
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1304(                                                                        ال�سنـــة الثامنـــــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــة

                                وزارة التجــارة وال�سناعـــة
�سـادر فــــي 2019/7/29 بتعديــــل بعــــ�ض اأحكـــام  قـــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــم 2019/139 
الالئحة التنظيمية ب�ص�أن �صروط و�صوابط اإ�صدار 
تراخي�ص اإق�مة وت�صغيل حمط�ت تعبئة الوقود .

                 وزارة ال�سـيـاحـــــــة 
امل�ص�ركة  ر�صوم  بتحديد   2019/7/28 فـي  �سادر  قـــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2019/45 

فـي املع�ر�ص ال�صي�حية الدولية وور�ص العمل .
                                وزارة النقــل واالت�ســاالت

�سادر فـي 2019/7/24 ب�ص�أن اإ�صــدار الئحــة نقــل  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــم 2019/101 
الب�ص�ئع اخلطرة فـي املوانئ وال�صفن العم�نية .                                

احلـر�س ال�سلطانـي العمانـي 
�سادر فــي 2019/7/18 ب�إعـــ�دة ت�صكيــل جملــ�ص  قــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــم 2019/7 
اإدارة �صندوق تق�عـد احلر�ص ال�صلط�نـي العم�نـي . 
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اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة
        وزارة العـــــدل

قرار جلنة قبول املح�مني رقم 2019/5/6 ب�إعــالن حــل �صركــة مدنيــة للمح�مــ�ة .

قرار جلنة قبول املح�مني رقم 2019/5/8 ب�إعــالن حــل �صركــة مدنيــة للمح�مــ�ة .
                                  وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 

اإعالن ب�صـــ�أن ت�صجيــــــل من�ذج �صن�عيــــة .
االإعالن�ت اخل��صـــة ب�لن�صــر عــن طلبــ�ت ت�صجيــل العالمــ�ت التج�ريـــة .
اإعالن ب�ص�أن العالم�ت التي مت الت�أ�صري فـي ال�صجالت ب�نتق�ل ملكيته� .

اإعالن ب�ص�أن جتديد مدة حم�ية عالم�ت جت�رية م�صجلة . 
اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة بوادي اجلزيرة للتج�رة واملق�والت امليك�نيكية 
والكهرب�ئية ومتديدات االأن�بيب �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة األرتون م�صقط �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة االأبع�د املتعددة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة مطبعة الع��صمة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة ورد اجلوري للتج�رة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة ن��صر بن �صيف اجلهوري وحممد بن حمد 
الع�مري للتج�رة - ت�ص�منية .

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة الرباق للخدم�ت الفنية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة �صاللة للخدم�ت الفنية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة راز للتج�رة واملق�والت �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة ب�ب ال�صرقي احلديث للتج�رة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة دار االحت�د للتج�رة - ت�ص�منية .
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة مزون اخلليج الع�ملية �ص.م.م .



اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة يو�صف وم�جد اأبن�ء حمد بن مب�رك الدوح�ين 
للتج�رة - ت�ص�منية .

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة حالق فلج ال�ص�م للتج�رة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة املدينة للتعدين �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة ال�صليمي م� وراء البح�ر والتج�رة الع�مة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة ال�صليمي لل�صفر وال�صي�حة والتج�رة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة املتحدة للخدم�ت الرائدة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة العي�د الع�ملية �ص.م.م .
اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة �صرق ال�صويريج �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة ب��صن �صيبالي للخدم�ت �ص.م.م .
اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة م�ص�ريع اأمط�ر اخلليج التج�رية �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة اخلدم�ت الطبية �ص.م.ع.م .
اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة كزوع ال�ص�ملة للتج�رة . 

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة ري��ص العيون للتج�رة - ت�ص�منية .
اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة �صليم بن علي بن حممد الزرعــي و�صركـــ�ه 

للتج�رة - تو�صية .
الت�صفـية ل�صركة حميدة بنت �ص�مل اجلفيلي وزوينة بنت  اأعم�ل  انته�ء  اإعالن عن 

حمد اجلفيلي للتج�رة - ت�ص�منية .
اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة اجلم�ل امل�صرق للتج�رة - ت�ص�منية .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة القف�ص الذهبي احلديث للتج�رة - تو�صية .
اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة االأثري خلدم�ت الرتجمة �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة اخلليج للتكنولوجي� احلديثة �ص.م.م .
اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة ال�ص�طر للتج�رة واملق�والت �ص.م.م .
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اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة من�رة �صحم للتج�رة واملق�والت �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة علي بن عبداللـه بن حممد املعمري و�صريكه 

للتج�رة - ت�ص�منية .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة مركز �ص�طئ �صح�ر للت�صوق �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة �ص�مل بن حميد بن �ص�مل الهندا�صي و�صريكه 

للتج�رة - ت�ص�منية .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة حمور االبتك�ر للتج�رة - ت�ص�منية .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة خطوات املجد �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة الفكر ال�ص�طع التج�رية - تو�صية .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة الهي�ل الع�ملية �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة اأبن�ء �ص�عد للتج�رة - ت�ص�منية .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة الرم�ح الذهبية للتج�رة - ت�ص�منية .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة اأنوار بوابة �صوق مطرح �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة اأنوار اخلو�ص للتج�رة �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة اأبو والء الزدج�يل للتج�رة واملق�والت �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة اإنف�ذ للتج�رة �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة �ص�مل وزكري� للتج�رة �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة اأحمد واليقظ�ن للمق�والت �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة التج�ر ال�صرقيون �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة احلبيب لال�صتثم�ر �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة احلبيب الإدارة املط�عم �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة احلبيب العق�رية �ص.م.م .
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اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة مهي للتج�رة �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة احلبيب للفن�دق وال�صي�حة �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة بيت التج�رة الالمعة �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة بيت التج�رة ال�صرقية �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة �ص�لح بن علي الزدج�يل واأوالده للتج�رة - تو�صية .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة تالل ال�ص�م احلديثة �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة دروب اخلو�ص �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة بيت املعبيلة للتج�رة �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة ربوع اجلفنني للتج�رة واملق�والت �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة م�صقط لل�صن�ع�ت الغذائية �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة اجلري الع�ملية �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة الفلك امل�صحون املتحدة �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة االأخري للكهرب�ء والتجهيزات - تو�صية .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة جنم ال�صي�فة - تو�صية .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة ثالثي االأبع�د املتحدة �ص.م.م .

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة في�صل بن �ص�لح بن حمد اجلنيبي و�صريكه للتج�رة . 
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1304(

وزارة التجــارة وال�صناعـــة

قــرار وزاري

رقم 2019/139

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنظيمية

ب�شاأن �شروط و�شوابط اإ�شدار تراخي�ص اإقامة وت�شغيل حمطات تعبئة الوقود 

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/11 بتحديد اخت�سا�سات وزارة التجارة وال�سناعة ، 

واعتماد هيكلها التنظيمي ،

واإلـــى القـــرار الـــوزاري رقــــم 2009/8 بتحديـــد ر�ســــوم تراخيـــــ�ص �سركـــــات ت�سويــــق املنتجات 

النفطيــة ،

واإلى القرار الوزاري رقم 2009/69 ب�إ�صدار الئحة تنظيمية ب�ص�أن �صروط و�صوابط اإ�صدار 

تراخي�ص اإق�مة وت�صغيل حمط�ت تعبئة الوقود ، 

واإلى موافقة وزارة امل�لية ،

وبن�ء على م� تقت�صيه امل�صلحة الع�مة ،

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

اإ�صدار تراخي�ص  امل�دة )16( من الالئحة التنظيمية ب�ص�أن �صروط و�صوابط  اإلى  ي�ص�ف 

اإق�مة وت�صغيل حمط�ت تعبئة الوقود امل�ص�ر اإليه� ،  بند جديد " هـ " ، ن�صه االآتي : 

بيع  البي�صة لكل لرت من  االألف من  فـي  �صتة  �سنــوي قدره )0.0006(  ر�ســم  �ســداد   - هـ   "

اإن وجـــد - بعـــد ظهـــور نت�ئـــج  فـــرق الر�صـــم -  ، وتتم ت�صوية  املنتجـــ�ت النفطية 

احل�ص�ب�ت املدققــة لل�صركـــة عـــن ال�صنـــة التـــي �صـــدد عنـــه� الر�صـــم ، على اأن يتم �صداد 

الر�صم فـي موعد اأق�ص�ه نه�يــة �صهــر يونيــو من ال�صنة الت�لية لل�صنة التي ي�صدد 

عنها الر�سم " .

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1304(

املــادة الثانيــــة

اإ�صدار  و�صوابط  �صروط  ب�ص�أن  التنظيمية  الالئحة  اإلى  برقم )40(  م�دة جديدة  ت�ص�ف 

تراخي�ص اإق�مة وت�صغيل حمط�ت تعبئة الوقود امل�ص�ر اإليه� ، ن�صه� االآتي : 

" تفر�ص غرامة اإدارية قدره� )5000( خم�صــة اآالف ريـــ�ل عم�نـــي فــــي ح�لـــة الت�أخـــري 

عن �صداد الر�صم املن�صو�ص عليه فـي البند )هـ( من امل�دة ) 16( من هذه الالئحة " . 

املــادة الثالثــــة

يلغـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم 2009/8 امل�صـــ�ر اإليـــه ، كمـــ� يلغـــى كــل م� يخ�لف هذا القرار ، 

اأو يتع�ر�ص مع اأحك�مه .

املــادة الرابعـــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم الت�يل لت�ريخ ن�صره .

�صـدر فـي : 26 مـن ذي القعــــــدة 1440هـ

املـوافــــق : 29 مـن يوليـــــــــــــــــو 2019م

د . علي بن م�صعود بن علي ال�صنيدي

وزيـــــــــــر التجــــــــــــــــــــارة وال�سناعـــــــــــــــــــــة
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وزارة ال�سـيـاحـــــــة 

قــرار وزاري

رقم 2019/45

بتحديد ر�سوم امل�ساركة فـي املعار�ش ال�سياحية الدولية وور�ش العمل
        

ا�ستنـادا اإلى قانون ال�سياحة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقــم 2002/33 ،
واإلـى الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيــاحة ال�سادرة بالقرار الــوزاري رقم 2016/39 ،

واإلـى موافقــة وزارة املاليــة ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

حتدد ر�سوم امل�ساركة مقابل تخ�سي�ض ركن فـي جناح ال�سلطنة فـي املعار�ض ال�سياحية الدولية ، 
وفـي ور�ض العمل التي تنظمها وزارة ال�سياحة خارج ال�سلطنة ، وذلك على النحو الآتي :

الر�سم بالريال العماينالفعاليـــةم

)2000( األفان املعار�ض ال�سياحية الدولية الكربى 1

)1500( األف وخم�سمائة املعار�ض ال�سياحية الدولية ال�سغرى2

)1000( األفور�ض العمل3

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي : 25 من ذي القعــــــــــــــدة 1440هـ
املـوافــــق : 28 من يوليــــــــــــــــــــــــو 2019م

اأحمد بن نا�سر بن حمد املحرزي
                                                                               وزيــــــــــــــر ال�ســــيـــــاحـــــــــــــة
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وزارة النقل واالت�صاالت
قــــرار وزاري

رقــم 2019/101
ب�صاأن اإ�صدار الئحة نقل الب�صائع اخلطرة فـي املوانئ وال�صفن العمانية

ا�ستنادا اإلى القانون البحري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/35 , 
واإلى قانون تنظيم املالحة البحرية فـي املياه الإقليمية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/98 , 
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 84/60 بان�سمام ال�سلطنة اإلى التفاقيتني الدوليتني لقواعد منع 

الت�سادم فـي البحار , ول�سالمة الأرواح فـي البحار ,
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/19 بتحديد اخت�سا�سات وزارة النقل والت�سالت , واعتماد 

هيكلها التنظيمي ,
واإلى مدونة الب�سائع اخلطرة IMDG CODE ال�سادرة عن املنظمة البحرية الدولية مبوجب 

القرار رقم )A.718 )17 وتعديالتها ,
واإلى املدونة الدولية للنقل الآمن للمواد امل�سعة ال�سادرة عن املنظمة البحرية الدولية مبوجب 

 ,  A.748 )18( القرار رقم
وبنــاء علــى مــا تقت�سيـه امل�سلحــة العامــة , 

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يعمل فـي �ساأن نقل الب�سائع اخلطرة فـي املوانئ وال�سفن العمانية , باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

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

املــادة الثالثــــة 

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

�صـدر فـي : 21 مـن ذي القعدة 1440هـ 
املـوافــــق : 24 مـن يوليـــــــــــو 2019م 

د . اأحمد بن محمد بن �صالم الفطي�صي
                                                                        وزيـــر النقـــــل والت�ســـــالت
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الئحة نقل الب�صائع اخلطرة فـي املوانئ وال�صفن العمانية 

الف�صــل االأول

تعريفـات واأحكـام عامـة   

 املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها 
ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :

الوزارة :
وزارة النقل والت�سالت .

الوزيـــر :
وزير النقل والت�سالت .

ال�صلطة البحرية : 
املديرية العامة لل�سوؤون البحرية فـي الوزارة .

املنظمـــة : 
املنظمة البحرية الدولية .

االتفاقية :
التفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974 , وتعديالتها .

مدونة الب�صائع اخلطرة : 
ال�سرتاطات البحرية الدولية لت�سنيف الب�سائع اخلطرة وفقا لالتفاقية الدولية ل�سالمة 

الأرواح فـي البحار لعام 1974 .
املدونة الدولية للنقل االآمن للمواد امل�صعة وتعديالتها : 

ال�سرتاطات الدولية للنقل الآمن للوقود النووي امل�سع والبلوتونيوم , والنفايات امل�سعة 
عاليـــة اخلطــــورة والإ�سعـــاع علـــى متـــن ال�سفــن وفقا لالتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح 

فـي البحار لعام 1974 .
هيئـة االإ�صـراف البحــري : 

هيئة غري حكومية يتم تفوي�سها من قبل ال�سلطة البحرية فـي دولة العلم ملعاينة واإ�سدار 
ال�سهادات القانونية لل�سفن العمانية .
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الب�صائع اخلطرة : 
اأي مادة �سلبة اأو �سائلة اأو غازية اأو م�سعة قد توؤدي اإلى اأ�سرار على �سحة الإن�سان , والبيئة , 

واملمتلكات .
ال�صفـينـة : 

كل من�ساأة تعمل عادة اأو تكون معدة للعمل فـي املالحة البحرية , وت�ستمل على جميع امللحقات 
والتفرعات ال�سرورية ل�ستثمارها .

املينـــــاء : 
كل ميناء جتاري , اأو �سناعي , وما ي�ستمل عليه من مرافق , وي�ستخدم لنقل الب�سائع اخلطرة .

اإدارة امليناء : 
كل �سخ�ض اعتباري عام اأو خا�ض يتولى اإدارة جميع الأن�سطة فـي امليناء .

وثيقة االمتثال : 
�سهـــادة تثبـــت ا�ستيفــــاء ال�سفـينــــة ملتطلبــــات نقـــل الب�سائع اخلطرة �سارية املفعول �سادرة 
الدولية  البحرية  املنظمة  وتعميم   , التفاقية  ملتطلبات  وفقا   , البحريـــة  ال�سلطــــة  مـــن 

MSC.1/Circ.1226 اخلا�ض بنقل الب�سائع اخلطرة على ال�سفن . 

الربــــان : 
�أو تولى   ، �إليه قيـادة �ل�سفـينة  �ل�ســروط �لقانونيـة ، وعهدت  �ل�سخـ�ص �لذي توفرت فـيه 

قيادتها بالفعل لأ�سبـاب �سرعيـة , اأو ب�سفـة موؤقتـة .
البحــارة : 

كل �سخ�ض يرتبط بعقد عمل على ال�سفـينة .
ال�صركــة : 

كل �سخ�ض اعتباري �سواء كان خا�سا اأو مملوكا للدولة ملكية خا�سة , يتولى مهمة ا�ستثمار 
ال�سفـينة حل�سابه اخلا�ض �سواء كان مالكا , اأو م�ستاأجرا .

امل�صغـــــل : 
�سركة امليناء اأو املوؤ�س�سة التي رخ�ض لها من اإدارة امليناء مبمار�سة اأن�سطة امليناء .

ال�صاحــن :
كل �سخ�ض طبيعي , اأو اعتباري يربم عقد النقل مع الناقل . 
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املــادة ) 2 (

ال�سفن  , وعلى  املوانئ  فـي  تنقل  التي  الب�سائع اخلطرة  الالئحة على  اأحكام هذه  ت�سري 
العمانية باأي �سورة كانت .

وت�ستثنى من ذلك املخازن املعدة ل�ستخدامات ال�سفـينة , واملعدات اخلا�سة بها .

املــادة ) 3 (

يحظر نقل الب�سائع اخلطرة على ال�سفن العمانية اإل وفقا لأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 4 (

يحظر اإبحار اأي �سفـينة فـي املياه الإقليمية العمانية اإل بعد احل�سول على وثيقة المتثال .

املــادة ) 5 (

تتولـــى ال�سلطــة البحريــة متابعة تنفـيـــذ اأحكام هـــذه الالئحـــة فـي املوانــــئ وعلى ال�سفـــن 
العمانية وفقا لأحكام مدونة الب�سائع اخلطرة , وذلك بالتن�سيق مع اجلهات ذات ال�سلة .

املــادة ) 6 (

تلتزم كل �سفـينة تقوم بنقل الب�سائع اخلطرة بتزويد اإدارة امليناء بن�سخة من قائمة الب�سائع 
اخلطرة التي حتملها , بحيث تكون متوافقة ومتطلبات مدونة الب�سائع اخلطرة .

املــادة ) 7 (

تلتزم ال�سفن العمانية التي تتعامل مع الب�سائع اخلطرة بتوفـري الآتي : 

  اأ - وثيقة المتثال . 

ب - ن�سخة من مدونة الب�سائع اخلطرة مع اآخر التعديالت التي طراأت عليها .

 ج - اإجراءات الطوارئ اخلا�سة بالتعامل مع الب�سائع اخلطرة .

  د - دليل الإ�سعافات الأولية امل�ستخدم فـي حوادث الب�سائع اخلطرة .

املــادة ) 8 (

ت�سدر ال�سلطة البحرية التعليمات الالزمة لتنفـيذ اأحكام هذه الالئحة .
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الف�صــل الثانــي

ت�صنيـف الب�صائـع اخلطـرة

املــادة ) 9 ( 

تق�سم الب�سائع اخلطرة اإلى الفئات الآتية :

- الفئة )1( املتفجرات .
- الفئة )2( الغازات : امل�سغوطة , امل�سالة , اأو املذابة حتت ال�سغط .

- الفئة )3( ال�سوائل القابلة لال�ستعال .
- الفئة )4٫1( املواد ال�سلبة القابلة لال�ستعال .

- الفئة )4٫2( املواد القابلة لالحرتاق التلقائي .
- الفئة )4٫3( املواد التي اإذا اختلطت باملاء انبعثت منها غازات قابلة لال�ستعال .

- الفئة )5٫1( املواد املوؤك�سدة .
- الفئة )5٫2( البريوك�سيد الع�سوي .

- الفئة )6٫1( املواد ال�سامة .
- الفئة )6٫2( املواد املعدية .

- الفئة )7( املواد امل�سعة .
- الفئة )8( املواد امل�سببة للتاآكل .

- الفئة )9( اأي مواد اأخرى ت�سكل خطورة .
الف�صــل الثالــث

اآلية التعامل مع الب�صائع اخلطرة

املــادة ) 10 (

يجب عند التعامل مع الب�سائع اخلطرة اللتزام بال�سوابط الآتية :

 اأ - و�سع عالمة مميزة على الب�سائع اخلطرة وفقا خل�سائ�ض كل منها .
ب - تعبئة الب�سائع اخلطرة على النحو املحدد لكل فئة وفقا ملدونة الب�سائع اخلطرة .
  ج - توثيق الب�سائع اخلطرة على النحو املحدد لكل فئة وفقا ملدونة الب�سائع اخلطرة .
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 د - اعتماد تخزين الب�سائع اخلطرة فـي ال�سفـينة من قبل ال�سلطة البحرية , اأو هيئة 
الإ�سراف البحري التي يتم تفوي�سها .

