة وا�ستخدامها لتح�سري امل�سروب .
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وال�سحيح هو

 

Patent / Utility Model English Abstract   
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Industry 

Directorate General Of 
Commerce 

Intellectual Property Department 
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Gladbach Germany 

1 )71( 

KRUGER, Marc, German Citizen of Zaunkonigweg 1, 51467 Bergisch Gladbach 
Germany 

1 )72( 

EMPL, Gunter, German Citizen of Falltorstr. 12, 51429 Bergisch Gladbach Germany 2  
  )(73 
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74( 
Germany      10 2012 105 790.7       29/06/2012 
Germany      10 2013 211 568.7       19/06/2013 
Based on PCT/EP2013/063800 dated 01/07/2013 

(30) 

 (12) 
(54) Title 

PORTION CAPSULE HAVING AN IDENTIFICATION ON THE INNER PERIPHERY 
THEREOF 

Protection starting from  01.07.2013  to  01.07.2033 
(57) Abstract 
The present invention relates to a portion capsule (1) for preparing a beverage 
comprising a base member (2) having a cavity (3) in which a beverage raw material is 
provided and which is closed by a membrane (4) which is fixed to a base element ( 
2), wherein it has an identifier (7), which makes it possible to individualise the 
respective portion capsule. In addition, the present invention relates to a process for 
the production of a portion capsule, and the use of the portion capsule for making a 
beverage. 
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عماد بن عبداللـه بن عو�ض النجار
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احل�صاد للحديد واخلردة �ض.م.م 
يعلن عماد بن عبداللـه بن عو�ض النجار اأنه يقوم بت�سفية �سركة احل�ساد للحديد واخلردة 
�ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1115844 ، وفقــا التفــاق ال�سركــاء 
 ، الغـــري  اأمـام  الت�سفـيــة  فــي  ال�سركة  ، وللم�سفــي وحــده حــق متثــيل  املــوؤرخ 2018/3/4م 
على  ال�سركـة  باأعمــال  تتعلــق  التــي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلـــى 

العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 1169 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 99288988

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احل�صاد املتحدة للتجارة

يعلن عماد بن عبداللـه بن عو�ض النجار اأنه يقوم بت�سفية �سركة احل�ساد املتحدة للتجارة ، 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1086609 ، وفقــا التفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
، وعلـــى  الغـــري  اأمـام  الت�سفـيــة  فــي  ال�سركة  ، وللم�سفــي وحــده حــق متثــيل  2018/3/4م 
العنوان  على  ال�سركـة  باأعمــال  تتعلــق  التــي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  مراجعـــة  اجلميــع 

االآتـي : 
�ض.ب : 1169 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 99288988

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الدار للت�صميم الداخلي والديكور �ض.م.م 

يعلن عماد بن عبداللـه بن عو�ض النجار اأنه يقوم بت�سفية �سركة الدار للت�سميم الداخلي 
والديكور �ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1062526 ، وفقــا التفــاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/3/4م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثــيل ال�سركة فــي الت�سفـيــة اأمـام 
ال�سركـة  باأعمــال  التــي تتعلــق  ، وعلـــى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافة االأمور  الغـــري 

على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 1169 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 99288988

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احللول الأولية لتقنية املعلومات �ض.م.م 

يعلن عماد بن عبداللـه بن عو�ض النجار اأنه يقوم بت�سفية �سركة احللول االأولية لتقنية 
املعلومات �ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 2198959 ، وفقــا التفــاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/3/4م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثــيل ال�سركة فــي الت�سفـيــة اأمـام 
ال�سركـة  باأعمــال  التــي تتعلــق  ، وعلـــى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافة االأمور  الغـــري 

على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 1169 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 99288988

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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رام�ض بن رجب بن �صبتي بيت حديد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رمز ال�صعادة للتجارة واملقاولت �ض.م.م 
يعلن رام�ض بن رجب بن �سبتي بيت حديد اأنه يقوم بت�سفية �سركة رمز ال�سعادة للتجارة 
واملقاوالت �ض.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1032819 ، وفقا التفاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/4/2م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثــيل ال�سركة فــي الت�سفـيــة اأمـام 
الغـــري ، وعلـــى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـــي تتعلــــق باأعمـــــال ال�سركــــة 

علـــى العنوان االآتـي : 
ولية �صاللة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 99288428 - 96180646 فاك�ض رقم : 23083075
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

فوؤاد بن فارح بن �صامل الروا�ض
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع جنوم اجلزيرة للتجارة - ت�صامنية 

�سركة م�ساريع جنوم اجلزيرة  بت�سفية  اأنه يقوم  الروا�ض  �سالــم  فــارح بن  فــوؤاد بن  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 2145146 ، وللم�سفــي 
وحــده حــق متثــيل ال�سركة فــي الت�سفـيــة اأمـام الغـــري ، وعلـــى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي 

فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99491061 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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�صامل بن م�صلم العو�صي غوا�ض
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأروك املتحدة للتجارة واملقاولت - تو�صية 
املتحــدة للتجــارة  اأروك  يقــوم بت�سفيـة �سركــة  اأنه  العو�سي غوا�ض  يعلن �سامل بن م�سلم 
، وفقــا  الـتجـاري بالرقم 2232740  ال�سجــل  اأمانـــة  لــدى  ، وامل�سجلــة  واملقاوالت - تو�سية 
التفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/8/2م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثــيل ال�سركة فــي الت�سفـيــة 
اأمـام الغـــري ، وعلـــى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
ولية �صاللة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 99294546
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

�صعيد بن بخيت بن خويدم امل�صهلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التوفري ال�صاملة للتجارة واملقاولت - ت�صامنية  
يعلن �سعيد بن بخيت بن خويدم امل�سهلي اأنه يقوم بت�سفية �سركة التوفري ال�ساملة للتجارة 
واملقـــاوالت - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1114366 ، وفقا 
التفاق ال�سركـاء املــوؤرخ 2018/8/13م ، وللم�سفــي وحده حــق متثــيل ال�سركة فــي الت�سفـيــة 
اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
ولية �صاللة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 93444465
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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�صيماء بنت حفيظ بن �صامل باعلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دومة ال�صاملة للتجارة �ض.م.م 
تعلن �سيماء بنت حفيظ بن �سامل باعلوي اأنها تقوم بت�سفية �سركة دومة ال�ساملة للتجارة 
�ض.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقــم 1167229 ، وللم�سفــية وحدها 
حــق متثــيل ال�سركة فــي الت�سفـيــة اأمـام الغـــيــر ، وعلــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة 

االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 1165 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 95174447

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــية

خالد بن �صعيد بن اأحمد ال�صنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأريج م�صقط الوطنية �ض.م.م 
يعلن خالد بن �سعيد بن اأحمد ال�سنفري اأنه يقوم بت�سفية �سركة اأريج م�سقــط الوطنيــة 
�ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1130691 ، وللم�سفــي وحده حــق 
متثــيل ال�سركة فــي الت�سفـيــة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
ولية �صاللة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 95954949
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اإ�صماعيل بن �صامل بن نا�صر ال�صبيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة �صامل بن نا�صر بن �صليمان ال�صبيبي واأولده للتجارة - تو�صية 

يعلن اإ�سماعيل بن �سامل بن نا�سر ال�سبيبي اأنه يقــوم بت�سفيـة �سركــة �سالــم بــن نا�ســر بــن 
�سليمان ال�سبيبي واأوالده للتجـارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 
8024790 ، وللم�سفــي وحــده حــق متثــيل ال�سركة فــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلى اجلميــع 

مراجعـــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 96664224

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

دروي�ض بن اأحمد بن عبداللـه البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ب�صاتني جنوب الباطنة للتجارة - تو�صية 
يعلن درويـ�ض بــن اأحمــد بــن عبداللـــه البلو�ســي اأنه يقــوم بت�سفيـة �سركــة ب�ساتــني جنــوب 
الباطنـة للتجــارة - تو�سيــة ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1637177 ، 
وفقـا التفاق ال�سركـــاء املــوؤرخ 2018/6/28م ، وللم�سفــي وحــده حــــق متثــيــل ال�سركـــة فــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعـة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة جنوب الباطنة

هاتـف رقــم : 99361556
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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�شلطان بن هالل بن �شعيد الر�شيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الر�شيدي ل�شناعة الطابوق �ش.م.م 
يعلن �سلطان بن هالل بـن �سعيـد الر�سيــدي اأنه يقــوم بت�سفيـة �سركــة الر�سيــدي ل�سناعــة 
الطابوق �ش.م.م  ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1295706 ، وفقـا التفاق 
ال�سركـــاء املــوؤرخ 2018/9/3م ، وللم�سفــي وحــده حــــق متثــيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعـة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 446 ر.ب : 320

هاتـف رقــم : 95322220
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اأحمد بن عبداللـه بن عثمان الفزاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النجوم ال�شبعة �ش.م.م 
يعلن اأحمد بن عبداللـــه بــن عثمــان الفــزاري اأنه يقــوم بت�سفيـة �سركــة النجـــوم ال�سبعـــة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1244943 ، وللم�سفــي وحــده حــــق 
متثــيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعـة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

هاتـف رقــم : 99620037
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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خمي�ش بن �شليمان بن را�شد القيو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة م�شاريع املت�شل املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن خمي�ش بن �سليمان بــن را�ســد القيو�ســي اأنه يقــوم بت�سفيـة �سركــة م�ساريـــع املت�ســـل 
املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 
1190813 ، وللم�سفــي وحــده حــــق متثــيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع 

