
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1308(                                                                        ال�سنـــة الثامنـــــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

قـــــــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــة

                      وزارة القــوى العاملــة 

�ســادر فـــي 2019/9/5 بتحديـــــد ن�سبــــة القــــوى  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2019/450 

اخلـا�ص  القطاع  من�ساآت  فـي  الوطنية   العاملة 

فــــي قطاعـــــي  العاملـــة  املن�ســـاآت  مــــع  املتعاقــــدة 

الكهربـــاء وامليــاه .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

         وزارة العـــــدل

قرار جلنة قبول املحامني رقم 2019/6/1 باإعــالن تاأ�سي�ص �سركة مدنية للمحاماة .

                                 وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 

الإعــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .

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

رقم 
ال�سفحة

الأحـــد 8 حمــــــــــرم 1441هـ                                                        املـوافـــق 8 �سبتمبــــــــــر 2019م
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18

86

97



رقم 
ال�سفحة

103
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105
105
106
106

107
107
108
108
109
109
109
109
110
110
110
110
111
111
111
112
112

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية للهند�سة واخلدمات الفنية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز املتنوع خلدمات التموين - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلارب الدولية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه البلو�سي و�سريكه - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عطر البنف�سج املتميز - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور الربق �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الفالح املتحدة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املناجم للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البرتوكيماويات للتجــارة العامــــة )�سركــــة 

منطقة حرة( �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال خزام �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع القا�سمي والفار�سي املتحدة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء القا�سمي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوامخ الإعمار للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات �سحار املميزة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة المتياز للحلول الرقمية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعرفة للتكنولوجيا ال�ساملة �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما حفيت للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غزال املرفع للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق عوتب احلديثة للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الوقيبة الذهبية للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرابع الذهبية للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفاف جمز للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ق�سر الأندل�ص للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عرب امل�سرات التجارية - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�سملة العاملية �ص.م.م .



قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1308(

وزارة القــوى العاملــة 
قــرار وزاري

رقــم 2019/450
 بتحديد ن�شبة القوى العاملة الوطنية فـي من�شاآت القطاع اخلا�ص 
املتعاقــــدة مــــع املن�شـــاآت العاملـــة فـــي قطاعـــي الكهربـــاء وامليــاه

ا�ستنـادا اإلــى قانـــون العمـــل ال�سـادر باملر�سوم ال�سلطاين رقــــــم 2003/35 ،
واإلى املر�سـوم ال�سلطاين رقـم 2004/76 بتحديد اخت�سا�سات وزارة القـوى العاملـة واعتمـاد 

هيكلهـا التنظيـمي ،
واإلى القــرار الوزاري رقـــم 2014/248 بتحديــد ن�سبــة العاملــني العمانيني فـي قطــاعــــــي 

الكهـــربـــــــــاء وامليــــــــاه ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

تكون ن�سبة القوى العاملة الوطنية فـي من�ساآت القطاع اخلا�ص املتعاقدة مع املن�ساآت العاملة 
فـي قطاعي الكهرباء واملياه على النحو املبني فـي اجلدولني رقمي )1( و )2( املرفقني .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�ص مع اأحكامه . 

املــادة الثالثــــة

ين�سـر هذا القــرار فــي اجلــريـدة الر�سمية ، ويعمل بــه من اليوم  التايل لتاريخ ن�سره .