 هـ - ف�سل الب�سائع اخلطرة عن بع�سها بع�سا , وذلك على النحو املحدد لكل فئة وفقا 
ملدونة الب�سائع اخلطرة .

املــادة ) 11 (

يجب على ال�ساحن عند تعبئة وتغليف الب�سائع اخلطرة اللتزام بال�سوابط الآتية : 
قادرة على حتمل  تكون  , بحيث  اآمنة  الب�سائع اخلطرة بطريقة  وتغليف  تعبئة   - اأ   

خماطر عمليات املناولة فـي امليناء , وفـي اأثناء النقل فـي البحر .
ب - ا�ستخدام مواد ما�سة لل�سوائل تكون قادرة على التقليل من املخاطر التي قد تنتج 
عن هذه ال�سوائل , واأن تكون قادرة على امت�سا�ض ال�سوائل فـي حالة ك�سر اأوعية 

التخزين .
وذلك   , التعبئة  بعد  بالكامل  ال�سوائل اخلطرة مملوءة  تكون عبوات تخزين  األ   - ج 

لت�سمح لها بالتمدد عند ارتفاع درجة احلرارة فـي اأثناء عمليات النقل .
  د - اأن يتم ت�سنيع وفح�ض و�سيانة وتعبئة الأ�سطوانات اأو اأوعية تخزين الغازات حتت 
ال�سغط ح�سب املوا�سفات الدوليـــة . وفــــي جميـــع الأحــوال تتم معاملة العبوات 

امل�ستعملة الفارغة للب�سائع اخلطرة معاملة العبوات اململوءة .
املــادة ) 12 (

يجب على ال�ساحن التاأكد من اأن توثيق الب�سائع اخلطرة قد ا�ستوفى الآتي :
   اأ - تدوين ال�سم العلمي , والتجاري للعبوات , واحلاويات التي حتتوي على الب�سائع اخلطرة .
ب - و�سم العبوات , واحلاويات التي حتتــوي علـــى الب�سائـــع اخلطـــرة بو�ســـم وا�ســـح , 
اأو توفـري بطاقة بيانات ت�سمن و�سوح خ�سائ�ض الب�سائع اخلطرة التي حتتويها 

فـي حال تعر�سها للغمر .
املتعلقة بها فـي  ج  - ت�سمية الب�سائع اخلطرة بال�سم العلمي ال�سحيح فـي الوثائق 

املوانئ وال�سفن العمانية , واأن حتتوي على و�سف دقيق لها .
 د - اأن يرفق مع العبوات , اأو احلاويات , اأو غريها من الو�سائل التي تنقل الب�سائع 
, بطريقة �ساحلة  , وو�سمها  , وتغليفها  اأنه قد مت تعبئتها  اخلطرة �سهادة تثبت 

للنقل فـي البحر .
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املــادة ) 13 ( 

عليهـا  املن�سو�ض  واحلــدود  بالكميــات  اإل  الركـاب  �سفــن  املتفجرات على منت  نقل  يحظر 
فـي مدونة الب�سائع اخلطرة بحيث ل تعر�ض حياة الركاب للخطر , �سريطة اتخاذ جميع 

احتياطات ال�سالمة اخلا�سة , والالزمة لنقلها .

املــادة ) 14 (

مع مراعاة حكم املادة )13( من هذه الالئحة , يجوز بعد موافقة ال�سلطة البحرية نقل 
كميات اأو اأنواع من املتفجرات دون التقيد باحلدود , والكميات املن�سو�ض عليها فـي مدونة 
الب�سائع اخلطرة , �سريطة اتخاذ اإجراءات �سالمة م�سددة فـي هذه احلالة وفق ما حتدده 

ال�سلطة البحرية .

املــادة ) 15 (

من  �سادرة  �سهادة  على  باحل�سول  امل�سعة  املواد  بنقل  تقوم  التي  العمانية  ال�سفن  تلتزم 
ال�سلطة البحرية , اأو من تفو�سه تفـيد توافقها مع متطلبات املدونة الدولية للنقل الآمن 

للمواد امل�سعة , وتعديالتها .

الف�صــل الرابــع

التزامــات ال�صركــة

املــادة ) 16 (

اإجراءات  بدليل  اخلطرة  الب�سائع  نقل  قبل  ال�سفـينة  تزويد  من  بالتاأكد  ال�سركة  تلتزم 
ال�ستجابة للطوارئ على ال�سفن التي حتمل ب�سائع خطرة , عمال بتعميم املنظمة ال�سادر 
فـي هذا ال�ساأن , كما تلتزم ال�سركة مبراعاة دليل الإ�سعافات الأولية الطبية لال�ستخدام 

. )MFAG( فـي احلوادث التي تنطوي على الب�سائع اخلطرة

الف�صل اخلام�س

التزامات الربان

املــادة ) 17 (

يجب على الربان عند نقل الب�سائع اخلطرة التحقق من ا�ستيفاء الآتي :

الب�سائع اخلطرة  مع  للتعامل  الالزمة  والحتياطات   , الإجراءات  اتخاذ جميع   - اأ   
املوجودة على ال�سفـينة .
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ب - اأن لدى طاقم ال�سفـينة املعرفة الالزمة للتعامل مع الب�سائع اخلطرة .

ج - وجود وثائق و�سهادات املركبات واحلاويات واملقطورات قبل �سعودها على ال�سفـينة 
الب�سائع  ملتطلبات مدونة  وفقا  وتخزينها   , الب�سائع اخلطرة  للتاأكد من وجود 

اخلطرة .

مدونة  ملتطلبات  وفقا  اخلطرة  الب�سائع  عبوات  على  والعالمات  البيانات  وجود   - د 
الب�سائع اخلطرة .

هـ - �سهادة تثبت �سالمة تخزين وتثبيت الب�سائع اخلطرة على الوحدات من �ساحنات 
وحاويات ومقطورات وغريها .

و - ما يفـيــد اللتـــزام التـــام باملتطلبات الدوليـــة وتعميـــم املنظمــة البحرية الدولية 
  . MSC .1/Circ .1226 MSC .1/Circ .1328 رقم

الب�سائع  نقل  قبل  املن�ساأ  بلد  فـي  العالقة  ذات  ال�سرورية من اجلهات  املوافقات   - ز 
اخلطرة , وخا�سة املتفجرات .

املــادة ) 18 (

يجب على الربان عند نقل الب�سائع اخلطرة اللتزام بال�سوابط الآتية :

اأ - وجـــود خطـــة , واإجــــراءات للطــوارئ للتعامــل مع احلوادث الناجتة عن الب�سائع 
اخلطرة .

وكيفـيـــة   , واملل�سقـــات   , املناولة  وطرق   , الطوارئ  واإجراءات   , اإر�سادات  توفـري   - ب 
التخزين الآمن مع مراعاة ف�سل الب�سائع عن بع�سها بع�سا وفقا ملتطلبات مدونة 

الب�سائع اخلطرة .

وفقا  اخلطرة  الب�سائع  تغليف  تثبت  وثائق  بدون  املركبات  ب�سعود  ال�سماح  عدم   - ج 
ملتطلبات مدونة الب�سائع اخلطرة .

 د - حتديد اأماكن تخزين الب�سائع اخلطرة ح�سب ت�سنيف درجة خطورتها بحيث يتم 
عزل الب�سائع اخلطرة التي قد تتفاعل معا .

هـ  - تهويـــة مناطــق تخزيــن الب�سائع اخلطرة بنظام تهوية قـــادر على اإخراج الغــازات 
الناجتة ب�سرعة , وفعالية .
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 و - توفـري املالب�ض الواقية من املواد الكيماوية , والأدوات اخلا�سة الأخرى . 

 ز - اتخاذ جميع الحتياطات الالزمة لتجنب احلريق , اأو النفجــار عــلى ال�سفـينـــة 
التي حتمل ال�سوائل , اأو الغازات القابلة لال�ستعال .

ح - اتخاذ جميع الحتياطات للحد من ن�سوب حريق على ال�سفـينة التي حتمل املواد 
املعر�سة لال�ستعال اللحظي .

ط - �حلفـــاظ على �سالمــــة ، وخلو �سناديق �حلريـــق ، و�أماكـــن قيــا�ص م�ستوى �مليـــاه ، 
والوقود على ال�سفـينة والأجهزة املماثلة من اأي معوقات .

ي - اتخاذ جميع احتياطات ال�سالمة ومنع وقوع احلوادث فـي اأثناء التحميل والتفريغ 
للب�سائع اخلطرة فـي جميع الأوقات , والظروف .

ك - اأن يقدم خـــالل اأجـــل معقـــول تقريرا يت�سمــن تفا�سيــل احلادث فـي حــال وقوعــه 
 , بال�سفـينة  اخلا�سة  البحري  الإ�سراف  وهيئة   , وال�سركة   , العلم  دولة  من  لكل 
واإلى اأقرب دولة �ساحلية , وذلك عمال باملبادئ التوجيهية , واملبادئ العامة التي 
اعتمدتها املنظمة , على اأن ينتقل هذا اللتزام اإلى مالك ال�سفـينة , اأو امل�ستاأجر , 

اأو امل�سغل , اأو وكالئهم فـي حال ترك الربان لل�سفـينة .

املــادة ) 19 (

يجب على الربان عند تخزين الب�سائع اخلطرة اللتزام بالآتي :

 اأ - اأن يتم حفظ , وربط , وتخزين الب�سائع اخلطرة بطريقة تتنا�سب , وطبيعة كل منها .

ب - اأن يتم ف�سل الب�سائع اخلطرة غري املتجان�سة عن بع�سها بع�سا .

ج - اأن يتم حفظ املتفجرات - با�ستثناء الذخائر - فـي مكان مغلق , واآمـــن خـــالل فتــرة 
وجودها فـي ال�سفـينة .

د - اأن يتم تخزين عبوات الب�سائع اخلطرة التي تنتج اأبخرة فـي مكان جيد التهوية 
على �سطح ال�سفـينة , مع مراعاة عدم تاأثري هذه الأبخــرة علـــى مبنـــى الإعا�ســـة 

فـي ال�سفـينة .
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هـ - التاأكد من ا�ستخدام الإ�سارات املو�سحـة فــي املدونـــة مـــن اأجـــل التعامـــل ال�سليـــم 
مع الب�سائع اخلطرة فـي اأثناء التحميل , والتخزين , والتثبيت .

 و - اأن يتم تخزين املواد امللوثة بطريقة ت�سمن عدم ت�سريبها , واأن يتم ربطها بطريقة 

ت�سمن �سالحيتها للنقل .

ز - عــدم غ�ســل هـــذه املـــواد اأو اإنزالهــا اإلى البحــر اإل فـي احلــالت التي تقتــ�سي اإنقــاذ 

الركاب , وال�سفـينة . 

املــادة ) 20 (

يجـــب علـــى الربــان عنـــد نقـــل الب�سائـــع اخلطــرة التاأكد من اتخاذ الحتياطات اخلا�سة 

باحلرائق , وذلك على النحو الآتي : 

 �أ - توفـري نقاط مياه �إ�سافـية على خط �حلر�ئق �لرئي�سي ، وتوفـري طريقة لت�سغيله 

عن بعد .

ب  - توفـري نظام مكافحة حرائق فعال , وثابت فـي اأماكن تخزين الب�سائع اخلطرة .

ج - توفـري نظام اكت�ساف احلرائق فـي اأماكن تخزين الب�سائع اخلطرة .

د - توفـري طفايات متنقلة فـي اأماكن تخزين الب�سائع اخلطرة ملكافحة حرائق املواد 

الكيميائية . 

هـ - توفـــري نظــام اإطفــاء ثابت ملكافحــة احلرائــــق الناجتة عن الب�سائـــع اخلطــرة يكفل 

ت�سريف فعال للمياه .

اتزان  على  احلر  ال�سطح  تاأثري  من  للتقليل  للمياه  فعال  ت�سريف  نظام  توفـري   - و 

ال�سفـينة .

ز  - اتخاذ احتياطات اإ�سافـية ملكافحة احلرائق الناجتة عن الب�سائع اخلطرة . 
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الف�صــل ال�صــاد�س

التزامــات اإدارة املينــاء

املــادة ) 21 (

يجب على اإدارة امليناء اأو امل�سغل اللتزام بالآتي :

الب�سائع  نقل  اأثناء  فـي  تقع  التي  احلوادث  عن  البحرية  ال�سلطة  باإبالغ  القيام   - اأ 

اخلطرة .

ب - و�ســـع الأنظمـــة , والإجـــراءات والتعليمـــات ال�سروريــــــة لتنظيـــــم نقـــل , وتخزيــــن 

الب�سائع اخلطرة وفقا للمتطلبات الدولية لتعزيز ال�سالمة البحرية فـي املوانئ , 

وتفادي احلوادث التي ت�سيب الأ�سخا�ض , اأو املمتلكـــات , اأو ت�سر البيئة , وتفادي 

الأ�سرار التي تلحق بو�سائل النقل امل�ستخدمة , اأو بالب�سائع الأخرى .

ج - اتخاذ التدابري الالزمة للتفتي�ض على احلاويات ووحدات نقل الب�سائع اخلطرة 

, ومتطلبات مدونة الب�سائع اخلطرة وتزويد  املينـــاء للتاأكـــد مـــن توافقهــا  فــــي 

ال�سلطة البحرية بهذه التدابري ب�سكل دوري من اأجل اإبالغ املنظمة .

 د - القيام باإحاطة املتعاملني مع هذه الب�سائع بكافة املخاطر التي تنتج عن الب�سائع 

اخلطرة وفقا لأحكام مدونة الب�سائع اخلطرة .

هـ - اتخاذ الإجراءات الالزمة , والحتياطات للطوارئ حلمايـة الأ�سـخا�ض , واملمتلكات , 

والبيئـــة فـي حالـــة احلــــوادث , كمــا يجـب تزويـــد ال�سلطــــة البحريـــــــــة بالإجراءات 

املتخذة فـي �ساأن اإجراء التمارين , والتدريبات ح�سب خطة امليناء .

و - و�ســـع برنامــــج تدريبـــي للموظفــــني املعنيـــني بالتعامـــل مـــع الب�سائـــــع اخلطـــرة 

مع �سرورة اإبالغ ال�سلطة البحرية بهذه الربامج .

 ز - تكليـــف موظـف موؤهـــل , ملتابعـــة تنفـيــذ اأحكـــام هذه الالئحـــة , ومدونـــة الب�سائــــع 

اخلطرة .
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ح - متكني املوظفـني املخولني �سفة ال�سبطية الق�سائية من القيام باأعمال الرقابة 

اخلا�سة  املواقع  اإلى  الو�سول  من  بتمكينهـــم  وذلك   , بهـــم  املنوطـــة  والتفتيـــ�ض 

بالب�سائـــع اخلطـــرة مـــن اأجــــل معاينتــــها , بالإ�سافــــة اإلــــى توفـيــــر كـــل مــا يلــزم 

من معلومات , اأو م�ستندات تتعلق بها .

الف�صــل ال�صابــع

اجلــزاءات االإداريــة

املــادة ) 22 (

 اأ - تفر�ض غرامـــة اإداريـــة ل تقل عن )500( خم�سمائـــة ريال عمانــــي , ول تزيـد على 

)1000( األف ريال عماين , على كل من يخالف اأحكام املواد )7 , 12 , 13 , 14 , 16 , 19( 

من هذه الالئحة . 

ب - تفر�ض غرامة اإدارية ل تقل عن )1000( األف ريال عماين , ول تزيد على )3000( 

ثالثة اآلف ريال عماين , على كل من يخالف اأحكام املادة )11( من هذه الالئحة .

ج - تفر�ض غرامة اإدارية ل تقل عن )100( مائة ريال عماين , ول تزيد على )500( 

خم�سمائة ريال عماين , على كل من يخالف اأحكام املواد )18 , 20 , 21/اأ( من هذه 

الالئحة .

تزيد على  , ول  ريال عماين  اإدارية ل تقل عن )500( خم�سمائة  - تفر�ض غرامة  د 

)1000( األـــف ريــــال عمانـــي عـــلى كــل من يخالف اأحكام املادة )21/ب , ج , هـ , ح( 

من هذه الالئحة .

وت�ساعف قيمة هذه الغرامات بحديها الأدنى والأق�سى فـي حالة تكرار املخالفة .
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احلـر�س ال�سلطانـي العمانـي 
قـــرار 

رقـــم 2019/7
باإعـادة ت�سكيــل جملــ�س اإدارة �سندوق تقاعـد احلـر�س ال�سلطانـي العمانـي 

ا�ستنـــادا اإلـــى النظـــام الأ�سا�ســـي ل�سنـــــدوق تقاعـــــــد احلــــر�س ال�سلطانــــي العمانــــي ال�ســــادر 
بالقــــرار رقــــم 94/1 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،
تقــــــرر

املــادة الأولـــــى
يعـــــاد ت�سكيــــــل جملــــ�س اإدارة �سنــــــدوق تقاعـــــد احلــــــر�س ال�سلطانـــــــي العمانـــــــي برئا�ستنـــــــا 

وع�سويـــــة كـــــل مــــن :

1 - العميد الركن / حمـــد بن حممــــد بن را�ســـــد العبــــــــري                        نائبـا للرئيـ�س
2 - العميد الركن / م�سعــــــــود بن �سعيــــد بـن علــــي املنـــذري                         ع�ســــــــــــــــــــــــــــــوا
3 - العقيد الركن / حميـد بن فا�ســـل بن �سليمـان القرينـــي                            ع�ســــــــــــــــــــــــــــــوا 
4 - العقيد الركن / حممــــــود بن ها�ســـل بن ذيــــاب ال�سيابـي                           ع�ســــــــــــــــــــــــــــــوا
5 - العقيد الركن / نا�ســـر بن �سعيــــد بن �سالــــم اخلرو�سـي                            ع�ســــــــــــــــــــــــــــــوا
6 - ال�سابط املدين / �سعيــــــد بن حمــــــد بن جمعـــــة املالكــــــي                           ع�ســــــــــــــــــــــــــــــوا
7 - الفا�سل /  عبدالعزيـز بن حممـد اخلرو�ســــي- ممثل وزارة املالية      ع�ســــــــــــــــــــــــــــــوا
ويعــــني الفا�ســــل / م�سبــــح بن �سيـــــف بـــن م�سبــــح املطيــــري مديــــر ال�سنـــــدوق بالوكالــــة 

ع�ســـوا ومقـــــررا للمجلـــــ�س . 
املــادة الثانيــــة

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

�سدر فـي : 15 من ذي القعدة 1440هـ
املوافــــق : 18 من يوليـــــــــو  2019م 

اللواء الركن / خليفة بن عبداللـه بن �سعيد اجلنيبي 
قائـــــــــــــــد احلــــــــر�س ال�سلطانــــــــي العمانـــــــــــي 
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1304(

وزارة العـــــدل
قــرار جلنــة قبــول املحامـــني

رقم 2019/5/6

باإعــالن حــل �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

ا�ستنادا اإلى قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108 ،
واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�شاأن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�شيـ�س ال�شركات 

املدنية للمحاماة ،
واإلـى قــرار جلنــــة قبـــول املحاميــن رقـــــم 2017/3/60 باملوافقــة علــى تاأ�سيـــ�س �سركـــــة / طارق 
الكيومي ورمي الزدجايل للمحامـاة واال�ست�سارات القانونية ) �سركـــة مدنيــة للمحاماة ( ،

واإلــى حم�ســر اجتماع ال�سركــاء املوؤرخ 2019/5/6م املت�سمـن حــل ال�سركـــة ،
واإلــى اجتمــاع جلنة قبول املحامني رقم 2019/5 بتاريخ 2019/7/9م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

حــــــل �سركـــــــة / طــــارق الكيومــــي وريـــــم الزدجالــــي للمحامـــــــاة واال�ست�ســـــارات القانونيــــــة 
) �سركــة مدنيـــة للمحامـــاة ( مـــن �سجــــل قيــــد ال�سركــــــات .

املــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي : 6 / 11 / 1440هـ 
املوافـــــق : 9 /   7  / 2019م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري  
                                                                                   وكيــــــــل وزارة العـــــــــــدل                                                                                     

رئيـــــــــــ�س جلنـــــــــــة قبــــــــول املحاميـــــــــــن
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اجلريدة الر�سمية العدد )1304(

قــرار جلنــة قبــول املحامـــني

رقم 2019/5/8

باإعــالن حــل �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

ا�ستنادا اإلى قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108 ،
واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�شاأن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�شيـ�س ال�شركات 

املدنية للمحاماة ،
واإلـى قرار جلنـة قبـول املحامني رقـم 2013/6/61 باملوافقة علـــى تاأ�سيـــ�س �سركـــة / ك�ســـوب 

وقطن للمحامـاة واال�ست�سارات القانونية ) �سركـة مدنيــة للمحاماة ( ،
واإلــى حم�ســر اجتماع ال�سركــاء املوؤرخ 2019/6/1م املت�سمـن حــل ال�سركـــة ،

واإلــى اجتمــاع جلنة قبول املحامني رقم 2019/5 بتاريخ 2019/7/9م ،
وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

حل �سركـــة / ك�ســـوب وقطن للمحامـاة واال�ست�سارات القانونيـة ) �سركة مدنية للمحاماة ( 
مـــن �سجــــل قيــــد ال�سركــــــات .

املــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي : 6 / 11 / 1440هـ 
املوافـــــق : 9 /   7  / 2019م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري  
                                                                                   وكيــــــــل وزارة العـــــــــــدل                                                                                     

رئيـــــــــــ�س جلنـــــــــــة قبــــــــول املحاميـــــــــــن
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á`YÉæ°üdGh IQÉ`éàdG IQGRh

¿Ó`````````YEG
 ¥ƒ``≤M ¿ƒ``fÉb ΩÉ``µMC’ É≤ah á``«YÉæ°üdG  êPÉªædG  π``«é°ùJ øY á```jôµØdG  á```«µ∏ŸG  Iô``FGO  ø``∏©J

. 2008/67 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«YÉæ°üdG á``«µ∏ŸG
»YÉæ°U º°SQ hCG êPƒªæd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG

¿É``````ªY á`````æ£∏`°S
 á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
IQÉ`éà∏d á`eÉ©dG á`jôjóŸG
á````jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô``FGO

(21)OM/ID/2019/00001
(22)2019/1/20
(11)
(15)
(45)

 ƒfQÉcƒd ∞«æ°üJLoc Cl.(51)

(71)1 á«fÉªY - (Ω.´.Ω.¢T) ¿ÉÑdCÓd ¿hõe ácô°T
2

(72)1ÊÉ£jôH  , õ∏jÉØdƒ°ûà°S πµjÉe »eÒL
2

(73)1
2

(74)1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2

(30)
 á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H

óLƒj ’ : ájƒdhC’G ºbQ
óLƒj ’ : ájƒdhC’G ïjQÉJ

(12)»YÉæ°U  êPƒ‰Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)
(54)           1 L Jarra bottle : Ö∏£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG

ô°üàîŸG ∞°UƒdG    (57)
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
»YÉæ°U º°SQ hCG êPƒªæd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG

¿É``````ªY á`````æ£∏`°S
 á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
IQÉ`éà∏d á`eÉ©dG á`jôjóŸG
á````jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô``FGO

(21)OM/ID/2019/00002
(22)2019/1/20
(11)
(15)
(45)
ƒfQÉcƒd ∞«æ°üJLoc Cl.(51)

(71)1 á«fÉªY - (Ω.´.Ω.¢T) ¿ÉÑdCÓd ¿hõe ácô°T
2

(72)1ÊÉ£jôH  , õ∏jÉØdƒ°ûà°S πµjÉe »eÒL
2

(73)1
2

(74)1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2

(30)
 á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H

óLƒj ’ : ájƒdhC’G ºbQ
óLƒj ’ : ájƒdhC’G ïjQÉJ

(12)»YÉæ°U êPƒ‰Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)
 (54)         1.5 L Jarra bottle  : Ö∏£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG

ô°üàîŸG ∞°UƒdG (57) 
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
»YÉæ°U º°SQ hCG êPƒªæd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG

¿É``````ªY á`````æ£∏`°S
 á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
IQÉ`éà∏d á`eÉ©dG á`jôjóŸG
á````jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô``FGO

(21)OM/ID/2019/00003
(22)2019/1/20
(11)
(15)
(45)
ƒfQÉcƒd ∞«æ°üJLoc Cl.(51)

(71)1 á«fÉªY - (Ω.´.Ω.¢T) ¿ÉÑdCÓd ¿hõe ácô°T
2

(72)1ÊÉ£jôH  , õ∏jÉØdƒ°ûà°S πµjÉe »eÒL
2

(73)1
2

(74)1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2

(30)
 á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H

óLƒj ’ : ájƒdhC’G ºbQ
óLƒj ’ : ájƒdhC’G ïjQÉJ

(12)»YÉæ°U êPƒ‰Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)
 (54)         1 L Jarra Tub  : Ö∏£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG

 ô°üàîŸG ∞```°UƒdG (57)
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
»YÉæ°U º°SQ hCG êPƒªæd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG

¿É``````ªY á`````æ£∏`°S
 á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
IQÉ`éà∏d á`eÉ©dG á`jôjóŸG
á````jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô``FGO

(21)OM/ID/2019/00004
(22)2019/1/20
(11)
(15)
(45)
ƒfQÉcƒd ∞«æ°üJLoc Cl.(51)

(71)1 á«fÉªY - (Ω.´.Ω.¢T) ¿ÉÑdCÓd ¿hõe ácô°T
2

(72)1ÊÉ£jôH  , õ∏jÉØdƒ°ûà°S πµjÉe »eÒL
2

(73)1
2

(74)1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2

(30)
 á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H

óLƒj ’ : ájƒdhC’G ºbQ
óLƒj ’ : ájƒdhC’G ïjQÉJ

(12)»YÉæ°U êPƒ‰Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)
 (54)         2 L Jarra Pack  : Ö∏£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG

 ô°üàîŸG ∞```°UƒdG (57)
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
¿Ó````````YEG

 ΩÉµ`MC’ É`≤ah á`dƒÑ≤ŸG á`jQÉéàdG äÉ`eÓ©dG π`«é°ùJ äÉ`Ñ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
 QOÉ°üdG á`«Hô©dG è`«∏ÿG ∫hó`d ¿hÉ`©àdG ¢ù`∏› ∫hó`d á`jQÉéàdG äÉeÓ©dG (ΩÉ`¶f) ¿ƒ`fÉb

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH

104526 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a 

. á©jô°ùdG äÉÑLƒdGh »gÉ≤ŸG äÉeóN , º©£e
 

 Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áæWÉÑdG ¢†«`a ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 317 : Ü.Q 39 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/9/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116557 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a 

. ádÉª©dG ΩGó≤à°SG ÖJÉµe
 

 ∫ÉªYCÓd OGhôdG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 113 : Ü.Q 39 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   1 7/29/19   12:34 PM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118129 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a 
. á«KGôJ ∫õf

 
 è«∏ÿG πYh : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1266 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118952 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a 

. äÉjƒ∏◊Gh õHÉîŸG äÉéàæe
 

 è«∏ÿG π°UCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   2 7/29/19   12:34 PM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119911 : 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

 
 áãjó◊G ™jQÉ°ûª∏d ídGƒŸG º«°ùf : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2877 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120380 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£e
 

 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd ójÉ°üb ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q1827 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   3 7/29/19   12:34 PM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123883 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
. á«bQh ¢SÉ«cCGh ÖFÉ≤M ™æ°U

 
 IQÉéà∏d óéædG Rƒæc á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125722 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. ‹B’G Ö°SÉ◊G äÉµÑ°T ôjƒ£J
 

 Ω.Ω.¢T É«Lƒdƒæµà∏d AÉ°†«ÑdG áMGƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ô```°TƒH áj’h , Ωô``≤dG Å`WÉ°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   4 7/29/19   12:34 PM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126371 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG äÓfi äGhOCGh äGó©Ÿ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áãjó◊G QÉØX QÉJhCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/2/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126375 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ìÓ°UEGh ájôëÑdG äGó©ŸGh äGOGó°üdGh äÉeGƒ©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG  »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. ájôëÑdG äÉæ«HQƒàdGh äÉcôëŸG áfÉ«°Uh

 
 Ω.Ω.¢T á«dhódG »à«æØfG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/2/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   5 7/29/19   12:34 PM

-37-



(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126778 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«cÓ¡à°SG ájQÉŒ äÉ©ª›

 
 Ω.Ω.¢T ôjƒ£àdGh QÉªãà°SÓd äÉª«Z : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , AÉéæa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

127462 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a

. ÊÉª©dG ÎYõdG , á«YGQõdG äÉéàæŸG
 

 á«YGQõdG äÉéàæª∏d ô°†NC’G ÖgòdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉfi , »`aGƒdGh πeÉµdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   6 7/29/19   12:34 PM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127629 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a 
. á«FÉ°ûfE’Gh ájQÉª©ŸG

 
 á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd óª°üdGóÑY øHG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 3607 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/4/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127945 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. á`aÉ«°†dG äƒ«H
 

 IóFGôdG ™jQÉ°ûª∏d á«∏gC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , »cREG áj’h , ôeGƒ©dG á©∏b : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   7 7/29/19   12:34 PM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128228 : 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

 
 AÉjRCÓd IRô£dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«YÉæ°üdG á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/4/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

128450 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a 

. AÉæH OGƒ`e
 

 Ω.Ω.¢T äÓ«cƒàdGh IQÉéà∏d »°VGƒ©dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 1551 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   8 7/29/19   12:34 PM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128641 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T ódÉÿG ∞«°ùdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h ,  …hQ 114 : Ü.Q 165 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/5/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128690 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. õÑfl
 

 á«æeÉ°†J - IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG Üô©dG ∫ƒ°UCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   9 7/29/19   12:34 PM

-41-



(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128693 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ôjƒ°üàdG πeÉ©eh äÉgƒjOƒà°SG

 
 IQÉéà∏d ÊGò«°ûdG ∫Óg : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«dÉª°ûdG π«◊G 111 : Ü.Q 944 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/5/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128696 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡eRGƒdh äGQÉWE’G ™«H
 

 Ω.Ω.¢T õ«°SôahG ádÓ°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   10 7/29/19   12:34 PM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128906 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. (IQÉ‚ ¢TQh) áYƒæàe á«Ñ°ûN äÉéàæe ™æ°U

 
 Ω.Ω.¢T á«dhódG á©eÓdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1897 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/5/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128928 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. áYƒæàe á«Ñ°ûN äÉéàæe ™æ°üe , IQÉ‚ á°TQh
 

 çÉKC’G ∫ÉªYC’ á©eÓdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG 112 : Ü.Q 1897 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   11 7/29/19   12:34 PM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128941 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
. ¿ÉÑ∏dG äÉéàæe , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh ¿ÉÑ∏dG âjRh AÉe êÉàfEG

 
 á«©«Ñ£dG ¿ÉÑ∏dG äÉéàæe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  á```dÓ°U á```j’h ,  Ió``jó÷G äÉ``«YÉæ°üdG  134 : Ü.Q 134 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi
2019/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128945 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG ºYÉ£ŸG
 

 IQÉéà∏d Üô©dG ≈£N á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  á```dÓ°U  á```j’h  ,  Ió``jó÷G  äÉ``«YÉæ°üdG  211  :  Ü.Q  40  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi

2019/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   12 7/29/19   12:34 PM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129105 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ájòMC’Gh ôØ°ùdG ™HGƒJh ájó∏÷G ™∏°ùdGh ÖFÉ≤ë∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 . IõgÉ÷G ¢ùHÓŸGh

 Üƒæ÷G π«°UCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 936 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129173 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 . ÜÉ©dC’G ¿óeh á«∏°ùàdG ¿óe á£°ûfCG , á«fhÎµdE’G IÉcÉëŸG áª¶fCGh á«∏°ùàdG ÜÉ©dCG á£°ûfCG

 ôªYÉH ⁄É°S øH óªMCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , Iójó÷G ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   13 7/29/19   12:34 PM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129248 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. äÉHhô°ûeh á©jô°S äÉÑLh Ωó≤j º©£e

 
 Ω.Ω.¢T á©Ñ°ùdG AÉbó°UC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , ôjƒÿG 130 : Ü.Q 1828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129301 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ádÉ≤ÑdG äÓfih äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG ™«H
 

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ¿É› Qƒ≤°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,  §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h 138 : Ü.Q 140 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   14 7/29/19   12:34 PM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129303 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ΩÉ°ùLC’G ∫Éªc õcGôe , á«fóÑdG ábÉ«∏dG õcGôe

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d »HhQhC’G ∫ÉªYC’G Öàµe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129320 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. π«ªŒ ¿ƒdÉ°U
 

 áflÉ°ûdG á«Hô©dG ádÉ°UC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat46.indd   15 7/29/19   12:34 PM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129325 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. á©jô°S äÉÑLh , ôFÉ°üY , äÉé∏ãe

 
 ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd …ó¡ØdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á∏«Ñ©ŸG 112 : Ü.Q 3318 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129332 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

 áfGódG ™FGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , á©æ°üŸG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   16 7/29/19   12:34 PM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129354 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
. §∏ÿG IõgÉL áfÉ°SôN êÉàfEGh ÆôØŸG ¥ƒHÉ£dG ™æ°U

 
 á«æWƒdG AÉª«g ´ƒHQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h 111 : Ü.Q 3160 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/6/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

129355 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°SÉH á∏°üàe äÉeóN
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d AÉª«g ´ƒHQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG 111 : Ü.Q 3160 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/6/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   17 7/29/19   12:34 PM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129412 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉ°ThôØŸG ´GƒfCG ™«ªLh â«cƒŸGh OÉé°ùdG IQÉŒ

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d AÉ°†ØdG ¿GƒdCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h ,  …hQ 112 : Ü.Q 506 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/6/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129419 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a 

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 QÉªãà°SÓd á«dhódG ¢ùLÔdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , ôjƒÿG 515 : Ü.Q 1042 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/6/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   18 7/29/19   12:34 PM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129441 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T á∏FÉ©dG óaGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG 111 : Ü.Q 42 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/6/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129460 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ™∏°ùdG ≠jôØJh øë°T
 

 Ω.Ω.¢T ájQÉéàdG äÉeóî∏d π«dódG áHGƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG 286 : Ü.Q 123 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   19 7/29/19   12:34 PM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129484 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ™FÉ°†ÑdG ≥jƒ°ùJh èjhôJ

 Ω.Ω.¢T ™jQÉ°ûŸG ôjƒ£àd á«ÑgòdG á°TÉ°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi 120 : Ü.Q 120 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129485 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a

. á«fó©ŸG ∞««µàdG …QÉ› äGójó“ ™æ°U , AGƒ¡dG ∞««µJ Iõ¡LCG ™æ°U
 

 Ω.Ω.¢T ¢†«HC’G ¢SQƒædG ôFÉW : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   20 7/29/19   12:34 PM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129538 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ∫ÉØWC’G á°VhQ

 
 IQÉéà∏d IQƒØ¶ŸG ¢ùª°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , óHóH 615 : Ü.Q 76 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/6/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129676 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«YÉæ°üdGh á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Qƒgõ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 IQÉéà∏d ≥jƒ°ùdG ¢SÉj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h 315 : Ü.Q 315 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   21 7/29/19   12:34 PM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129677 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 . É¡JÉéàæeh QƒªàdG ∞«∏¨Jh áÄÑ©J

 Ω.Ω.¢T ájQÉµàH’G ájòZC’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h 311 : Ü.Q 311 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129801 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 á````FõéàdÉH ™````«ÑdG  ,  π````«°ûdGh á«FÉ°ùædG  äÉjÉÑ©∏d á°ü°üîàŸG ô````LÉàŸG  »`a áFõéàdÉH ™``«ÑdG
 Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a

. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh
 

 IQÉéà∏d A’ƒdG ±É«WCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  á«∏NGódG  á¶aÉfi , πFÉª°S  áj’h ,  Æõd 615 :  Ü.Q 99 :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   22 7/29/19   12:34 PM

-54-



(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129815 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ä’É°üJ’G ä’hÉ≤e

 
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d §°ShC’G ¥ô°ûdG ¿ÉÑãc : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi  , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG 116 : Ü.Q 758 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118918 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. øLGhódG ™«H
 

 IQÉéà∏d »≤jô°ûdG ∞«°S ¥Éë°SEG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 499 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   23 7/29/19   12:34 PM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
91818 : 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

 
  AÉjRCÓd AGƒM ájhGR : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG 314 : Ü.Q 319 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2014/12/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121684 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. ôFÉ°ü©dG ™«H
 

  á«ÑgòdG »Ñ«°†ŸG ∫ÉeQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 255 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat56.indd   1 7/30/19   10:50 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121740 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

. QƒîÑdGh
 

 áãjó◊G ôjGôM á°ùŸ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122366 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ°ThôØŸG
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d …ÉÑeƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ô°TƒH áj’h , áÑjò©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat56.indd   2 7/30/19   10:50 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123985 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

. äÉæjƒªàdG , ºF’ƒdG OGóYEG ïHÉ£e , »°SÉ°SCG
 

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ∞FÉ£dG ∫ƒ¡°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124028 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á©Ñ°ùdG ∫ÓàdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 1937 : Ü.Q 130 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat56.indd   3 7/30/19   10:50 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124563 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡JÉeõ∏à°ùeh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 IQÉéà∏d ábô°ûŸG »°SQÉØdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/12/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125692 : 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

 áãjó◊G ájôeÉ©dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 110 : Ü.Q 242 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat56.indd   4 7/30/19   10:50 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125953 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ájô°ü©dG πàµf : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126410 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGOGÈdG
 

  ¥ƒ°ùà∏d ôLÉ◊G AGƒLCG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , IQƒHÉÿG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat56.indd   5 7/30/19   10:50 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126418 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«°VÉjQ äGhOCG ™«H

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¿ÉªY ∞«°U : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 881 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126473 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a

 á```aÉµd ïdG .. ø```FGó∏dG , êÉ``LõdG , Oƒ∏÷G , ø°û≤dG , Ö°ü≤dGh ¿GQõ``«ÿG ø``e çÉ```KC’G ™æ```°U
  º```YÉ£ŸGh ¥OÉæØdGh ∫RÉæª∏d iô``NC’G ¿OÉ````©ŸGh Ωƒ```«æŸC’G ø```e çÉ```KC’G ™````æ°U , ¢VGô```ZC’G
 äÉéàæe) ïdG.... ¢SÉ```ëædGh ∂fõdGh Ωƒ````«æŸC’G πãe ájójó◊G ÒZ ¿OÉ©ŸG ∂Ñ°S , Ö```JÉµŸGh
 äÓëŸGh ÖJÉµŸGh ¥OÉæØdGh ∫RÉæª∏d Ö°ûÿG øe çÉKC’G ™æ°U , ( ™æ°üdG áeÉJ ∞°üfh áeÉJ

. ( IQÉ‚ ¢TQh ) áYƒæàe á«Ñ°ûN äÉéàæe ™æ°U , ïdG .. ájQÉéàdG
 

 Ω.Ω.¢T IOhóëŸG Éµ«L ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat56.indd   6 7/30/19   10:50 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126497 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. Ωƒ«æŸCG äÉéàæe

 
  ájô°ü©dG ÜÉgƒdGóÑY ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q  133 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

126906 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

  ájQÉéàdG º«eôJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat56.indd   7 7/30/19   10:50 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126990 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á©Ñ°ùdG ∫ÓàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1937 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127735 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 á```FõéàdÉH ™```«ÑdG , äÉ````Mƒ∏dGh ∞```ëàdGh äGQÉcòà∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. ÉjGó¡dGh äÉ«°†Ø∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a

 
 Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d è∏ØdG êÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat56.indd   8 7/30/19   10:50 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127763 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

 
  IQÉéà∏d Iõ«ªŸG IOôdG IDƒdDƒd : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/4/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

127998 : 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

 
  IQÉéà∏d »Ñ«gƒdG ¬`∏dGóÑY ⁄É°S ¿ÉÁEG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1475 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat56.indd   9 7/30/19   10:50 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128280 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ (≈dhC’G á∏MôŸG) »°SÉ°SC’G º«∏©àdG

 
  ä’hÉ≤ŸG h IQÉéà∏d »HÉYõdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/4/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128330 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ™«Hh  áHÉbôdGh  ¢SÉ«≤dG  Iõ¡LCG  ™«Hh  á``«≤«°SƒŸG  ä’B’Gh  á```«°VÉjôdG  ™```∏°ùdGh  ÜÉ``©dC’G  ™``«H
. ‹B’G Ö°SÉ◊G äÉµÑ°T ôjƒ£Jh ºµëàdG áª¶fCGh áÑbGôŸG äGÒeÉc

  Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤àd πÑ≤à°ùŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat56.indd   10 7/30/19   10:50 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128505 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. ¬aÓNh ∫ƒª©ŸG πª°ûJ á«Hô©dG äÉjƒ∏◊G ™æ°U