مراجعـة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

هاتـف رقــم : 92292928
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

علي بن �شامل بن را�شد العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شمال �شيدة للتجارة - ت�شامنية
يعلن علي بن �سامل بن را�سد العلوي اأنه يقــوم بت�سفيـة �سركــة �سمــــال �سيــدة للتجـــارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 3243923 ، وللم�سفــي وحــده 
حــــق متثــيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعـة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 25 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 92288228

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�سامل بن �سيف بن �سامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدى التميز - ت�سامنية
يعلن �سامل بن �سيف بن �سامل املعمري اأنه يقــوم بت�سفيـة �سركــة �سدى التميز - ت�سامنية , 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 3235017 , وللم�سفــي وحــده حــــق متثــيــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعـة امل�سفـي فـي كافة الأمور التــي 

تتعلــق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتـف رقــم : 99277166
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عبداللـه بن حمد بن علي املنذري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سن ال�سليف للتجارة - تو�سية
يعلـــن عبداللـه بن حمد بن علي املنذري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة ح�سن ال�سليف للتجارة - 
تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 8052352 , عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عبداللـه بن حمــد بن علــي املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الظاهرة الذهبية للتجارة - ت�سامنية
الذهبيــة  الظاهــرة  ل�سركـــة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  املعمري  علــي  بن  بن حمــد  عبداللـه  يعلـــن 
للتجارة - ت�سامنيــة , وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقــــم 1011493 , عن 
من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

-78-



اجلريدة الر�سمية العدد )1260(

عبداللـه بن علوي بن عبداللـه اآل اإبراهيم
\اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العلوي والروا�ش للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن علوي بن عبداللـه اآل اإبراهيم ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة العلوي والروا�س 
للتجارة �س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 2119943 ، عن انتهـــاء 
قانون  من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي 

\اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املثلث التقني لأنظمة املعلومات - ت�شامنية

التقني  املثلث  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـته  اإبراهيم  اآل  عبداللـه  بن  علوي  بن  عبداللـه  يعلن 
لأنظمة املعلومات - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 2165180 ، 
عن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام املــادة )27( من 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي 

\اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأريان الدولية �ش.م.م

الدولية  اأريان  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـته  اإبراهيم  اآل  بن عبداللـه  بن علوي  يعلن عبداللـه 
�س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1015816 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي 

\اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بابل لل�شياحة �ش.م.م

لل�سياحة  بابل  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـته  اإبراهيم  اآل  عبداللـه  بن  علوي  بن  عبداللـه  يعلن 

�س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 2149192 ، عن انتهـــاء اأعمــال 

املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي 
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خلفان بن نا�شر بن محمد اجله�شمي
\اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة خلفان اجله�شمي ون�شرية اجللنداين للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن خلفان بن نا�ســر بن محـمـــد اجله�سمـي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــة خلفــان اجله�سمي 
ون�سرية اجللنداين للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــــاري 
وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عن   ،  6047645 بالرقـــم 

لأحكــام املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي 

�شهيل بن ح�شن بن اأحمد \
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهيل و�شعيد ك�شوب للتجارة - ت�شامنية
يعلن �سهيل بن ح�سن بن اأحمد  ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة �سهيل و�سعيد ك�سوب للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 2032783 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .
علي بن محاد بن علي املع�شني

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رو�شة اخلريف للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن علي بن محـاد بـن علـي املع�سني ب�سفـتــه امل�سفــــي ل�سركـــة رو�ســة اخلريــف للتجــارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 2147742 ، عن 
من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

امل�شفــيقانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
مح�شن بن رجب بن جمعان النوبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة 

مح�شن بن رجب بن جمعان النوبي و�شريكه للتجارة - تو�شية
يعلن مح�ســن بــن رجـب بن جمعان النوبي ب�سفـتــه امل�سفـي ل�سركـة مح�سن بن رجب بن 
جمعـان النوبي و�سريكه للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـــم 
2156911 ، عن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام املــادة 

)27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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علوي بن حفيظ مقيبل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحار العاملية لالأ�شمدة �ش.م.م
يعلــن علوي بن حفيظ مقيبل ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــة �سحار العاملية للأ�سمدة �س.م.م ، 
وامل�سجلة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقــــم 1231665 ، عـــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيـــــة 
وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية 

امل�شفــيرقم 74/4 .
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية لل�شركة اخلليجية لل�شكر �ش.م.م
يعلــن علوي بن حفيظ مقيبل ب�سفـتــه امل�سفــي لل�سركـــة اخلليجية لل�سكر �س.م.م ، وامل�سجلة 
لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقــــم 1125578 ، عـــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيـــــة وزوال 
الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل م�شقط العاملية �ش.م.م 