�شدر فـي : 5 من حمــــــــــــــرم 1441هـ

املوافــــق : 5 من �شبتمبـــــــــــر 2019م

عبداللـه بن نا�شر بن عبداللـه البكري

                                                                          وزيـــــــــــــر القــــــــــوى العاملـــــــــــــة
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جلريدة الر�سمية العدد )1308(
ا

جـــدول رقـــم ) 1 ( 

طنية 
ب القوى العاملة الو

ن�س

طاع الكهرباء
ت العاملـة فــي ق

خلا�ص املتعاقـدة مع املن�ساآ
طاع ا

ت الق
فـي من�ساآ

املهنــــــــة
ت التالية من بداية العقد

الل ال�سنوا
خ

حتقيقها 
ب 

ج
طنيةالتي ي

ن�سبة القوى العاملة الو

لأولى
ال�سنة ا

ال�سنة الثانية
ال�سنة الثالثة

ال�سنة الرابعة

املــديـــرون
%60

%70
%80

%90

املهنــد�ســــون
%40

%60
%60

%70

امل�سرفـــــون
%40

%60
%60

%70

الت
مو�سل كابـ

%30
%40

%50
%50

ط كهرباء
مو�صل خطو

%30
%40

%50
%50

الفنيــــــون
%40

%70
%80

%80
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جلريدة الر�سمية العدد )1308(
ا

جـــدول رقـــم ) 2 ( 
طنية

ب القوى العاملة الو
ن�س

طاع املياه
ت العاملة فـي ق

خلا�ص املتعاقدة مع املن�ساآ
طاع ا

ت الق
 فـي من�ساآ

طـــــاع
الق

املهنــــة
طنية 

ن�سبة القوى العاملة الو
ت التالية من بداية العقد

الل ال�سنوا
خ

حتقيقها 
ب 

ج
التي ي

لأولى
ال�سنة ا

ال�سنة الثانية
ال�سنة الثالثة

ال�سنة الرابعة
خلام�سة

ال�سنة ا

ف القيادية
ظائ

الو

مــــــديـــــــــر
%30

%60
%100

%100
%100

رئي�س فريــــــق 
العمل امليدانــي ل�سبكات املياه

%30
%50

%100
%100

%100

ف نظــام 
م�ســر

ني
رتكـــ

ـ خدمات امل�ص
%100

%100
%100

%100
%100

ـــــرفــــــــــــون امل�س
%60

%80
%100

%100
%100

ف 
ظائــ

و
الدعــم الفنـــي

املهنــــد�ســــــون
%50

%75
%75

%75
%75

امل�سغلـــــــــــــــــون
%30

%50
%80

%90
%99

الفنيـــــــــــــون
%70

%80
%90

%90
%90

ب لوحـــة
مراقــ

حتكــم تقنيـة امليــــــــاه
 

%60
%75

%85
%90

%90
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1308(

وزارة العـــــدل

قــرار جلنــة قبــول املحامـــني

رقـــــم 2019/6/1

باإعــالن تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيـــة للمحامـــاة 

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

واإلــى القــرار الــوزاري رقم 99/70 ب�شــاأن ال�شــروط والإجــراءات الالزمة لتاأ�شيـ�س ال�شركــات 

املدنيــة للمحامــاة ،

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2019/6 بتاريخ 2019/9/3م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــى

املوافقة على تاأ�سي�س �سركة / �سرية الهادي وعلي الرا�سدي و�سركاوؤهـم حمامون وم�ست�سارون 

فـي القانون ) �سركة مدنية للمحاماة ( .

املــادة الثانيـــة

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

�شـدر فـي : 3 / 1 / 1441هـ 

املـوافــــق : 3 /  9  / 2019م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري  

                                                                                   وكيــــــــل وزارة العـــــــــــدل                                                                                     

رئيـــــــــــ�س جلنـــــــــــة قبــــــــول املحاميـــــــــــن
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اجلريدة الر�سمية العدد )1308(

عقــد تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامـــاة

اإنــه فـــي يــوم الأربعـــاء املوافــــق 2019/7/10م اتفــق املحامون )ال�سركــــاء( املذكــورون اأدنــاه 
على تاأ�سيــ�س �سركة مدنية للمحاماة ، تكـون لها �سخ�سية معنويــة م�ستقلــة وفقـــا لأحكام 
قانون املحاماة ال�ســادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقم 96/108 ، واأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 

ال�سادر ب�شاأن ال�شروط والإجراءات الالزمة لتاأ�شيـ�س ال�شركات املدنية للمحاماة . 