 
 á≤dCÉàŸG ™jQÉ°ûª∏d ¿Éà°ùÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/5/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128666 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. (Úd’ódG ÖJÉµe) äGQÉ≤©dG áWÉ°Sh , ájQÉª©ŸGh á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G ÖJÉµe
 

 á∏eÉ°ûdG ¢SÉ°SC’G ôéM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h 132 : Ü.Q  506 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat56.indd   11 7/30/19   10:50 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128748 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. ájQÉª©ŸGh á«fóŸG á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G ÖJÉµe

 
  á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd »£≤°ùŸG »∏Y : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , Ωô≤dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/5/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128754 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QGOEG Öàµe

 Ω.Ω.¢T ™jQÉ°ûª∏d ÉeGô©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h 117 : Ü.Q 1254 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat56.indd   12 7/30/19   10:50 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128948 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , á«ÑàµŸG äGhOC’Gh á«°SÉWô≤∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 ¿ÉÑdC’G  äÉéàæŸ  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  á````jòMCÓd  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG
 ™«ÑdG , äÉØ¶æª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , äÓ∏```îŸGh ¿ƒàjõdGh ¢†«ÑdGh
 ™«ÑdG , äÉæjƒªàdG  , IQÉ£©dGh πHGƒàdGh ÍdGh äGô°ùµª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH
 ™«H , ∂dP ¬HÉ°T Éeh ∞∏ch •ƒ«N øe ¢ù```HÓŸG ™```HGƒàd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH
 »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , ¥Gƒ°SC’Gh ∑É°ûcC’G »`a áFõéàdÉH ≠```ÑàdG äÉéàæeh äÉHhô°ûŸGh ájòZC’G
 ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , QƒªàdGh áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG
 á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  áYƒæàŸG  á«dõæŸG  ÊGhC’Gh  äGhOCÓd  á°ü°üîàŸG
 ájRÉ¨dG) äÉHhô°ûŸGh äÉÑWôª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d
 ôjó°üàdG ÖJÉµe , É¡YGƒfCÉH äÉYÉ°ù∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , (áæNÉ°ùdGh
 ,  äÉMƒ∏dGh ∞ëàdGh äGQÉcòà∏d á°ü°üîàŸG ô````LÉàŸG  »````a  á````FõéàdÉH ™````«ÑdG  ,  OGô```«à°S’Gh
 ™«ÑdG  ,  ôØ°ùdG  ™HGƒJh ájó∏÷G ™∏°ùdGh ÖFÉ≤ë∏d á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a áFõéàdÉH  ™«ÑdG
 »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  É¡YGƒfCÉH  á°ûªbC’Gh  äÉLƒ°ùæª∏d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH
 Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , á«ÑàµŸG äGó©ŸGh ΩRGƒ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG
 á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh
 ΩRGƒdh äGhOCGh ¢ùHÓŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , á«°VÉjôdG ¢ùHÓŸGh äGhOCÓd
ájôµ°ùdG  äÉjƒ∏◊Gh  õHÉîŸG  äÉéàæŸ  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  ∫ÉØWC’G
 ô```LÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG ,  ÉjGó¡dGh äÉ«°†Ø∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 ™«ÑdG  ,  (õHÉîŸG  πª°ûJ  ’)  ™````FÉ°†ÑdG  ´Oƒ`````à°ùe  ,  Ωƒë∏dG  äÉé```àæeh  Ωƒ```ë∏d  á```°ü°üîàŸG
 π«¨°ûJ RÉ¡L , ÊƒjõØ∏àdG , ƒjOGôdG) á«dõæŸG Iõ¡LCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH

. IQòdG ™«H , äGOGÈdG , (ïdEG .. á«ªbôdG ƒjó«`ØdG ¢UGôbCG

  IQÉéà∏d Iõ«ªŸG IQƒHÉÿG Éª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , IQƒHÉÿG áj’h , 119 : Ü.Q 326 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat56.indd   13 7/30/19   10:50 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129006 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ

 
  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ÊÉ¡ÑædG §∏°U : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h 621 : Ü.Q 34 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129130 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájQÉŒ ä’Éch , ôjó°üàdGh OGÒà°S’G , ájOÉ°üàb’Gh ájQGOE’G äGQÉ°ûà°S’G
 

  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ájGóÑdG QGƒfCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  áæWÉÑdG  ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h 311 : Ü.Q 461 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat56.indd   14 7/30/19   10:50 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129214 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  äÉeóÿGh ∫ÉªYCÓd ÉHhG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

129231 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 äÉ```æFÉµ∏d ∫É```ª÷G ≈```∏Y á```¶aÉëŸGh á«ë°üdG ájÉæ©dG äÉeóNh á```«Ñ£dG äÉ``eóÿG ™«ªL
. ájô°ûÑdG

 
 Ω.Ω.¢T IóëàŸG »∏Y øHG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G π«◊G 121 : Ü.Q 776 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat56.indd   15 7/30/19   10:50 AM

-70-



(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129276 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ( á«∏c ) äÉ©eÉ÷G , äÉ«∏µdG

 Ω.Ω.¢T É«LƒdƒæµàdGh á°Sóæ¡∏d á«ŸÉ©dG á«∏µdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

,  §```````≤°ùe  á``````¶aÉfi  ,  ô`````°TƒH  á````j’h  112  :  Ü.Q  2546  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129304 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 á```FõéàdÉH ™```«ÑdG , É¡YGƒfCÉH á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a

 
  IQÉéà∏d á«°Tƒ∏ÑdG ¢ùdófCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat56.indd   16 7/30/19   10:50 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129339 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

 
  IQÉéà∏d á«Ñ£dG Iôjõ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h 114 : Ü.Q 520 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/6/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129351 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. Ëôc ¢ùjB’Gh √É«ŸGh ôFÉ°ü©dG ™«H
 

 IQÉéà∏d ¿Ghôe ∂∏ŸGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G π«◊G : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat56.indd   17 7/30/19   10:50 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129369 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 óHóH ábGô°TEG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , óHóH áj’h  600 : Ü.Q 488 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/6/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

129406 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ôØ°ùdG ä’Éch á£°ûfCG
 

  ájQÉéàdG ÖgòdG ¢ûjhQO áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæ``WÉÑdG ∫É``ª°T á``¶aÉfi , QÉ```ë°U áj’h 322 : Ü.Q 49 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat56.indd   18 7/30/19   10:50 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129459 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 , í∏ŸG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY , ôµ°ùdG , »YÉæ°üdG ÍdGh , hÉ```cÉµdGh …É````°ûdGh Í```dG
 , ÚëW , á«æ«ëW IhÓM , á£∏°S πHGƒJ , IQOƒH πHGƒJ , πHGƒJ , áfhôµ©e , º°ùª°ùdG , QhòÑdG

. äÉæé©e , Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , á°üªfi õÑN ™£b , ôFÉ£a , íªb
 

  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ¿hõe QGô°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  á«bô°ûdG  ÜƒæL á¶aÉfi , Qƒ°U áj’h 411 : Ü.Q 266 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
          

129474 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¥ƒ°ùJ õcôe
 

  Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG AÉaƒdG áæjóe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ∫É```ª°T á```¶aÉfi , iƒ````d á```j’h 311 : Ü.Q 376 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat56.indd   19 7/30/19   10:50 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129475 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGOGôH

 
  Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d Iõ«ªŸG ¿ÉØ°†Z IQÉæe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

129490 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e
 

 Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd ôWÉZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , ôjƒÿG 114 : Ü.Q 808 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat56.indd   20 7/30/19   10:50 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129501 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ΩÉNôdGh AÉæÑdG OGƒeh äÉjÌdGh ÜGƒHC’G ™«H

 
 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG á«ÑgòdG áæjóŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH áj’h , ¢ù«eôdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/6/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129506 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ÉjGó¡dG ∞dh ∞«∏¨J
 

  áãjó◊G º°ShôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ídGƒŸG 114 : Ü.Q 1149 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129515 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a á````FõéàdÉH ™``«ÑdG

. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG
 

  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »ã«¨dG óªfi øH ô°UÉf øH óªMCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

129537 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á°ü°üîàŸG äÓéŸGh ∞ë°üdG áYÉÑWh á°ü°üîàe ÒZ ™HÉ£e
 

 Ω.Ω.¢T (¿ƒgôe ó«≤dG) áãjó◊G …hQ á©Ñ£e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h 112 : Ü.Q 1180 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129540 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ôØ°ùdG ä’Échh á£°ûfCG

 
 »°ùjƒ©dG ¢ù«ªN øH ó«©°S øH óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  áæWÉÑdG  ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH áj’h 320 : Ü.Q 547 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/6/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

129541 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ‹õæŸG çÉKCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 á«dhódG QÉë°U ¿hõe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi 320 : Ü.Q 547 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129581 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

. QƒîÑdGh
 

  Ω.Ω.¢T Úæ◊G ¢ùª°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129588 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG
 

  á«æWƒdG »HÉ«°ùdG ó«©°S ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , óHóH áj’h 600 : Ü.Q 19 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129591 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SC’G º«∏©àdG

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéàdGh á∏eÉµàŸG ™jQÉ°ûª∏d IÈÿG â«H : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 123 : Ü.Q 50 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129700 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a

. áØ«dCG äÉfGƒ«M ±ÓYCG , »FGòZ èàæe
 

 Ú°SQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , Ö``«°ùdG á``j’h , §````≤°ùe á``````aô©ŸG á`````MGh 320 : Ü.Q 194 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi

2019/6/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129703 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ácô°û∏d …QGOEG Öàµª```c , OGÒà°S’Gh ôjó°üàdGh ¢ùHÓª∏d OôØŸGh áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
  IQÉéà∏d »æ«°ù¨dG óªMCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , äGôeÉ©dG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/6/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129758 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG
 

  á«æeÉ°†J - IQÉéà∏d IójOôdG ÅWGƒ°T ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129766 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á°SQóe

 
  IQÉéà∏d »æ©ŸG ¢ùfDƒe ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , AÓ¡H áj’h 612 : Ü.Q 482 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129883 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. áJ’ƒcƒ°ûdGh ÉjGó¡dGh OQƒdG ™«H
 

 ∫ƒëàdG OGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH áj’h , ¿Éfiƒ°üdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129959 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ∫ÉLô∏d ábÓ◊Gh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJh ¢üb

 
  IQÉéà∏d ¢†«HC’G ìÉæ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h 114 : Ü.Q 1304 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130224 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ™«ª∏Jh π«°ùZ
 

  IQÉéà∏d Oƒ÷G º«°ùf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , á```æWÉÑdG ∫É````ª°T á```¶aÉfi , ≥```jƒ°ùdG á``j’h 315 : Ü.Q 1: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129692 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 24 áÄØdG »`a
 ácÉfi hCG ácƒÑfi á°ûªbCG , óFGƒª∏d á«£ZCG , Iô°SCÓd á«£ZCG , É¡æY á∏jóH OGƒeh äÉLƒ°ùæŸG
 Iƒ°ùµe  á°ûªbCG  ,  èæJGôdÉH  á``«∏£e  á```°ûªbCG  ,  á````jQƒ∏µ∏a  AÉjRCG  hCG  ¢ùHÓŸ  ácƒÑfi  ÒZ  hCG

 . èæJGôdÉH

 óàª«d , ƒc ÒJÉe ƒ°ùJÉeƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉHÉ«dG , ∞jôH - GhÉµ«°ûjG , »à«°S - »eƒf , »°TÉe - ÉeÉg , 167 - ƒj ¿CG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

IQÉéà∏d OÉfõdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , ÅWÉ°ûdG IôgƒL 134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129947 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 24 áÄØdG »`a

 ácÉfi hCG ácƒÑfi á°ûªbCG , óFGƒª∏d á«£ZCG , Iô°SCÓd á«£ZCG , É¡æY á∏jóH OGƒeh äÉLƒ°ùæŸG
 Iƒ°ùµe  á°ûªbCG  ,  èæJGôdÉH  á«∏£e á°ûªbCG  ,  ájQƒ∏µ∏a  AÉ``jRCG  hCG  ¢ù```HÓŸ  á```cƒÑfi ô```«Z  hCG

 . èæJGôdÉH

 óàª«d , ƒc ÒJÉeƒ°ùJÉeƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉHÉ«dG , ∞jôH - GhÉµ«°ûjG , »à«°S - »eƒf , »°TÉe - ÉeÉg , 167 - ƒj ¿CG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

IQÉéà∏d OÉfõdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , ÅWÉ°ûdG IôgƒL 134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126921 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ≥«bódG  ,  »YÉæ£°U’G  ÍdGh  ƒZÉ°ùdGh  Écƒ«HÉàdGh  RQC’Gh  ôµ°ùdGh  hÉcÉµdGh  …É°ûdGh  ÍdG
 ,  áé∏ãŸG  äÉjƒ∏◊Gh  äÉjƒ∏◊Gh  ôFÉ£ØdGh  õÑÿGh  ÜƒÑ◊G  øe  áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh
 äGQÉ¡ÑdG  ,  πÿGh ∫OôÿGh í∏ŸG  ,  IRÉÑÿG QhQPh IÒªÿG ,  Oƒ°SC’G  π°ù©dGh πëædG π°ùY

 . è∏ãdG , πHGƒàdGh

 Ω.Ω.P.¢T áeÉ©dG IQÉéà∏d âaÉH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 116109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

127258 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a

 »°TGôa GóY) »°TGôa , èæØ°SEGh •É°ûeCG , ïÑ£ª∏dh ‹õæŸG ∫Éª©à°SÓd á«YhCGh ¿GhCGh äGhOCG
 ∫ƒ```¨°ûe Ò```Z êÉLR , »∏L ∂∏°S , ∞«¶æJ äGhOCG , »°TGôØdG ™æ°U OGƒe , (¿ÉgódG hCG øjƒ∏àdG
 ±õN ÊGhCGh á«LÉLR ¿GhCG  ,  (ÊÉÑŸG »`a πª©à°ùŸG êÉLõdG GóY) ∫ƒ```¨°ûe ¬```Ñ°T êÉ```LR hCG

. 21 áÄØdG »`a πªà°ûJ »àdG äÉéàæŸG ôFÉ°ShiôNCG äÉÄa »`a IOQGh ÒZ á«`aõN ¿GhCGh »æ«°U

 (Ω.Ω.P) IQÉéà∏d øjô©dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , IôjO , 11283 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127259 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
 ,  iôNCG  äÉÄa  »`a  IOQGh  ô``«Zh  OGƒ``ŸG  √òg øe áYƒæ°üŸG  äÉéàæŸGh  iƒ≤ŸG  ¥QƒdGh  ¥QƒdG
 ≥°ü∏dG  OGƒe ,  á``«°SÉWô≤dG  ,  á``«`aGôZƒJƒØdG Qƒ```°üdG  ,  Ö```àµdG  ó```«∏Œ OGƒ```e ,  äÉ```YƒÑ£ŸG
 , øjƒ∏àdG hCG ¿ÉgódG »°TGôa , ÚfÉæØdG OGƒeh , á«dõæe äÉjÉ¨d hCG á«°SÉWô≤dG »```a á`∏ª©à°ùŸG
 , (Iõ¡LC’G GóY) ¢ùjQóàdGh ¬«LƒàdG OGƒe , (çÉKC’G GóY) á«ÑàµŸG ΩRGƒ∏dGh áÑJÉµdG ä’B’G
 äÉ¡«°û«∏µdG , áYÉÑ£dG ±hôM , (iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG ÒZ) á«µ«à°SÓÑdG ∞«∏¨àdG OGƒe

. 16 áÄØdG »`a πªà°ûJ »àdG äÉéàæŸG ôFÉ°Sh(äÉª°SGôdG)

 (Ω.Ω.P) IQÉéà∏d øjô©dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , IôjO , 11283 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

127379 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 ,  á«fhÎµdE’G  á«`aô°üŸG  äÉ```eóÿG  ,  ™```aódG  IQGOEG  äÉ````eóN  ,  á````«dÉŸG  äÓeÉ©àdG  äÉeóN
 á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’G ÈY ∫GƒeCÓd á«fhÎµdE’G πjƒëàdG äÉ«∏ªY π«¡°ùàH á£ÑJôŸG äÉeóÿG
 á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’G ÈY á«fhÎµdE’G ™aódG äÉ«∏ªY π«¡°ùàH á≤∏©àŸG äÉeóÿG , á«µ∏°SÓdGh
 äÉeóN , ∫ƒªfi ∞JÉg ≥«Ñ£J ÈY ∫GƒeCÓd ÊhÎµdE’G πjƒëàdG äÉ«∏ªY , á«µ∏°SÓdGh
 , ∫ƒªëŸG ∞JÉ¡dG ÈY á«`aô°üŸG äÉeóÿG , ∫ƒªfi ∞JÉg ≥«Ñ£J ÈY ÊhÎµdE’G ™aódG
 á«æ≤àH á∏eÉ©dG ádƒªëŸG Iõ¡LC’G á£°SGƒH ™aódG äÉ«∏ªY , á`«fhÎµdE’G á``¶ØëŸG äÉ```eóN
. (øj’ - ¿G) Iô°TÉÑŸG ÜÉ°ù◊G IQGOEG , ¢ùeÓàdG ΩóY á«æ≤àH ™aódG äÉeóN , ¢ùeÓàdG ΩóY

 
 óàª«d èæjódƒg ∫Éfƒ«°TÉfÎfEG Ωƒµ«∏«J »à«∏«Hƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , ¿hÉJ OhQ , 3085 : Ü.¢U , 1 …Éc õeÉ¡µjh , 6 âjƒ°S , ∫ƒe π«e : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ
2019/3/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat45.indd   3 8/1/19   9:32 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127380 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
 ÊhÎµdE’G ∫É°üJ’G äÉeóN , äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdE’G π≤ædG , á«∏µ°SÓdGh á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’G
 π≤æd ádƒªëŸGh (øj’ - ¿G) Iô°TÉÑŸG á«fhÎµdE’G äGô°ûædG äÉMƒd Ò`aƒJ , äÉfÉ«ÑdG π≤æd
 πjƒëàdG  äÉ«∏ªYh  ¢ùeÓàdG  ΩóY  á«æ≤àH  ™aódG  á«∏ª©H  ≥∏©àj  Éª«`a  Gójó–h  πFÉ°SôdG
 ≥∏©àj  É```ª«`a  Gó````jó–h  á````«µ∏°SÓdGh  á«µ∏°ùdG  ä’É°üJ’G  ¿CÉ°ûH  äÉeƒ∏©ŸG  ,  á«fhÎµdE’G

 . ÊhÎµdE’G πjƒëàdG äÉ«∏ªYh ¢ùeÓàdG ΩóY á«æ≤àH ™aódG äÉ«∏ª©H

 óàª«d èæjódƒg ∫Éfƒ«°TÉfÎfEG Ωƒµ«∏«J »à«à∏«Hƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , 1 …Éc õeÉ¡µjh 6 âjƒ°S , ∫ƒe π«e : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

111557 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ¢ùHÓŸGh ¢ùHÓŸG ∫É› »`a âfÎfE’G ÈY ™«ÑdG äÉeóNh áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN
 ä’ƒ£H IQGOEGh º«¶æJ ójóëàdÉHh , ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , äGQGƒ°ù°ùc’Gh AÉjRC’Gh IõgÉ÷G

 . 35 áÄØdÉH É¡©«ªL IOQGƒdGh øjôNBÓd á«°VÉjôdG äÉ≤HÉ°ùª∏d èjhÎdG , ƒdƒÑdG áÑ©d

 ø°û««°Sƒ°SG ƒdƒH ¢ùà«à°S óàjÉfƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 200 âjƒ°S ∞jGQO ∑QÉHÎæ°S 1400 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 33401 GójQƒ∏a                                     

2017/7/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
   Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat45.indd   4 8/1/19   9:32 AM

-87-



(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118280 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 äGô°†ëà°ùeh á«°SÉ°SC’G äƒjõdGh Qƒ£©dG , èdÉ©ŸG ÒZ ¿ƒHÉ°üdG , ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe
 äGô°†ëà°ùe  ,  á«LÓ©dG  ÒZ  ô©°ûdÉH  ájÉæ©dG  äGô°†ëà°ùeh  ,  á«LÓ©dG  ÒZ  π«ªéàdG
 ,  á«````Ñ£dG  ä’Éª©à°S’G  Ò```````¨d  º``gGôŸG  ,  á````«∏«ªŒ  ¢VGô````ZC’  á≤°U’  OGƒe  ,  π«ªéàdG
 äGô°†```ëà°ùeh  π«```ªéàdG  á©```æbCG  ,  á«Ñ£dG  ä’Éª©à°S’G  Ò¨d  ΩÉªëà°S’G  äGô°†ëà°ùe
 ,  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©∏d  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùeh π«ªéàdG  ΩÓbCG  ,  π«ªéàdG  ¢VGôZC’ ÚL’ƒµdG
 Ö∏Y , á«YÉæ°üdG ôaÉXC’G , á«YÉæ°üdG ¢TƒeôdG , á«∏«ªéàdG ¢VGôZCÓd »æ£≤dG ±ƒ°üdG
 »`a É¡©«ªL IOQGƒdG êÉ«µŸG ádGREG äGô°†ëà°ùe , êÉ«µŸG äGô°†ëà°ùe , √ÉØ°ûdG ôªMCG ßØM