يعلــن علوي بن حفيظ مقيبل ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة تلل م�سقط العاملية �س.م.م ، وامل�سجلة 
لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقــــم 1091189 ، عـــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيـــــة وزوال 
الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بهجة اأوبار للتجارة - تو�شية 
 ، تو�سية   - للتجارة  اأوبار  بهجة  ل�سركـــة  امل�سفــي  ب�سفـتــه  بن حفيظ مقيبل  علوي  يعلــن 
وامل�سجلة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقــــم 2181347 ، عـــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيـــــة 
التجارية  ال�سركات  املــادة )27( من قانون  لل�سركة وفقا لأحكــام  القانوين  الكيــــان  وزوال 

رقم 74/4 .
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جمان للخدمات املالحية �ش.م.م 

يعلــن علوي بن حفيظ مقيبل ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــة جمان للخدمات امللحية �س.م.م ، 
وامل�سجلة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقــــم 1104986 ، عـــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيـــــة 
التجارية  ال�سركات  املــادة )27( من قانون  لل�سركة وفقا لأحكــام  القانوين  الكيــــان  وزوال 

رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الأفق لالإن�شاءات املدنية والتجارية �ش.م.م 

يعلــن علوي بن حفيظ مقيبل ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــة الأفق للإن�ساءات املدنية والتجارية 
�س.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقــــم 1023298 ، عـــن انتهـــاء اأعمــال 
ال�سركات  قانون  من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيـــــة 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلليج للحلول الإلكرتونية �ش.م.م 
الإلكرتونية  للحلول  اخلليج  ل�سركـة  امل�سفـي  ب�سفـته  مقيبل  حفيظ  بن  علوي  يعلن 
�س.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقــــم 2173654 ، عـــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام املــادة )27( من قانون ال�سركات 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .
اأحمد بن محمد بن مح�شن احلريزي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة اأحمد بن محمد بن ح�شن احلريزي وولده للتجارة - ت�شامنية  
اأحمد بن محمد بن  ل�سركـــة  امل�سفـــي  اأحمد بن محمد بن مح�ســن احلريــزي ب�سفـتــه  يعلــن 
الـتجــــاري  اأمانــــة ال�سجـــل  ، وامل�سجلــة لــدى  ح�سن احلريزي وولده للتجـارة - ت�سامنيــة 
لل�سركة وفقا  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيـــــة  اأعمــال  انتهـــاء  عـــن   ، بالرقــــم 2129540 

لأحكــام املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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اأحمد بن الأبرك بن جمعان بيت �شجنعة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع النظيف �ش.م.م
يعلن اأحمد بن الأبرك بن جمعان بيت �سجنعة ب�سفـتــه امل�سفـي ل�سركـة م�ساريـــع النظيــف 
اأعمــال  اأمانــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1098179 ، عن انتهـــاء  �س.م.م ، وامل�سجلة لدى 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

عمر بن �شعيد مرجان
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كنوز محوت ال�شاملة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية
يعلـــن عمـــر بن �سعيــد مرجـــان ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة كنـــوز محوت ال�ساملــة للتجــارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1148440 ، عن 
من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اأحمد بن ها�شل بن محمد املالكي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو اأحمد املالكي واأولده للتجارة - تو�شية
يعلـــن اأحمد بن ها�سل بن محمد املالكي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة اأبو اأحمد املالكي واأولده 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1627392 ، عن انتهـــاء 
قانون  من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

�شعيد بن اإبراهيم بن محمد املزروعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املزروعي ال�شاملة �ش.م.م
يعلـــن �سعيد بن اإبراهيم بن محمد املزروعي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة املزروعي ال�ساملة 
اأعمــال  اأمانــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1093437 ، عن انتهـــاء  �س.م.م ، وامل�سجلة لدى 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1260(

بدر بن نا�صر بن حممد املالكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زهرة الب�صتان الوطنية للتجارة �ش.م.م
يعلـــن بدر بن نا�سر بن حممد املالكي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة زهرة الب�ستــان الوطنيــة 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1143570 ، عن انتهـــاء 
قانون  من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركــة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

عمر بن �صامل بن خ�صيف ال�صام�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املهند�صون اال�صت�صاريون العمانيون  �ش.م.م
يعلـــن عمر بن �سامل  بن خ�سيف ال�سام�سي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة املهند�سون ال�ست�ساريون 
العمانيون �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1215671 ، عن انتهـــاء 
قــانون  من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقـا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

عادل بن حممد بن �صليمان النزواين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املرتفع الع�صرية �ش.م.م
الع�سرية  املرتفع  ل�سركـــة  امل�سفـــي  النزواين ب�سفـتـــه  �سليمان  يعلـــن عادل بن حممد بن 

اأعمــال  اأمانــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1069287 ، عن انتهـــاء  �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى 

املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .

امل�صفــي
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