 . 3 áÄØdG

 »°S ∫G ∫G ¢ùµ«àeRƒc GôahCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  33069  Gó```jQƒ∏a  ,  ¢û```à«H  ƒfÉÑeƒH  OhhQ  âfhÓH  2141  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/4/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
   Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

118281 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùeh á«°SÉ°SC’G äƒjõdGh Qƒ£©dG , èdÉ©ŸG ÒZ ¿ƒHÉ°üdG , ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe
 äGô°†ëà°ùe  ,  á«LÓ©dG  ÒZ  ô©°ûdÉH  ájÉæ©dG  äGô°†ëà°ùeh  ,  á«LÓ©dG  ÒZ  π«ªéàdG
 äGô°†ëà°ùe , á«Ñ£dG ä’Éª©à°S’G Ò¨d ºgGôŸG , á«∏«ªŒ ¢VGôZC’ á≤°U’ OGƒe , π«ªéàdG
 ¢VGôZC’ ÚL’ƒµdG äGô°†ëà°ùeh π«ªéàdG á©æbCG , á«Ñ£dG ä’Éª©à°S’G Ò¨d ΩÉªëà°S’G
 »æ£≤dG  ±ƒ°üdG  ,  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©∏d  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùeh  π«ªéàdG  ΩÓbCG  ,  π«ªéàdG
 , √ÉØ°ûdG ôªMCG ßØM Ö∏Y , á«YÉæ°üdG ôaÉXC’G , á«YÉæ°üdG ¢TƒeôdG , á«∏«ªéàdG ¢VGôZCÓd

 . 3 áÄØdG »`a É¡©«ªL IOQGƒdG êÉ«µŸG ádGREG äGô°†ëà°ùe , êÉ«µŸG äGô°†ëà°ùe

alamat45.indd   5 8/1/19   9:32 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 »°S ∫G ∫G ¢ùµ«àeRƒc GôahCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 äÉj’ƒdG  ,  33069  Gó```jQƒ∏a  ,  ¢û```à«H  ƒfÉÑeƒH  OhhQ  âfhÓH  2141  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG
2018/4/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

118282 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùeh á«°SÉ°SC’G äƒjõdGh Qƒ£©dG , èdÉ©ŸG ÒZ ¿ƒHÉ°üdG , ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe
 äGô°†ëà°ùe  ,  á«LÓ©dG  ÒZ  ô©°ûdÉH  ájÉæ©dG  äGô°†ëà°ùeh  ,  á«LÓ©dG  ÒZ  π«ªéàdG
 äGô°†ëà°ùe , á«Ñ£dG ä’Éª©à°S’G Ò¨d ºgGôŸG , á«∏«ªŒ ¢VGôZC’ á≤°U’ OGƒe , π«ªéàdG
 ¢VGôZC’ ÚL’ƒµdG äGô°†ëà°ùeh π«ªéàdG á©æbCG , á«Ñ£dG ä’Éª©à°S’G Ò¨d ΩÉªëà°S’G
 »æ£≤dG  ±ƒ°üdG  ,  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©∏d  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùeh  π«ªéàdG  ΩÓbCG  ,  π«ªéàdG
 , √ÉØ°ûdG ôªMCG ßØM Ö∏Y , á«YÉæ°üdG ôaÉXC’G , á«YÉæ°üdG ¢TƒeôdG , á«∏«ªéàdG ¢VGôZCÓd

 . 3 áÄØdG »`a É¡©«ªL IOQGƒdG êÉ«µŸG ádGREG äGô°†ëà°ùe , êÉ«µŸG äGô°†ëà°ùe

 »°S ∫G ∫G ¢ùµ«àeRƒc GôahCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  33069  Gó```jQƒ∏a  ,  ¢û```à«H  ƒfÉÑeƒH  OhhQ  âfhÓH  2141  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/4/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
   Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat45.indd   6 8/1/19   9:32 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119970 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ôLÉàe , π«ªéàdG äÉéàæeh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùÃ ≥∏©àj Éª«`a áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN
 Ö∏£dG  äÉeóN  øe  hCG  ä’É°üJ’G  πFÉ°Sh  ≥```jôW  ø```Y  ,  RÉ«````àe’G  hCG/h  áFõéàdÉH  ™«ÑdG
 π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùÃ  ≥∏©àj  Éª«`a  áFõéàdÉH  âfÎfE’G  ≈∏Y  ÖjƒdG  ™bGƒŸ  …ójÈdG
 ≥∏©àj  Éª«`a  á«cÓ¡à°S’G  äÉéàæŸG  øY  íFÉ°üædGh  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,  π«ªéàdG  äÉéàæeh

. π«ªéàdG äÉéàæeh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùÃ

 »°S ∫G ∫G ¢ùµ«àe Rƒc GôahCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  33069  Gó```jQƒ∏a  ,  ¢û```à«H  ƒfÉÑeƒH  OhhQ  âfhÓH  2141  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/6/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
   Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

119971 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ôLÉàe , π«ªéàdG äÉéàæeh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùÃ ≥∏©àj Éª«`a áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN
 Ö∏£dG  äÉeóN øe hCG  ä’É°üJ’G  π```FÉ°Sh  ≥````jôW ø````Y  ,  RÉ«````àe’G  hCG/h  áFõéàdÉH  ™«ÑdG
 π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùÃ  ≥∏©àj  Éª«`a  áFõéàdÉH  âfÎfE’G  ≈∏Y  ÖjƒdG  ™bGƒŸ  …ójÈdG
 ≥∏©àj  Éª«`a  á«cÓ¡à°S’G  äÉéàæŸG  øY  íFÉ°üædGh  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,  π«ªéàdG  äÉéàæeh

. π«ªéàdG äÉéàæeh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùÃ
 

 »°S ∫G ∫G ¢ùµ«àe Rƒc GôahCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  33069  Gó```jQƒ∏a  ,  ¢û```à«H  ƒfÉÑeƒH  OhhQ  âfhÓH  2141  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/6/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
   Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat45.indd   7 8/1/19   9:32 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119972 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ôLÉàe , π«ªéàdG äÉéàæeh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùÃ ≥∏©àj Éª«`a áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN
 Ö∏£dG  äÉeóN  øe  hCG  ä’É°üJ’G  πFÉ°Sh  ≥jôW  ø```Y  ,  RÉ«````àe’G  hCG/h  áFõéàdÉH  ™«ÑdG
 π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùÃ  ≥∏©àj  Éª«`a  áFõéàdÉH  â``fÎfE’G  ≈∏Y  ÖjƒdG  ™bGƒŸ  …ójÈdG
 ≥∏©àj  Éª«`a  á«cÓ¡à°S’G  äÉéàæŸG  øY  íFÉ°üædGh  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,  π«ªéàdG  äÉéàæeh

. π«ªéàdG äÉéàæeh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùÃ

 »°S ∫G ∫G ¢ùµàeRƒc GôahCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  33069  Gó```jQƒ∏a  ,  ¢û```à«H  ƒfÉÑeƒH  OhhQ  âfhÓH  2141  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/6/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
   Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123433 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

. äÉ©Ñ≤dGh ájòMC’Gh ¢ùHÓŸG
 

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

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ ¿hÉJ OhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123828 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. äÉ©Ñ≤dGh ájòMC’Gh ¢ùHÓŸG

 
 óàª«d ódQh πàjQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É«fÉ£jôH , ’ƒJQƒJ ¿hÉJ OhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
   Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

122211 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

 ,  ≠```ÑàdG  ,  á```«fhÎµdE’G  Ú```NóàdG  Iõ```¡LCGh  á```«fhÎµdE’G  ô```FÉé°ù∏d  á«```µ∏°ùdG  äGô```îÑŸG
 ,  ™«`aôdG  QÉé«°ùdG  ,  ôFÉé°ùdG  ,  QÉé«°ùdG  ∂dP »`a ÉÃ ,  ≠ÑàdG  äÉéàæe ,  ™æ°üŸG  hCG  ΩÉÿG
 áYƒæ°üŸG ôFÉé°ùdG , •ƒ©°ùdG ≠ÑJ , ≠°†ŸG ≠ÑJ , ¿ƒ«∏¨dG ≠ÑJ , ájhó«dG ∞∏dG äÉæ«cÉe ≠ÑJ
 äÉeõ∏à°ùe , (á«Ñ£dG ¢VGôZC’G Ò¨d) ≠ÑàdG πFGóH , •ƒ©°ùdG , πØfô≤dGh ≠ÑàdG èjõe øe
 Ö∏Y  ,  ≠ÑàdG  Ö∏Y  ,  ôFÉé°ùdG  ôJÓa  ,  ôFÉé°ùdG  Ö«HÉfCGh  ¥Qh  ∂dP  »`a  ÉÃ  ,  ÚæNóŸG
 , ÜÉ≤ãdG OGƒYCG , äÉMGó≤dG , ôFÉé°ùdG ∞∏d Ö«÷G äGhOCG , ÚjÓ¨dG , ôFÉé°ùdG ¢†aÉæeh
 Úî°ùJ ájÉ¨d É¡©£bh á«fhÎµdEG Iõ¡LCG , É¡æ«î°ùJ ºàj »àdG ≠ÑàdG äÉéàæe , ≠ÑàdG OGƒYCG
 πFÉ°ùdG ÚJƒµ«ædG π«dÉfi , ¥É°ûæà°SÓd ÚJƒµ«ædG PGPQ ¥ÓWEG πLCG øe ≠ÑàdG hCG ôFÉé°ùdG
 , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG , ÊhÎµdE’G ÚNóàdG Iõ¡LCG , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG »`a áeóîà°ùŸG
 ¥É°ûæà°S’ á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  ,  ájó«∏≤àdG  ôFÉé°ùdG  øY πFGóÑc á«fhÎµdE’G  ôFÉé°ùdG
 πFGóHh ≠ÑàdG äÉéàæe , ÚæNóª∏d …ƒªØdG ÒîÑàdG Iõ¡LCGh , PGPôdG øª°†àJh ÚJƒµ«ædG
 É≤HÉ°S IQƒcòŸG äÉéàæª∏d ΩRGƒdh ™£b , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d ÚæNóŸG äÉeõ∏à°ùe , ≠ÑàdG
 OGƒYCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH QÉé«°ùdGh áæî°ùŸG ôFÉé°ùdG AÉØWE’ Iõ¡LC’Gh 34 áÄØdG »`a , áæª°†àŸG

 . øë°ûdG IOÉYE’ á∏HÉ≤dG á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG Ö∏Y , áæî°ùŸG ≠ÑàdG
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BG.¢SG ¢ùàcOhôH ¢ùjQƒe Ö«∏«`a : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Gô°ùjƒ°S , πJÉ°T ƒ«f 2000 , 3 OhÉæjÔ«L iGƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ó∏H  ,  2018/9/18  :  á``jƒdhC’G  ï```jQÉJ  ,  33379  :  á```jƒdhC’G  º```bQ  )  :  á``````jƒdhC’G  ≥```````M

( GQhófG : ájƒdhC’G

122212 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

 hCG  ΩÉÿG , ≠ÑàdG , á«fhÎµdE’G ÚNóàdG Iõ¡LCGh á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d á«µ∏°ùdG äGôîÑŸG
 äÉæ«cÉe ≠ÑJ , ™«`aôdG QÉé«°ùdG , ôFÉé°ùdG , QÉé«°ùdG ∂dP »`a ÉÃ , ≠ÑàdG äÉéàæe , ™æ°üŸG
 ≠ÑàdG èjõe øe áYƒæ°üŸG ôFÉé°ùdG , •ƒ©°ùdG ≠ÑJ , ≠°†ŸG ≠ÑJ , ¿ƒ«∏¨dG ≠ÑJ , ájhó«dG ∞∏dG
 ÉÃ , ÚæNóŸG äÉeõ∏à°ùe , (á«Ñ£dG ¢VGôZC’G Ò¨d) ≠ÑàdG πFGóH , •ƒ©°ùdG , πØfô≤dGh
 , ôFÉé°ùdG ¢†aÉæeh Ö∏Y , ≠ÑàdG Ö∏Y , ôFÉé°ùdG ôJÓa , ôFÉé°ùdG Ö«HÉfCGh ¥Qh ∂dP »`a
 äÉéàæe , ≠ÑàdG OGƒYCG , ÜÉ≤ãdG OGƒYCG , äÉMGó≤dG , ôFÉé°ùdG ∞∏d Ö«÷G äGhOCG , ÚjÓ¨dG
 πLCG øe ≠ÑàdG hCG ôFÉé°ùdG Úî°ùJ ájÉ¨d É¡©£bh á«fhÎµdEG Iõ¡LCG , É¡æ«î°ùJ ºàj »àdG ≠ÑàdG
 ôFÉé°ùdG »`a áeóîà°ùŸG πFÉ°ùdG ÚJƒµ«ædG π«dÉfi , ¥É°ûæà°SÓd ÚJƒµ«ædG PGPQ ¥ÓWEG
 á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG , ÊhÎµdE’G ÚNóàdG Iõ¡LCG , á«fhÎµdE’G
 øª°†àJh  ÚJƒµ«ædG  ¥É°ûæà°S’  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  ,  ájó«∏≤àdG  ôFÉé°ùdG  øY  πFGóÑc
 äÉeõ∏à°ùe ,  ≠ÑàdG  πFGóHh ≠ÑàdG  äÉéàæe ,  ÚæNóª∏d …ƒªØdG  ÒîÑàdG  Iõ¡LCGh  ,  PGPôdG
 »`a  ,  áæª°†àŸG  É≤HÉ°S  IQƒcòŸG  äÉéàæª∏d  ΩRGƒdh  ™£b  ,  á«fhÎµdE’G  ôFÉé°ù∏d  ÚæNóŸG
 , áæî°ùŸG ≠ÑàdG OGƒYCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH QÉé«°ùdGh áæî°ùŸG ôFÉé°ùdG AÉØWE’ Iõ¡LC’Gh 34 áÄØdG

 . øë°ûdG IOÉYE’ á∏HÉ≤dG á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG Ö∏Y
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 BG.¢SG ¢ùàcOhôH ¢ùjQƒe Ö«∏«`a : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Gô°ùjƒ°S , πJÉ°T ƒ«f 2000 , 3 OhÉæjÔ«L iGƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ó∏H  ,  2018/5/16 :  á```jƒdhC’G  ï```jQÉJ  ,  32829 :  á````jƒdhC’G  º````bQ  )  :  á``````jƒdhC’G  ≥```````M

(GQhófG : ájƒdhC’G

127398 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 ájòZCG , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«ë°üdG äGô°†ëà°ùŸG , ájô£«ÑdGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG
 á«FGò¨dG äÓªµŸG , ∫ÉØWC’G ájòZCG , …ô£«ÑdG hCG »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd áØ«µŸG OGƒŸGh á«ª◊G
 ,  ¿Éæ°SC’G ™ª°T ,  ¿Éæ°SC’G ±É≤jE’ IOÉe ,  äGOÉª°†∏d OGƒŸGh äÉ≤°ü∏dG ,  äÉfGƒ«◊Gh ô°ûÑ∏d
 A»°T ’ , ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe , äÉjô£ØdG äGó«Ñe , ΩGƒ¡dG ÒeóJ äGô°†ëà°ùe , äGô¡£ŸG
 IQhódG  ä’ÉM  êÓY  hCG  ,  (ájƒeódG  á«YhC’G)  ΩÉª°üf’G  »`a  ΩGóîà°SÓd  √ôcP  ≥Ñ°S  É‡

. (AVMs) ájójQƒdG á«fÉjô°ûdG äÉgƒ°ûàdGh ΩGQhC’G êÓY hCG ájƒeódG

 ∂fG QõjÉa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 10017 ∑Qƒjƒ«f , âjÎ°S 42 â°ùjG 235 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128703 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. áàbDƒŸG áeÉbE’Gh ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ò`aƒJ äÉeóN

 
 ºYÉ£ŸG IQGOE’ Oƒ‚ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
âjƒµdG , 2 Öàµe , 52 QhódG , 6 ≈æÑŸG , 7 á©£b , ¥ô°ûdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/5/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

128912 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a

 Ö«WÎdGh QÉÑ¨dG ¢UÉ°üàeG , º```«ë°ûàdG OGƒ```e , ™ª```°ûdGh Ωƒ```ë°ûdGh á````«YÉæ°üdG äƒ```jõdG
 , º«ë°ûàdG äƒjR , º«ë°ûàdG OGƒe , IAÉ°VEÓd πFÉàØdGh ´ƒª°ûdG , QGƒfC’Gh OƒbƒdG , Ö«cÎdGh

. äÉcôëŸG äƒjR
 

 ø°ûjQƒHQƒc π«Hƒe ¿ƒ°ùcG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  75039 ¢SÉ°ùµ«J  èæ«`aQG  OQÉØ«dƒH  ¢SÉæ«dƒc ¢S’ 5959 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2019/5/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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129051 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
. ΩGQhC’G êÓY »`a áeóîà°ùŸG OGƒŸGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

 »H ¬jBG Éµ«æjR GÎ°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájójƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ójƒ°ùdG , »÷ÉJQOƒ°S 85 151 - …EG ¢SEG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129052 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

. ΩGQhC’G êÓY »`a áeóîà°ùŸG OGƒŸGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG
 

 »H ¬jBG Éµ«æjR GÎ°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájójƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ójƒ°ùdG , »÷ÉJ QOƒ°S 85 151 - …EG ¢SEG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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129053 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a
 ,  á«FÉHô¡µdG  ¢ùfÉµŸG  ,  á```«µ«JÉeƒJhC’G  ¥É```ÑWC’G  ä’É```°ùZ ,  á````«FÉHô¡µdG  ¢ùHÓŸG  ä’É°ùZ
 πµ°T ≈∏Y á«FÉHô¡µdG ¢ùfÉµŸG ,  á«FÉHô¡µdG ¢ùfÉµŸG ¢SÉ«cCG  ,  á«FÉHô¡µdG ¢ùfÉµŸG º«WGôN
 äÉ£ZÉ°V ,  á«FÉHô¡µdG IQGhódG ï«`aÉæŸG  ,  äÉWƒHhôdG ,  •ƒ¨°†ŸG AGƒ¡dG  äÉî°†e ,  É°üY
 ,  (áæî°ùŸG  ÒZ) IQGhódG  äÉØØéŸG  ,  äÉLÓã∏d  äÉ£ZÉ°V ,  IQGhódG  äÉ£ZÉ°†dG  ,  AGƒ¡dG
 äGô°†fi , á«JƒHhôdG á«FÉHô¡µdG ¢ùfÉµŸG , á«dõæŸG äÉeGóîà°SÓd á«FÉHô¡µdG äÉWÓÿG
 ¢ùfÉµŸG , ájhó«dG á«FÉHô¡µdG ¢ùfÉµŸG , á«dõæŸG äÉjÉ¨∏d QÉîÑdG ¢ùfÉµe , á«FÉHô¡µdG ΩÉ©£dG

 . ∞°TGô°û∏d á«FÉHô¡µdG

 ∂fG ¢ùµ«fhÎµdG »L ∫G : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  721 - 150 , ∫ƒ«°S ,  ƒL - ƒÑ‚ ƒjó‚ƒj , hôjGO - …ƒj , 128 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«WGô≤ÁódG ÉjQƒc

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 , 2019/5/22 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 0079053-2019-40 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á``````````jƒdhC’G ≥``````M

( á«Hƒæ÷G ÉjQƒc : ájƒdhC’G ó∏H

129054 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a

 áHƒWôdG  äÓjõe  ,  Ö«WÎdG  Iõ¡LCG  ,  øNÉ°ùdG  AGƒ¡dG  ó«dƒJ  Iõ¡LCG  ,  á«FGƒ¡dG  äÉØ«µŸG
 äÉeGóîà°SÓd √É«ŸG äÉ«≤æe , á«FÉHô¡µdG ïÑ£dG óbGƒe , á«dõæŸG äÉeGóîà°SÓd á«FÉHô¡µdG
 äÉ©ªéŸG , √É«ŸG á«≤æàd á«FÉ°û¨dG Iõ¡LC’G , á«dõæŸG ¢VGôZCÓd √É«ŸG øjCÉJ Iõ¡LCG , á«dõæŸG
 ,  (AGƒ¡dG  ójÈJ) Úî°ùà∏d  ájƒ¡àdG  Iõ¡LCG  ,  AGƒ¡∏d  äÉØ¶æe ,  (Úî°ùJ)  á«°ùª°ûdG  ájQGô◊G
 ¿GôaCG  ,  RÉ¨dÉH  á∏eÉ©dG  ïÑ£∏d  óbGƒe  ,  (…O  …G  ∫G)  Aƒ°†∏d  áãYÉÑdG  á«FÉæãdG  äÉeÉª°üdG
 äÉ```ØØ› , á```«FÉHô¡µdG äÉ```LÓãdG , »```¡£∏d äGõ«``¡éàdG hCG Iõ¡LC’G , á«FÉHô¡µdG ïÑ£ŸG
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 , á«dõæŸG äÉjÉ¨∏d ¢ùHÓŸG ∞«`Øéàd á«FÉHô¡µdG ¢ùHÓŸG Ö«JôJ ä’BG , á«FÉHô¡µdG ¢ùHÓŸG
 ÒîÑJh º«≤©J , á¡jôµdG íFGhôdG ádGREG ∞FÉXƒH Iõ¡éŸG á«FÉHô¡µdG ¢ùHÓŸG Ö«JôJ ä’BG
 ádGREGh º«≤©àdG áØ«XƒH Iõ¡éŸG á«FÉHô¡µdG ¢ùHÓŸG ∞«`ØŒ ä’BG , á«dõæŸG äÉjÉ¨∏d ¢ùHÓŸG
 äÉWÉØ°T , ájƒ¡àdG äÉWÉØ°T , á«dõæŸG äÉjÉ¨∏d ó©éàdG áehÉ≤Ÿ á÷É©ŸGh á¡jôµdG íFGhôdG

 . ¿GôaCÓd ájƒ¡àdG

  ∂fG ¢ùµ«fhÎµdG »L ∫G : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 721 - 150 , ∫ƒ«°S , , ƒL - ƒÑ‚ ƒjó‚ƒj , hôjGO - …ƒj , 128 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«WGô≤`ÁódG ÉjQƒc

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 , 2019/5/22 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 0079053-2019-40 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á``````````jƒdhC’G ≥``````M

( á«Hƒæ÷G ÉjQƒc : ájƒdhC’G ó∏H

129207 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 èjõe hCG ÜƒÑ◊G hCG IQòdG hCG ÜƒÑ◊G øe Gójó– ¿ƒµàJ »àdG πcCÓd IõgÉL áØ«`ØN áª©WCG
. ∂dP øe

 
 ∂fG , ƒµ«°ùÑ«H : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , 10577 ∑Qƒjƒ«f áj’h , õ«°ûJÒH áæjóe , OhQ π«g ¿ƒ°SQófG 700 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2019/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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129208 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
. ¢†«MGôŸG äÉØ¶æeh ¢VGôZC’G ™«ª÷ äÉØ¶æŸG

 
 ∂fG , ø°U ófG ¿ƒ°ùfƒL.»°S.¢SG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 äÉj’ƒdG , 2236 - 53403 ø°ùfƒµ°ùjh , Ú°SGQ , âjÎ°S hÉg 1525 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG
2019/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129209 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

. ¢†«MGôŸG äÉØ¶æeh ¢VGôZC’G ™«ª÷ äÉØ¶æŸG
 

 ∂fG , ø°U ófG ¿ƒ°ùfƒL.»°S.¢SG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 2236 - 53403 ø°ùfƒµ°ùjh , Ú°SGQ , âjÎ°S hÉg 1525 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2019/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
   Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129244 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 äGô```°†ëà°ùe , (Üƒ``Ñ◊G ≈∏Y áªFÉ≤dG) áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG

 ™``«ªL) á«FGò¨dG OGƒ``ŸG , IQò``dG äÉÑLh , IQòdG ≥«bO , (ÜƒÑ◊G äÉéàæe) ≥```FÉbQ , ÜƒÑ```◊G
. IQòdG ≥«bO , á«°SÉ°SC’G äƒjõdGh ájÒKC’G äÉéàæŸG AÉæãà°SÉH , (√ÓYCG IQƒcòŸG äÉéàæŸG

 (Ω.Ω.P) IOhóëŸG ájQÉéàdG ájóæ¡dG á«àjƒµdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG , 13022 IÉØ°üdG , 2135: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129285 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 , ≥«bódG , ƒZÉ°ùdG , Écƒ«HÉàdG , RQC’G , ôµ°ùdG , á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dG , hÉcÉµdG , …É°ûdG , Iƒ¡≤dG
 , ¢ùHódG , π°ù©dG , äÉé∏ãŸG , äÉjƒ∏◊G , äÉæé©ŸG , õÑÿG , ÜƒÑ◊G øe Ió©ŸG äGô°†ëà°ùŸG
 , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒJ) äÉ°ü∏°üdG , πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùe , IÒªÿG ¥ƒë°ùe
 , ÜƒÑ◊G ÚëW ø``e Ió``©ŸG á```Ø«`ØÿG á```jòZC’G äÉé```àæe , á```NƒÑ£ŸG Üƒ```Ñ◊G , Üƒ```Ñ◊G
 Ió©ŸG áØ«`ØÿG ájòZC’G äÉéàæe , ¢ùWÉ£ÑdG ÚëW øe Ió©ŸG áØ«`ØÿG á``jòZC’G äÉ``éàæe
 »àdG  ≥FÉbôdG  ,  IQòdG  ≥«bO ≥FÉbQ  ,  ƒcÉàdG  ≥FÉbQ  ,  äÉ°ûeô≤ŸG  ,  RQC’G  ÚëW ÚëW øe
 , ÜƒÑ◊G É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG , ÜƒÑ◊G É¡°SÉ°SCG »àdG ≥FÉbôdG , Úë£dG É¡°SÉ°SCG
 É¡°SÉ°SCG »àdG áª©WC’G , ábÉ£dG ìGƒdCGh ÜƒÑ◊G ìGƒdCG , ÜƒÑ◊G É¡°SÉ°SCG »àdG ájòZC’G ìGƒdCG
 ájòZC’G , (RQCG) ∂©µdG , ïØæŸG RQC’G , RQC’G ≥FÉbQ , RQC’G äÉ°ûeô≤e , RQC’G ≥FÉbQ , RQC’G
 áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG , ájƒ°ûŸG IQòdG , QÉ°TƒÑdG , áNƒÑ£ŸG IQòdG , IQòdG øe Ió©ŸG áØ«`ØÿG
 ájòZC’G  ,  AGôØ°üdG  IQòdG  É¡°SÉ°SCG  »àdG  áØ«`ØÿG  ájòZC’G  äÉéàæe  ,  áNƒØæŸG  IQòdG  øe
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 í∏ªŸG âjƒµ°ùÑdG , ¢ûeô≤ŸG ≥«bôdG õÑÿG , AGôØ°U IQP ≈∏Y …ƒà– »àdG á∏µ°ûŸG áØ«`ØÿG
 ,  ÜƒÑ◊G  QhòH  ,  ’ƒfGô÷G  ¢SÉ°SCG  äGP  áØ«`ØÿG  äÉÑLƒdG  ìGƒdCG  ,  ’ƒfGôL ,  Ió≤Y πµ°T  ≈∏Y
 áØØéŸG ¬cGƒØdGh ¥óæÑdG , ÜƒÑ◊G øe §«∏N ≈∏Y …ƒà– »àdG áØ«`ØÿG ájòZC’G , Iô°†ëŸG
 áØ«`ØÿG ájòZC’G  ,  (iƒ```∏M) ≈```£¨ŸG  ¥ó```æÑdG  ,  π```HGƒàdG  á```bôe ,  äÉ```°ü∏°üdG  ,  (iƒ``∏M)
 ájòZC’G , AGôØ°üdG IQòdG É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«`ØÿG ájòZC’G äÉéàæe , ’ƒfGô÷G É¡°SÉ°SCG »àdG

. É¡æe èjõŸG hCG ÜƒÑ◊G , IQòdG , ÜƒÑ◊G øe É°SÉ°SCG ¿ƒµàJ »àdG πcCÓd IõgÉ÷G áØ«`ØÿG

 ∂fG , ƒµ«°ùÑ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 10577 ∑Qƒjƒ«f áj’h , õ«°ûJÒH áæjóe , OhQ π«g ¿ƒ°SQófG 700 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2019/6/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129286 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 äGÒ°†–  ,  AÉHóæ¡dGh  ÍdG  §«dÉfl  ,  Iƒ¡≤dG  äÉLôîà°ùe  Iƒ¡≤dG  äÉ°UÓN  ,  Iƒ¡≤dG
. π°ùY , áJ’ƒcƒ°T , áXƒH , …É°T , Iƒ¡≤dG äÉHhô°ûe , Iƒ¡≤∏d πjóÑc É¡eGóîà°S’

 
 ¥ƒà©e Oƒªfi IÒª°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG  , 111477 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/6/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129287 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äÉHhô°ûe  ,  áfƒë£ŸGh  á∏eÉµdG  Iƒ¡≤dG  É°VQÉY  á∏ª÷Gh  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ôLÉàe  äÉeóN
 ô°üæ©c Ö«∏◊G hCG/h ƒ°ùjÈ°S’Gh Iƒ¡≤dG É¡«`a πNóJ »àdG äÉHhô°ûŸG , ƒ°ùjÈ°S’Gh Iƒ¡≤dG
 »`a IQƒ°ûŸGh í°üædG Ëó≤J äÉeóNh ∫ÉªYC’G IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN , »°SÉ°SCG
 ,  ∫ÉªYC’G äÉeƒ∏©e , ∫ÉªYC’G IQGOEG  ,  Úµ∏¡à°ùŸG ójhõJ π°SÓ°S IQGOEG  ,  ∫ÉªYC’G IQGOEG  ∫É›
 ∞FÉXƒdG  ,  ∫ÉªYC’G  IQGOEG  »`a  IóYÉ°ùŸG  äÉeóN ,  ≥jƒ°ùàdG  äÉ°SGQO  ,  ∫ÉªYC’G  äGQÉ°ùØà°SG
 Éeh äÉ«Ñ∏£dG º«¶æJh á÷É©e , ‹B’G Ö°SÉ◊G ΩGóîà°SÉH äÉØ∏ŸG º«¶æJh IQGOEGh á«ÑàµŸG

 . Iô°TÉÑŸG ≥jƒ°ùàdG äÉeóNh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , ™«ÑdG äÉ«Ñ∏W øe É¡∏HÉ≤j

 ¥ƒà©e Oƒªfi IÒª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , 111477 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129288 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 äGhGô°†ÿGh  ¬cGƒØdG  ,  Ωƒë∏dG  äÉLôîà°ùe  ,  óFGô£dGh  ø```LGhódG  ,  ∂````ª°ùdG  ,  º```ë∏dG
 äÉéàæeh Ö«∏◊G , ¢†«ÑdG , äƒÑeƒµdG , ΩÓ¡dGh äÉHôŸG , áNƒÑ£ŸGh áØØéŸG h IóªéŸG

. πcCÓd á∏HÉ≤dG Ωƒë°ûdGh äƒjõdG , Ö«∏◊G
 

 Ω.Ω.P á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d Éfó∏H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , ÉjGƒ◊G ΩCG , ∫Éª°ûdG ≥jôW 44 êôfl : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129289 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 , ≥«bódG , ƒZÉ°ùdG , Écƒ«HÉàdG , RQC’G , ôµ°ùdG , á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dG , hÉcÉµdG , …É°ûdG , Iƒ¡≤dG
 , ¢ùHódG , π°ù©dG , äÉé∏ãŸG , äÉjƒ∏◊G , äÉæé©ŸG , õÑÿG , ÜƒÑ◊G øe Ió©ŸG äGô°†ëà°ùŸG
. äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒJ) äÉ°ü∏°üdG , πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùe , IÒ```ªÿG ¥ƒ```ë°ùe

 
 Ω.Ω.P á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d Éfó∏H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ô£b , áMhódG , ÉjGƒ◊G ΩCG , ∫Éª°ûdG ≥jôW 44 êôfl : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/6/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129290 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a

 äÉfGƒ«```◊G  ,  iô````NC’G  äÉÄØdG  »`a  áLQóŸG  ÒZ  á«fÉà°ùÑdGh  á«YGQõdG  äÉéàæŸGh  ÜƒÑ◊G
 á«FGòZ OGƒe , á«©«Ñ£dG QƒgõdGh äÉJÉÑædG , QhòH , áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG , á«◊G

 . Ò©°ûdG ÜGô°T , äÉfGƒ«ë∏d

 Ω.Ω.P á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d Éfó∏H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , ÉjGƒ◊G ΩCG , ∫Éª°ûdG ≥jôW 44 êôfl : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129291 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 ÜGô°ûdG , á¡cÉØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG äÉHhô°ûe , á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG øe ÉgÒZh √É«ŸG

 . äÉHhô°ûŸG ™æ°üd äGô°†ëà°ùŸG øe ÉgÒZh ≈∏ëŸG

 Ω.Ω.P á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d Éfó∏H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , ÉjGƒ◊G ΩCG , ∫Éª°ûdG ≥jôW 44 êôfl : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129292 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ∫ÉªYC’G ¿hDƒ°T Ò«°ùJh ‹ƒJ äÉeóN , ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN
 

 Ω.Ω.P á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d Éfó∏H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , ÉjGƒ◊G ΩCG , ∫Éª°ûdG ≥jôW 44 êôfl : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129328 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 ôFÉ°üY ¬cGƒØdG äÉHhô°ûe , á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG øe ÉgÒZh IQGƒØdGh á«fó©ŸG √É«ŸG

. äÉHhô°ûŸG ™æ°üd äGô°†ëà°ùŸG øe ÉgÒZh ¬cGƒØdG ÜGô°T á¡cÉØdG

 ¢SG/¬jG hQ - ƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«cQÉ‰O : á`````````````````````````«°ùæ÷G

∑QÉ‰ódG , óæ°ùµjQójôa 360011 è«`Ø°ùæŸƒg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129381 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ¿ÉéY ΩÉªëà°SG Ëôc , ¢Sƒe π«°ùZ , ΩÉªëà°SG Ëôc : »gh , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe
 , π÷Gh á«°SÉ°SC’G äƒjõdG , Qƒ£©dG , ¿ƒHÉ°üdG , ∞«¶æàdG äÉÁôc , ô©°û∏d º©æe , ¢Sƒeh
 äGô¡£Ã á©Ñ°ûe ∞°TÉæe , óMGƒdG ∫Éª©à°SÓd á∏∏Ñe ∞°TÉæe , äGô°†ëà°ùŸG , äÉÑWôŸG

. ( á«ÑW ÒZ ) »°üî°ûdG ∫Éª©à°SÓd

 ê’ƒÑ«àcG å∏«g ófG ÚéjÉg »à«°ùjG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájójƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ójƒ°ùdG , êQƒÑ«JƒL 03405 - …G ¢SG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129382 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 ,  ∞°TÉæŸGh  ,  äGOGó°ùdGh  ,  á«ë°üdG  •ƒØdG  ,  ¢UÉ°üàeÓd  á∏HÉ≤dG  á«ë°üdG  äÉeõ∏à°ùŸG
 , á```«ë°üdG •ƒ```ØdG , ∫ƒ```ÑdG ¢ù∏°S ¢VôÃ ÚHÉ°üª∏d hCG ¢†``«◊G ¢UÉ°üàeG äGP πjhGô°S
 ¢SÉÑ∏dG äÉfÉ£H , (á«Ñ£dG) á«∏Ñ¡ŸG áaÉ¶ædG »`a ΩGóîà°SÓd äÉeõ∏à°ùe , ¢†«◊G ¢†FÉØM
 , á«ë°üdG ∞°TÉæŸG ,  á«ë°üdG á«∏NGódG πjhGô°ùdG ,  á«ë°üdG πjOÉæŸG ,  á«ë°üdG »∏NGódG

. áeƒeCÓd äGOÉª°†dGh , áYÉ°VôdG äGOÉª°V
 

 ê’ƒÑ«àcG å∏«g ófG ÚéjÉg »à«°ùjG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájójƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ójƒ°ùdG , êQƒÑ«JƒL 03405 - …G ¢SG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129383 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ±ô¨dG õéM äÉeóN , ºYÉ£ŸGh QÉÑdGh ¥óæØdG äÉeóN
 

  ∂fEG , ∫Éfƒ°TÉfÎfEG õ∏«Jƒg ¿ƒ°ùjOGQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 55459 ¿EG ΩEG ¢ù«dƒHÉ«æ«e 59159 ¢ùcƒH.hCG.»H …GƒcQÉH ¿ƒ°ùdQÉc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2019/6/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat45.indd   23 8/1/19   9:32 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129385 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 2 áÄØdG »`a
 ,  äÉ°Só©dG  äÉZGôah ,  ájô°üÑdG  äÉ°Só©dG  ™«æ°üJ »`a É¡eGóîà°S’ á«ehôcƒJƒa äÉ¨Ñ°U

 . á≤°UÓdG äÉ°Só©dG äÉZGôah , á≤°UÓdG äÉ°Só©dGh

 ∂fG , ∫Éµ«àHhG õæ°û«°ùfGôJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 33782 , GójQƒ∏a , ∑QÉH ¢ùdÉæ«H OhQ ô°ûà∏«H 9251 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2019/6/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129386 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 , ájô°üÑdG äÉ°Só©dG , á«°ùª°ûdG äGQÉ¶ædG äÉ°SóY , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG , , äGQÉ¶ædG äÉ°SóY
 , áZQÉØdG á≤°UÓdG äGQÉ¶ædG äÉ°SóY , áZQÉØdG äGQÉ¶ædG äÉ°SóY , á«Ñ£dG ¿ƒ«©dG äÉ°SóY

. á«Fƒ°†dG äÉ°Só©dG , á«°ùª°ûdG äGQÉ¶ædG , äGQÉ¶ædG äGQÉWEG , äGQÉ¶ædG
 

 ∂fG , ∫Éµ«àHhG õæ°û«°ùfGôJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 33782 , GójQƒ∏a , ∑QÉH ¢ùdÉæ«H OhQ ô°ûà∏«H 9251 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2019/6/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat45.indd   24 8/1/19   9:32 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129600 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 äÉeóN , á£fi , IQÉ```«°ùdG â«jõJ äÉeóN , Ö«cÎdG äÉeóN , áfÉ«°üdG , ÊÉÑŸG ó««°ûJ

 . äÉÑcôe

 ø°ûjQƒHQƒc π«Hƒe ¿ƒ°ùcG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  75039 - 2298 ¢SÉ°ùµJ , ≠æaôjG , OQÉØ«dƒH ¢SÉæ«dƒc ¢S’ 5959 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2019/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129713 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ºYÉ£e äÉeóN , áØ«`ØÿG äÉÑLƒdGh ∞°UÉ≤ŸG äÉeóN , »gÉ≤ŸG äÉeóN , ºYÉ£ŸG äÉeóN
 . á©jô°ùdG äÉÑLƒdG

 »°S.∫G.∫G Qódƒg »H …BG …O …O : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 02021 ¢û````à°Sƒ°ûJÉ°SÉe , ¿ƒ````àfÉc â``````jÎ°S ∫É```jhQ 130 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2019/6/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat45.indd   25 8/1/19   9:32 AM
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(1304) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127106 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ájQÉéàdG áWÉ°SƒdGh ádƒª©dG AÓch

 
 Ω.Ω.¢T á«còdG ábô£ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 124 : Ü.Q 194 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   24 8/1/19   11:29 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1304(

�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 11926
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/6/21م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 764 فـي 2004/4/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اإيرلندية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 19349
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 23

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/6/21م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 764 فـي 2004/4/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اإيرلندية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 25424

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/11/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 772 فـي 2004/8/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 30047

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/7/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 788 فـي 2005/4/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 31537

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/7/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 789 فـي 2005/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 31538

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/7/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 789 فـي 2005/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 30936

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/10/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 810 فـي 2006/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 30937

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/7/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 786 فـي 2005/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

-113-



اجلريدة الر�سمية العدد )1304(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 31672

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/7/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 789 فـي 2005/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 2926

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/6/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 688 فـي 2001/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 2928

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/6/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 688 فـي 2001/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 2929

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/6/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 688 فـي 2001/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 2930

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/6/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 688 فـي 2001/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 2931

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/6/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 688 فـي 2001/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 2932

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/6/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 688 فـي 2001/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 2934

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/6/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 688 فـي 2001/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 2935

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/6/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 688 فـي 2001/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 36434

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2007/8/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 827 فـي 2006/11/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 34521

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/10/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 810 فـي 2006/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 34522

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/10/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 810 فـي 2006/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 42248

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

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

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

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 41351

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/2/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 833 فـي 2007/2/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 49054

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/12/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 889 فـي 2009/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 49055

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/12/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 889 فـي 2009/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 47437

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/8/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 862 فـي 2008/5/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 47438

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/8/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 862 فـي 2008/5/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 47439

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/8/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 862 فـي 2008/5/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 43746

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

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

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 844 فـي 2007/8/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 43747

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

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

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 844 فـي 2007/8/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 63209

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/5/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 924 فـي 2010/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

-124-



اجلريدة الر�سمية العدد )1304(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 66980

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/3/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1034 فـي 2013/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 66981

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/3/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1034 فـي 2013/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 78342

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/12/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1025 فـي 2013/8/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 87012

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/5/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1084 فـي 2014/12/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 81451

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/6/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1049 فـي 2014/3/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 96378

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/6/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1133 فـي 2016/1/31م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 91660

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/11/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1109 فـي 2015/8/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 93055

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/11/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1109 فـي 2015/8/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بارك ليتل اي�سالند ، كو . كورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 101449

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/2/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1170 فـي 2016/11/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5 �سارع اي�ستغيــت بيزني�س بارك ليتـل اي�سالنــد ، كـــو . كــورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 101450

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/2/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1170 فـي 2016/11/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5 �سارع اي�ستغيــت بيزني�س بارك ليتـل اي�سالنــد ، كـــو . كــورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 102671

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/5/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1176 فـي 2017/1/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5 �سارع اي�ستغيــت بيزني�س بارك ليتـل اي�سالنــد ، كـــو . كــورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 102672

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/5/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1176 فـي 2017/1/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5 �سارع اي�ستغيــت بيزني�س بارك ليتـل اي�سالنــد ، كـــو . كــورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 105102

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/10/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1186 فـي 2017/3/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بـارك ليـــتل اي�سالند ، كـــو . كـــورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 105103

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/10/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1190 فـي 2017/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بـارك ليـــتل اي�سالند ، كـــو . كـــورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 110322

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/12/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1210 فـي 2017/9/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بـارك ليـــتل اي�سالند ، كـــو . كـــورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 111070

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/1/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1217 فـي 2017/11/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بـارك ليـــتل اي�سالند ، كـــو . كـــورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 112313

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

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

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1221 فـي 2017/12/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بـارك ليـــتل اي�سالند ، كـــو . كـــورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 120599

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/12/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1265 فـي 2018/10/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بـارك ليـــتل اي�سالند ، كـــو . كـــورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 103799

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/5/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1178 فـي 2017/1/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف اإيرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  5 �سارع اي�ستغيت بيزني�س بـارك ليـــتل اي�سالند ، كـــو . كـــورك 

اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/29م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 91606

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/11/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1109 فـي 2015/8/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ليبتي�س �سويتزيرلند اإ�س اإيه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : او�سريي�س نيوتري�سن ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  400 جاردن �سيتى بالزا ، نيويورك 11530 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/5/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 91607

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/11/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1109 فـي 2015/8/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ليبتي�س �سويتزيرلند اإ�س اإيه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : او�سريي�س نيوتري�سن ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  400 جاردن �سيتى بالزا ، نيويورك 11530 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/5/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 91612

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/11/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1109 فـي 2015/8/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ليبتي�س �سويتزيرلند اإ�س اإيه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : او�سريي�س نيوتري�سن ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  400 جاردن �سيتى بالزا ، نيويورك 11530 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/5/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 106585

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/7/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1185 فـي 2017/3/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : معهد �سحار الدويل

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : معهد التدريب ال�سناعي والطاقة �س.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 16 ر.ب : 124 ، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/16م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/24م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 12153

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/7/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 694 فـي 2001/5/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بروكرت اند جامبل انرتنا�سيونال اوبري�سنز ا�س.اأ

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأجنيليني بيوتي اإ�س.بي.ايه

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ميلكيوري جيويا ، 8 - 20124 ميالنو ، اإيطاليا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/6/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/25م
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�إعـــــــــالن

العـالمـات  )نـظـــام(  قانــون  مـن   )19( املــادة  لأحـكـــام  وفـقــا  الفـكريــة  امللـكيـــة  دائـــرة  تعلـن 
ال�سلطانـــــي  باملر�ســــوم  ال�ســــادر  العربيـة  اخلليـــج  لـــدول  التعـــاون  لدول جملــــ�س  التجاريــة 

رقــــم 2017/33 ، اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية : 

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة

1989/7/26التجارة وال�سناعةدافيد كامبارى ميالنو ا�س.بي.ايه11818

1989/9/5التجارة وال�سناعةدافيد كامبارى ميالنو ا�س.بي.ايه22496

2009/7/13التجارة وال�سناعةكواليتي اإز اأوار ري�سيبي ، اإل اإل �سي358256

2009/7/13التجارة وال�سناعةكواليتي اإز اأوار ري�سيبي ، اإل اإل �سي458257

2009/7/13التجارة وال�سناعةكواليتي اإز اأوار ري�سيبي ، اإل اإل �سي558259

2009/7/13التجارة وال�سناعةكواليتي اإز اأوار ري�سيبي ، اإل اإل �سي658260

2009/7/13التجارة وال�سناعةكواليتي اإز اأوار ري�سيبي ، اإل اإل �سي758261

2009/7/13التجارة وال�سناعةكواليتي اإز اأوار ري�سيبي ، اإل اإل �سي858262

2009/7/13التجارة وال�سناعةكواليتي اإز اأوار ري�سيبي ، اإل اإل �سي958263

2009/7/13التجارة وال�سناعةكواليتي اإز اأوار ري�سيبي ، اإل اإل �سي1058264

2009/7/13التجارة وال�سناعةكواليتي اإز اأوار ري�سيبي ، اإل اإل �سي1158265

2009/7/13التجارة وال�سناعةكواليتي اإز اأوار ري�سيبي ، اإل اإل �سي1258266

2007/9/18التجارة وال�سناعةكنوز جمان للتجارة1346993

1989/7/11التجارة وال�سناعةايه بى ماورى ايطايل ا�س بى ايه141758

1989/9/13التجارة وال�سناعةبراند اأ�سو�سيت�س ليمتد152670

162784
اأوت�سوكا فارما�سيوتيكال 

فاكتوري ، انك
1989/9/26التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة

2009/7/14التجارة وال�سناعةاأمريكان ليف ان�سوررن�س كومباين1758281

1854442
�سركة الربميي وحم�سة للتنمية 

وال�ستثمار �س.م.ع.م
2008/11/12التجارة وال�سناعة

1989/10/10التجارة وال�سناعةدابل - كولكو.يو ا�س اأ192975
1989/10/10التجارة وال�سناعةدابل - كولكو .يو ا�س اأ202976
1989/10/23التجارة وال�سناعةثورنتون اآند رو�س ليمتد213130

1989/12/30التجارة وال�سناعةثورنتون اآند رو�س ليمتد223660

2009/10/21التجارة وال�سناعةبريدج�ستون لي�سننغ �سريفي�سز ، انك2359599
2009/5/18التجارة وال�سناعةم�ساريع علوي �س.م.م2457327

2544890
ال�سركة املتطورة لتقنية

 النفط �س.م.م
2007/5/9التجارة وال�سناعة

2007/10/28التجارة وال�سناعةجمموعة ال�سليمي �س.م.م2647536
1999/4/6التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي2719855
2009/7/27التجارة وال�سناعةهيونداي موبي�س كو ، ليميتد2858388
2009/7/27التجارة وال�سناعةهيونداي موبي�س كو ، ليميتد2958389
2009/7/27التجارة وال�سناعةهيونداي موبي�س كو ، ليميتد3058390
2009/7/27التجارة وال�سناعةهيونداي موبي�س كو ، ليميتد3158391
2009/11/25التجارة وال�سناعةانرتلري ليمتد3260197
2009/11/25التجارة وال�سناعةانرتلري ليمتد3360198
1989/7/6التجارة وال�سناعةاورينت توكي كابو�سيكي كاي�سا341715
1989/8/14التجارة وال�سناعةكومبنوار نوفو دولبارفومري352055
1989/6/28التجارة وال�سناعةا�سرتازينيكا ايه بي361617
1999/7/25التجارة وال�سناعةاوتوموبيلز �سيرتوين3720541
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة

3855652
اك�سي�سوري�س ا�س.ال.اإن 

ليكويدازيونى
2009/1/24التجارة وال�سناعة

392104
بروكرت اند غامبل  هولدينغ جي 

ام بي ات�س
1989/8/16التجارة وال�سناعة

402105
بروكرت اند غامبل  هولدينغ 

جي ام بي ات�س
1989/8/16التجارة وال�سناعة

412106
بروكرت اند غامبل  هولدينغ 

جي ام بي ات�س
1989/8/16التجارة وال�سناعة

423242
�سو�سيتيه دى برودوى 

مارنييه لبو�ستول
1989/11/7التجارة وال�سناعة

2009/8/26التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليمتيد4358602
2009/8/26التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليمتيد4458603
2009/8/26التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليمتيد4558606
2009/3/31التجارة وال�سناعةمركز �سلطان �س.م.م4656514
2009/3/31التجارة وال�سناعةمركز �سلطان �س.م.م4756516
2009/3/31التجارة وال�سناعةمركز �سلطان �س.م.م4856517
2009/3/31التجارة وال�سناعةمركز �سلطان �س.م.م4956518
2009/3/31التجارة وال�سناعةمركز �سلطان �س.م.م5056519
2009/3/31التجارة وال�سناعةمركز �سلطان �س.م.م5156522
2009/3/31التجارة وال�سناعةمركز �سلطان �س.م.م5256524
2006/11/4التجارة وال�سناعةكيفر للعوازل �س.م.م5342148
1999/10/9التجارة وال�سناعةهي�ساميت�سو فارما�سوتيكال كو ، انك5421047
1989/10/17التجارة وال�سناعةمريك �سارب & دوهم كورب553050
1989/10/17التجارة وال�سناعةمريك �سارب & دوهم كورب563053
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة

1989/10/17التجارة وال�سناعةمريك �سارب & دوهم كورب573054
1989/10/17التجارة وال�سناعةمريك �سارب & دوهم كورب583055
1989/10/17التجارة وال�سناعةمريك �سارب & دوهم كورب593057
1989/10/17التجارة وال�سناعةمريك �سارب & دوهم كورب603066
1999/10/30التجارة وال�سناعةوايث ال ال �سي6121178
2009/10/3التجارة وال�سناعةوايث ال ال �سي6259280
2009/10/3التجارة وال�سناعةوايث ال ال �سي6359281
2009/10/3التجارة وال�سناعةوايث ال ال �سي6459282
2009/10/14التجارة وال�سناعةانرتفيت انرتنا�سيونال بي فـي6559517
2009/10/14التجارة وال�سناعةانرتفيت انرتنا�سيونال بي فـي6659518
2009/10/27التجارة وال�سناعةبي بي جي اند�سرتيز اوهايو، انك6759765
2009/10/27التجارة وال�سناعة�سريكيل كيه �ستورز انك6859766
1989/5/31التجارة وال�سناعةفافر ليوبا ايه.جي691147
1989/10/9التجارة وال�سناعة�سل براندز انرتنا�سيونال اأ جي702972

713195
جوكي كابو�سيكي كاي�سا 
) جوكي كوربوري�سن (

1989/11/1التجارة وال�سناعة

7221219
زد ات�س ا�س اأي بي ورلدوايد ا�س 

ايه اأر ال
1999/11/9التجارة وال�سناعة

7321220
زد ات�س ا�س اأي بي ورلدوايد ا�س 

ايه اأر ال
1999/11/9التجارة وال�سناعة

7421221
زد ات�س ا�س اأي بي ورلدوايد ا�س 

ايه اأر ال
1999/11/9التجارة وال�سناعة

7553094
حممد بن علي بن عبداللـه 

البلو�سي للتجارة
2008/8/31التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة

1989/10/3التجارة وال�سناعةكيلوج يوروب تريدينغ ليمتد762871

7720976
�سيكو هولدجنز كوربو�سيكي 

كاي�سا )�سيكو هولدجنز 
كوربوري�سن(

1999/9/21التجارة وال�سناعة

2009/12/9التجارة وال�سناعةجي �سي بي اأباليد تيكنولوجيز اإنك7860392
2009/12/9التجارة وال�سناعةجي �سي بي اأباليد تيكنولوجيز اإنك7960393
2009/12/26التجارة وال�سناعةدايفر�سي، انك8060695

812793
اكزو نوبل كوتينغز

 انرتنا�سيونال بي فـي
1989/9/26التجارة وال�سناعة

822794
اكزو نوبل كوتينغز

 انرتنا�سيونال بي فـي
1989/9/26التجارة وال�سناعة

1999/8/14التجارة وال�سناعةويلي�س  غروب  ليمتد8320666
1999/8/14التجارة وال�سناعةويلي�س  غروب  ليمتد8420667
1999/8/24التجارة وال�سناعةبرميارك ار دبليو بي هولدجنز ، انك8520732
1999/8/24التجارة وال�سناعةبرميارك ار دبليو بي هولدجنز ، انك8620733
1999/8/24التجارة وال�سناعةبرميارك ار دبليو بي هولدجنز ، انك8720734
1999/8/24التجارة وال�سناعةبرميارك ار دبليو بي هولدجنز ، انك8820735
1999/8/24التجارة وال�سناعةبرميارك ار دبليو بي هولدجنز ، انك8920738
1999/8/24التجارة وال�سناعةبرميارك ار دبليو بي هولدجنز ، انك9020739
1999/8/24التجارة وال�سناعةبرميارك ار دبليو بي هولدجنز ، انك9120740
1999/8/24التجارة وال�سناعةبرميارك ار دبليو بي هولدجنز ، انك9220741
1999/8/24التجارة وال�سناعةبرميارك ار دبليو بي هولدجنز ، انك9320742
1999/8/24التجارة وال�سناعةبرميارك ار دبليو بي هولدجنز ، انك9420743

-141-



اجلريدة الر�سمية العدد )1304(

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة

2009/9/29التجارة وال�سناعةاوت�سوكا فارما�سيو تيكال كو ليمتد9559249

1999/11/2التجارة وال�سناعة�ساندوز جي ام بي ات�س9621184

1999/11/2التجارة وال�سناعة�ساندوز جي ام بي ات�س9721185

1999/11/2التجارة وال�سناعة�ساندوز جي ام بي ات�س9821186

2009/6/6التجارة وال�سناعةجلوبال لل�سناعات الغذائية9957514

10059718
دبليو ات�س �سميث ريتيل 

هولدينغز ليمتد
2009/10/24التجارة وال�سناعة

10159719
دبليو ات�س �سميث ريتيل 

هولدينغز ليمتد
2009/10/24التجارة وال�سناعة

10259720
دبليو ات�س �سميث ريتيل 

هولدينغز ليمتد
2009/10/24التجارة وال�سناعة

10359721
دبليو ات�س �سميث ريتيل 

هولدينغز ليمتد
2009/10/24التجارة وال�سناعة

10459722
دبليو ات�س �سميث ريتيل 

هولدينغز ليمتد
2009/10/24التجارة وال�سناعة

1989/8/29التجارة وال�سناعةكا�سيو كي�سانكي كابو�سيكي كاي�سا1052382

1989/9/2التجارة وال�سناعةكا�سيو كي�سانكي كابو�سيكي كاي�سا1062422

1989/9/2التجارة وال�سناعةكا�سيو كي�سانكي كابو�سيكي كاي�سا1072423

1989/9/2التجارة وال�سناعةكا�سيو كي�سانكي كابو�سيكي كاي�سا1082426

2009/9/6التجارة وال�سناعةدي�سكون اأوك�سي�سيم ليميتد10958902

2009/9/6التجارة وال�سناعةدي�سكون اأوك�سي�سيم ليميتد11058903
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مكتب دار اخلربة للتدقيق ومراجعة احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة 
بوادي اجلزيرة للتجارة واملقاولت امليكانيكية والكهربائية ومتديدات الأنابيب �ش.م.م

بوادي  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  احل�سابات  ومراجعة  للتدقيق  اخلربة  دار  مكتب  يعلـن 
اجلزيرة للتجارة واملقاولت امليكانيكية والكهربائية ومتديدات الأنابيب �ش.م.م , وامل�سجلـة 
لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 17٢٢700 , وفقا لتفاق ال�سركـــاء املوؤرخ ٢019/5/15م , 
, وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
ولية بركاء - بناية �سهيناز وح�سني للت�سوق - �سقة رقم : 26 - الدور الثاين 

�ش.ب : 911 ر.ب : 112 روي
هاتـف رقــم : 92212733 فاك�ش رقم : 26985576

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

مكتب التميمي والربواين للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األرتون م�سقط �ش.م.م
يعلـن مكتــب التميمــي والربوانــي للمحامـــاة وال�ست�ســـارات القانونيـــة اأنــــه يقـــوم بت�سفـيـــة 
�سركـــة األرتون م�سقط �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـــم 119٢894 , 
وفقـــا لتفــاق ال�سركــــاء املــوؤرخ ٢019/6/18م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي :
حمافظة م�سقط - �سارع رقم : 3701 

بناية الأ�سالة - بناية رقم : 223 - جممع رقم : 237 - مكتب رقم : 409 
�ش.ب : 109 ر.ب : 136 الغربة اجلنوبية 

هاتـف رقــم : 24218554 فاك�ش رقم : 24218553
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
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مكتب الكون - حما�سبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأبعاد املتعددة �ش.م.م
يعلـن مكتب الكون - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة الأبعاد املتعددة �ش.م.م , 
وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـم 1٢44148 , وفقا لتفاق ال�سركـــاء املوؤرخ 
وعلـــى   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   , ٢019/7/14م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

اخلو�ش ال�ساد�سة - ولية ال�سيب 
�ش.ب : 1124 ر.ب : 121 ال�سيب

هاتـف رقــم : 99228511 فاك�ش رقم : 24454345
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

موؤ�س�سة الأعمال والتدقيق احلديثة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطبعة العا�سمة �ش.م.م
تعلـن موؤ�س�سة الأعمـــال والتدقيــق احلديثــة اأنـها تقـــوم بت�سفـية �سركـــة مطبعـــة العا�سمـــة 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـم 1038898 , وفقا لتفاق ال�سركـــاء 
املوؤرخ ٢019/7/9م , وللم�سفـية وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

ولية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتـف رقــم : 92923010 - 98980002 فاك�ش رقم : 23362111

كمــــا تدعــــو امل�سفـية 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�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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خديجة بنت را�سد بن جمعة الغفيلية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ورد اجلوري للتجارة �ش.م.م
تعلـن خديجة بنت را�سد بن جمعة الغفيلية اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة ورد اجلوري للتجارة 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٢٢6184 , وفقا لتفاق ال�سركـــاء 
املوؤرخ ٢018/10/31م , وللم�سفـية وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
وليـة �سحم - حمافـظــة �سمال الباطنة

هاتـف رقــم : 97001229
كمــــا تدعــــو امل�سفـية 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�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية

حممد بن حمد بن �سالح العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة نا�سر بن �سيف اجلهوري وحممد بن حمد العامري للتجارة - ت�سامنية

يعلــن حممــد بن حمــد بن �سالـــح العامـــري اأنـه يقــــوم بت�سفـيــة �سركـــــة نا�ســـر بن �سيـف 
اجلهوري وحممد بن حمد العامري للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ,  3137783 بالرقـم  الـتجـاري 
الغـري , وعلـــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
وليـة ال�سويق - حمافـظــة �سمال الباطنة

�ش.ب : 400 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99375636

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 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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هيثم بن حممد بن نا�سر املع�سري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرباق للخدمات الفنية �ش.م.م
يعلـن هيثم بن حممد بن نا�سر املع�سري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الرباق للخدمات الفنية 
�ش.م.م  , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1818٢79 , وفقا لتفاق ال�سركـــاء 
املوؤرخ ٢018/٢/٢8م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ش.ب : 90 ر.ب : 103
هاتـف رقــم : 96994431

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

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة للخدمات الفنية �ش.م.م

يعلـن هيثم بن حممد بن نا�سر املع�سري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �ساللة للخدمات الفنية 
�ش.م.م  , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ٢095947 , وفقا لتفاق ال�سركـــاء 
املوؤرخ ٢018/٢/٢8م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ش.ب : 90 ر.ب : 103
هاتـف رقــم : 96994431

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
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راز للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلـن هيثـــم بن حممـــد بن نا�ســر املع�ســري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركــــة راز للتجارة واملقاولت 
�ش.م.م  , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1685937 , وفقا لتفاق ال�سركـــاء 
املوؤرخ ٢018/٢/٢8م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ش.ب : 90 ر.ب : 103
هاتـف رقــم : 96994431

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 �سعيد بن عبداللـه العدوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب ال�سرقي احلديث للتجارة �ش.م.م
يعلـن عبداللـــه بن �سعــيد بن عبداللــه العـــدوي اأنـه يقـــــوم بت�سفـيــة �سركـــة بـــاب ال�سرقـــي 
احلديث للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٢30٢30 , وفقا 
لتفاق ال�سركـــاء املوؤرخ ٢019/7/17م , وللم�سفـــي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
وادي عدي - حمافـظــةم�سقط

هاتـف رقــم : 92205272
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
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�سالح بن را�سد بن م�سلم الرا�سبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الحتاد للتجارة - ت�سامنية
يعلـن �سالح بن را�سد بن م�سلم الرا�سبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة دار الحتاد للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 8076987 , وفقا لتفاق ال�سركـــاء 
املوؤرخ ٢019/7/10م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ش.ب : 10 ر.ب : 412
هاتـف رقــم : 97218880

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

نا�سر بن �سعيد بن عبداللـه ال�سملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزون اخلليج العاملية �ش.م.م
يعلـن نا�سر بن �سعيد بن عبداللـه ال�سملي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مزون اخلليج العاملية 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٢٢9777 , وفقا لتفاق ال�سركـــاء 
املوؤرخ ٢019/7/17م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :

حمافـظــة الظاهرة 
�ش.ب : 729 ر.ب : 511

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
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ماجد بن حمد بن مبارك الدوحاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة يو�سف وماجد اأبناء حمد بن مبارك الدوحاين للتجارة - ت�سامنية

يعلـن ماجد بن حمد بن مبارك الدوحاين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة يو�سف وماجد اأبناء 
حمـــد بن مبــارك الدوحانـــي للتجــارة - ت�سامنيـــة , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري 
بالرقـم 311148٢ , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :

اخل�سراء - ولية ال�سويق - حمافـظــة �سمال الباطنة 
�ش.ب : 840 ر.ب : 113

هاتـف رقــم : 99460310
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

�سليمان بن حمود بن �سام�ش النعماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حالق فلج ال�سام للتجارة �ش.م.م
فلــج  حـــالق  �سركـــــة  بت�سفـــية  يقـوم  اأنـه  النعمانــي  �سامــ�ش  بن  بن حمـــود  �سليمــــان  يعلـن 
 ,  1٢514٢1 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلــة   , �ش.م.م  للتجارة  ال�ســــام 
, وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
�ش.ب : 42 ر.ب : 111

هاتـف رقــم : 95769229
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
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يزيد بن حممد بن �سعود ال�سليمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة للتعدين �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة املدينة للتعدين �ش.م.م ,  يعلـن يزيد بن حممد بن �سعود ال�سليمي 
املوؤرخ  ال�سركـــاء  , وفقا لتفاق  بالرقـم 109554٢  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلــة لدى 
وعلـــى   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   , ٢019/7/٢٢م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :

العذيبة ال�سمالية - ولية بو�سر
�ش.ب : 3957 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99779696

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

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سليمي ما وراء البحار والتجارة العامة �ش.م.م

يعلـن يزيد بن حممد بن �سعود ال�سليمي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ال�سليمي ما وراء البحار 
والتجارة العامة �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1074914 , وفقا 
لتفاق ال�سركـــاء املوؤرخ ٢019/7/٢٢م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي :
�ش.ب : 3957 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99779696

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
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جنيب بن عبداللـه بن م�سلم الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سليمي لل�سفر وال�سياحة والتجارة �ش.م.م
يعلـن جنيب بن عبداللـه بن م�سلــم الغافــري اأنـه يقـوم بت�سفـيــة �سركــــة ال�سليمــي لل�سفر 

وال�سياحة والتجارة �ش.م.م , وامل�سجلـــــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٢956٢8 , 
فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   , ٢019/7/٢٢م  املوؤرخ  ال�سركـــاء  لتفاق  وفقا 
الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي :
الوادي الكبري - ولية مطرح

�ش.ب : 3957 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99779696

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

منال بنت حممد بن زاهر اخلنب�سية 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة للخدمات الرائدة �ش.م.م
تعلـن منال بنت حممد بن زاهر اخلنب�سية اأنـها تقـوم بت�سفـيــة �سركــــة املتحــدة للخدمــات 
الرائدة �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٢03553 , وفقا لتفاق 
ال�سركـــاء املوؤرخ ٢018/6/٢7م , وللم�سفـية وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي :
�ش.ب : 229 ر.ب : 111

كمــــا تدعــــو امل�سفـية 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�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العياد العاملية �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات اأنـه يقـوم بت�سفـيــة �سركــــة 

العــــياد العامليــة �ش.م.م , وامل�سجلـــــة لدى اأمانـة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقــــم 164٢774 , وفقا 

لتفاق ال�سركـــاء املوؤرخ ٢019/6/30م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي :

ال�سوحمان ال�سمالية - ولية بركاء
�ش.ب : 575 ر.ب : 130 العذيبة

تليفاك�ش رقــم : 26885444
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
جمال بن علي بن جمعة ال�سيابي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرق ال�سويريج �ش.م.م

يعلن جمال بن علي بن جمعة ال�سيابي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركـــة �سرق ال�سويريج �ش.م.م , 

وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانـــــــة ال�سجـــــــــل الـتـجـــاري بالرقــــــــم 1٢99614 , عــــــن انتهــــــــاء اأعمــــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 

امل�سفــي
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مكتب بي دي او جواد حبيب 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة با�سن �سيبالي للخدمات �ش.م.م
يعلــن مكتــب بي دي او جــواد حبيــب  ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــة با�ســن �سيبـــالي للخدمـــات 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1210490 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

مكتب حمدان الدرعي - حمامون وم�ست�سارون فـي القانون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأمطار اخلليج التجارية �ش.م.م
يعلن مكتــب حمـــدان الدرعـــي - حمامون وم�ست�سارون فـي القانون - ب�سفـته امل�سفي ل�سركة 
الـتجــــــاري  ال�سجــــل  اأمانـــــة  لـدى  وامل�سجلـــــــة   ، �ش.م.م  التجاريــة  اخلليــج  اأمطار  م�ساريع 

بالرقــــــم 1004981 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

مكتب مهند العامري  - حمامون وم�ست�سارون فـي القانون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات الطبية �ش.م.ع.م
يعلن مكتب مهند العامري  - حمامون وم�ست�سارون فـي القانون - ب�سفـته امل�سفي ل�سركة 
اخلدمات الطبية �ش.م.ع.م ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1480774 ، 

عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

اأحمد بن علي بن اأ�سلم غفرم ال�سحري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كزوع ال�ساملة للتجارة 
يعلن اأحمد بن علي بن اأ�سلم غفرم ال�سحري ب�سفـته امل�سفي ل�سركة كزوع ال�ساملة للتجارة  ، 
وامل�سجلـــــــــــة لــــدى اأمانـــــــة ال�سجـــــــل الـتجـــــــاري بالرقــــــــــم 1104889 ، عـــــن انتهــــــــاء اأعمــــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي
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حمد بن خمي�ش بن عبداللـه العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريا�ش العيون للتجارة - ت�سامنية
يعلن حمد بن خمي�ش بن عبداللـه العامري ب�سفـته امل�سفي ل�سركة ريا�ش العيون للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1083014 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

�سليم بن علي بن حممد الزرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سليم بن علي بن حممد الزرعي و�سركاه للتجارة - تو�سية

يعلن �سليم بن علي بن حممد الزرعي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة �سليم بن علي بن حممد الزرعي 
 ، الـتجـاري بالرقـــم 6031684  اأمانـة ال�سجل  ، وامل�سجلـــة لـدى  و�سركاه للتجارة - تو�سية 

عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

حميدة بنت �سامل اجلفيلية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة حميدة بنت �سامل اجلفيلي وزوينة بنت حمد اجلفيلي للتجارة - ت�سامنية

تعلـــن حميـــدة بنـــت �سالـــم اجلفيلــية ب�سفـتها امل�سفية ل�سركة حميدة بنت �سامل اجلفيلــي 
وزوينـــة بنـــت حمـــد اجلفيلــي للتجــارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري 

بالرقـــم 6048951 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــية

�سريفة بنت عبداللـه بن حمد احلب�سية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلمال امل�سرق للتجارة - ت�سامنية
امل�سرق  اجلمال  ل�سركة  امل�سفية  ب�سفـتها  احلب�سية  حمد  بن  عبداللـه  بنت  �سريفة  تعلـــن 
عــن   ،  1101837 بالرقـــم  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانـة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 

انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــية
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علي بن �سعيد بن علي املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القف�ش الذهبي احلديث للتجارة - تو�سية
يعلــن علــي بن �سعيـــد بن علـــي املعمــري ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة القفـ�ش الذهبـــي احلديــــث 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1209296 ، عــن انتهـــــاء 

اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

عبدالعزيز بن اأحمد بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأثري  خلدمات الرتجمة �ش.م.م
الأثيــر خلدمــات  امل�سفـي ل�سركـــة  العجمـي ب�سفـتـــه  اأحمـــد بن علي  يعلن عبدالعزيـز بن 
الرتجمـــة �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1148350 ، عــن انتهـــــاء 

اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

علي بن م�سعود بن �سامل املب�سلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج للتكنولوجيا احلديثة �ش.م.م
يعلن علي بن م�سعود بن �سامل املب�سلي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة اخلليج للتكنولوجيا احلديثة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1031044 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

ح�سن بن طار�ش بن ح�سني البحراين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساطر للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلن ح�ســـن بن طــار�ش بن ح�سيـــن البحرانـــي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــة ال�ساطــر للتجــارة 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 3039072 ، عــن انتهـــــاء 

اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي
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اإبراهيم بن حممد بن �سعيد املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة �سحم للتجارة واملقاولت �ش.م.م
اإبراهيم بن حممد بن �سعيد املعمري ب�سفـته امل�سفي ل�سركة منارة �سحم للتجارة  يعلن 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1031929 ، عــن انتهـــــاء 

اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

عمر بن عبداللـه بن حممد املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة علي بن عبداللـه بن حممد املعمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن عمــر بن عبداللـه بن حممد املعمــري ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـة علــي بن عبداللـه بن 
حممد املعمري و�سريكه للتجـــارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـة ال�سجــل الـتجـاري 

بالرقـــم 1075119 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

عبداللـه بن اإبراهيم بن حممد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز �ساطئ �سحار للت�سوق �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن اإبراهيم بن حممد الفار�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة مركز �ساطئ �سحار 
للت�سوق �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 3210103 ، عــن انتهـــــاء 

اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �سامل بن حميد بن �سامل الهندا�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
يعلن عبداللـه بن اإبراهيم بن حممد الفار�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة �سامل بن حميد بن 
�سامل الهندا�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري 

بالرقــــم 3156141 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

-156-



اجلريدة الر�سمية العدد )1304(

- 5 -

�سلطان بن علي بن خلفان الفتحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمور البتكار للتجارة - ت�سامنية
يعلن �سلطان بن علي بن خلفان الفتحي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة حمور البتكار للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1252825 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خطوات املجد �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي - حما�سبـــون قانونيـــــون - ب�سفـته امل�سفي ل�سركة خطـــوات املجـــد 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1139980 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

اإبراهيم بن �سامل بن �سليمان الوائلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفكر ال�ساطع التجارية - تو�سية
يعلـــن اإبراهيـــم بن �سالــــــم بن �سليمـــان الوائلـــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة الفكـــــــر ال�ساطـــــع 
التجاريــــة - تو�سيـــة ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــــاري بالرقــــــم 8081581 ، عــــــن 

انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

نا�سر بن �سليم بن را�سد املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهيال العاملية �ش.م.م
 ، يعلن نا�سر بن �سليم بن را�سد املعمري ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـة الهيال العاملية �ش.م.م 
وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـــم 1077438 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة 

وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي
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حممد بن �ساعد بن �سعيد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء �ساعد للتجارة - ت�سامنية
يعلــن حممـــد بن �ساعـــد بن �سعيــد الهنائــي ب�سفـتـه امل�سفـي ل�سركــة اأبنـاء �ساعـد للتجـــارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1523570 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرماح الذهبية للتجارة - ت�سامنية

يعلــن حممـــد بن �ساعـــــد بن �سعيـــد الهنائــــي ب�سفـتـــه امل�سفـي ل�سركــــة الرمـاح الذهبيــة 
للتجـــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1540726 ، عــن 

انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

اأمين بن حممد رحيم بن داد حممد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار بوابة �سوق مطرح �ش.م.م
بوابة  اأنوار  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـته  البلو�سي  داد حممد  بن  اأمين بن حممد رحيم  يعلن 
اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1222757 ، عــن  �سوق مطرح �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـدى 

انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار اخلو�ش للتجارة �ش.م.م

يعلن اأمين بن حممد رحيم بن داد حممد البلو�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة اأنوار اخلو�ش 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1011812 ، عــن انتهـــــاء 

اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي
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�سعادة بنت عبداللـه بن جمعة 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ولء الزدجايل للتجارة واملقاولت �ش.م.م
اأبو ولء الزدجايل للتجارة  تعلن �سعادة بنت عبداللـه بن جمعة ب�سفـتها امل�سفية ل�سركة 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1367706 ، عــن انتهـــــاء 

اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــية

بدر بن �سامل بن �سيف املعويل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإنفاذ للتجارة �ش.م.م
يعلن بـدر بن �سالــم بن �سيف املعولـــي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة اإنفـــاذ للتجــــارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـــم 1051799 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة 

وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

�سامل بن خلفان بن �سعيد ال�سوطي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل وزكريا للتجارة �ش.م.م
يعلن �سالــم بن خلفــــان بن �سعيــد ال�سوطي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة �سالــم وزكريــا للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1717979 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

اأحمد بن �سادق داوؤود اآل حميد
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد واليقظان للمقاولت �ش.م.م
يعلن اأحمد بن �سادق داوؤود اآل حميد ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة اأحمــد واليقظــان للمقاولت 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1205778 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي
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حيان بن علي بن مال اللـه اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التجار ال�سرقيون �ش.م.م
يعلن حيان بن علي بن مال اللـه اللواتي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة التجار ال�سرقيون �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــــــــة لـــــــدى اأمانــــــة ال�سجــــــل الـتجــــــاري بالرقـــــــم 1362500 ، عــــن انتهـــــــــاء اأعمـــــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلبيب لال�ستثمار �ش.م.م

يعلن حيــان بن علــي بن مال اللـه اللواتـــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة احلبيــب لال�ستثمـــــار 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1112013 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلبيب لإدارة املطاعم �ش.م.م

يعلـــن حيان بن علي بن مال اللـه اللواتي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركـــة احلبيـب لإدارة املطاعم 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1148073 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلبيب العقارية �ش.م.م

يعلـــن حيـــان بـــن علــي بــــن مال اللـــه اللواتـــي ب�سفــــته امل�سفــــي ل�سركـــــة احلبيــب العقاريـــة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1742906 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي
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بدر بن �سامل بن �سيف املعويل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مهي للتجارة �ش.م.م
يعلن بدر بن �سامل بن �سيف املعويل ب�سفـته امل�سفي ل�سركة مهي للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة 
لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1431480 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال 

الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

علي بن مال اللـه بن علي حبيب اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلبيب للفنادق وال�سياحة �ش.م.م
يعلن علــي بن مال اللــه بن علــي حبيب اللواتي ب�سفـتـه امل�سفـي ل�سركــة احلبيــب للفنــادق 
وال�سياحة �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجاري بالرقم 1817167 ، عــن انتهـــــاء 

اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت التجارة الالمعة �ش.م.م

التجـــارة  بيت  ل�سركـــة  امل�سفــي  ب�سفـتــه  اللواتي  حبيب  علي  بن  اللـه  مال  بن  علـــي  يعلن 
الالمعـــة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1612689 ، عــن انتهـــــاء 

اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت التجارة ال�سرقية �ش.م.م

التجــارة  بيت  ل�سركـــة  امل�سفي  ب�سفـتـــه  اللواتي  حبيب  علي  بن  اللـه  مـال  بن  علـــي  يعلن 
عــن   ،  1549626 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانـــة  لـدى  وامل�سجلـــــة   ، �ش.م.م  ال�سرقيـــة 

انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي
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علي بن �سالح بن علي الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سالح بن علي الزدجايل واأولده للتجارة - تو�سية

يعلن علــي بن �سالــح بن علــي الزدجالــي ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركـــة �سالح بن علي الزدجايل 
واأولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1473263 ، 

عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

في�سل بن خلفان اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل ال�سام احلديثة �ش.م.م
يعلن فيــ�سل بن خلفـــان اجلابري ب�سفـته امل�سفــــي ل�سركـــــة تــــالل ال�سام احلديثـــة �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــــــــــة لـدى اأمانــــــة ال�سجــــــــل الـتجـــاري بالرقــــــــــــم 1074989 ، عــــــــن انتهـــــــــاء اأعمـــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

عبدالرزاق بن حممد بن جمال البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دروب اخلو�ش �ش.م.م
يعلن عبدالـــرزاق بن حممـــد بن جمـــال البلو�ســي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــــة دروب اخلـــو�ش 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1764691 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

علي بن حبيب بن حممد العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت املعبيلة للتجارة �ش.م.م
يعلن علـــي بن حبيـــب بن حممـــد العجمـــي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـــة بيت املعبيلـــة للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1069491 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي
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عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع اجلفنني للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن حممــد بن عبداللـه ال�سيابـــي ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركـــة ربـــوع اجلفنــني 
للتجارة واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1059504 ، 

عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

حممد بن عبداحل�سني بن باقر اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط لل�سناعات الغذائية �ش.م.م
يعلن حممد بن عبداحل�سني بن باقر اللواتي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة م�سقط لل�سناعات 
الغذائية �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1354523 ، عــن انتهـــــاء 

اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

حزام بن زيدان بن جري القحطاين 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلري العاملية �ش.م.م
يعلن حزام بن زيدان بن جري القحطاين ب�سفـته امل�سفي ل�سركة اجلري العاملية �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــــــــــة لـدى اأمانــــــة ال�سجـــــــــل الـتجـــاري بالرقـــــــم 1092357 ، عــــــن انتهـــــــاء اأعمــــــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

اأحمد بن حمد بن �سلطان الفالحي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفلك امل�سحون املتحدة �ش.م.م
يعلن اأحمد بن حمد بن �سلطان الفالحي  ب�سفـته امل�سفي ل�سركة الفلك امل�سحون املتحدة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1171608 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي
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اإقبال بن غالم بن ح�سني البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأخري للكهرباء والتجهيزات - تو�سية
يعلن اإقبــال بن غــــالم بن ح�سيـــن البلو�ســـي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــة الأخــيــر للكهربـــاء 
والتجهيزات - تو�سية ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1012065 ، عــن 

انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم ال�سيافة - تو�سية

يعلن اإقبال بن غالم بن ح�سني البلو�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة جنم ال�سيافة - تو�سية ، 
وامل�سجلـــــــة لـــدى اأمانـــــــة ال�سجــــل الـتجـــــــاري بالرقـــــــــم 1048951 ، عــــن انتهــــــــــاء اأعمــــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

طاهر بن ح�سن بن خدابخ�ش البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثالثي الأبعاد املتحدة �ش.م.م
يعلن طاهر بن ح�سن بن خدابخ�ش البلو�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة ثالثي الأبعاد املتحدة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1278821 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

في�سل بن �سالح بن حمد اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة في�سل بن �سالح بن حمد اجلنيبي و�سريكه للتجارة 

يعلن في�سل بن �سالح بن حمد اجلنيبي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة في�سل بن �سالح بن حمد 
اجلنيبي و�سريكه للتجارة  ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1216277 ، 

عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي
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