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

املــادة ) 1 (

تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتني :

اجلن�شية  حمل الإقامة/العنــــوان ال�شــــــــــم م

اخلو�س - م�سقط عمانية �سريـــة بنـــت خلفــان بـن عامر الهــادية 1

املحج - م�سقط عماين علـي بـــن حممــــد بـــن حمـــد الرا�ســــدي 2

عماين مرتفعات بو�سر - م�سقط عبداللـه بن حممد بن �سامل النبهاين 3

اخلو�س - م�سقط عماين اأحمـــد بـــن هـــالل بــــن نا�ســــر العبـــري 4

ا�شـــــم ال�شركــــــة 

املــادة ) 2 (

يكون ا�سم ال�سركة : �سريـــة الهــادي وعــلي الرا�ســـدي و�سركاوؤهـــم حمامـــون وم�ست�ســـارون 
فـي القانون )�سركة مدنية للمحاماة( .

مركــز ال�شركــة الرئي�شــي 

املــادة ) 3 (

يكـون مركـــز ال�سركــــــة الرئي�ســـــي فــــي حمافظة م�سقط )�سلطنة عمان( ، ويجـــوز لل�سركــــة 
اأن تن�سئ فروعــــا اأخرى داخل ال�سلطنــة وخارجهــا ، وذلك وفق ما يقــرره ال�سركاء .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1308(

ن�شــاط ال�شركــة وغاياتهــا
املــادة ) 4 (

تقوم ال�سركة مبمار�سة اأعمال املحاماة وتقدمي ال�ست�ســارات القانونيــــة بكافــــة اأنواعهـــا ، 
مبا فـي ذلك ولي�س ح�سرا على : 

1 - تويل اأعمال التقا�سي والتحكيم فـي املنازعات التجارية .
2 - تقدمي الن�سح القانوين واخلدمات القانونيــــة للحكومـــة و�سركــــات وموؤ�س�ســــات 

القطاع اخلا�س فـي جمال اإعداد العقود وامل�ستندات لالأعمال التجارية . 
3 - تقدمي الن�سح القانوين واخلدمات القانونية لعمالئها فـي جمال اأعمال ال�سركات 
التجاريــــة ، مبـــا فــــي ذلك اإعـــداد واإكمــــال التفاقـــيات التجاريـــة بــــني ال�سركاء من 
رجال الأعمال ، واإعداد م�ستندات تاأ�سي�س وت�سجيل ال�سركات التجارية واملدنية ، 
واإجراء التعديالت على الأو�ساع التاأ�سي�سية لل�سركات ، وتقدمي الن�سح القانوين 
وامل�ساعدة فـي جمال حل ال�سركات وت�سفيتها ، وفـي جمال الندماج بني ال�سركات 
والإفال�س ، والتملك بني ال�سركات التجارية ، وتقدمي ال�ست�سارات القانونية فـي 

جمال قوانني ال�سرائب والقانون البحري . 
، وتقدمي  الأخرى  الفكرية  امللكية  ، وجميع حقوق  التجارية  العالمات  ت�سجيل   -  4

الن�سح القانوين واخلدمات القانونية املتعلقة بها . 
5 - تويل الأعمال القانونية فـي جمال اأعمال البنوك ومتويل امل�سروعـــات ، مبا فـي 
ذلك اإعـــداد وتقديـــم ال�ست�سارات القانونيـــة حـــــول اتفاقيات التمويــل ، والتمويل 

امل�سرتك ، وال�سمانات ، واإدارة املخاطر و�سيغ التمويل الإ�سالمي .
6 - تنفيذ الأعمال القانونية للم�سروعات والبنية التحتية ، وي�سمل ذلك تقدمي الن�سح 
خ�سخ�ستها  اأو  معينة  قطاعات  بتنظيم  اخلا�سة  امل�سروعـــات  ملختلــــف  القانونـــي 
اأو معاجلة مـــا يطـــراأ علــى بع�س القطاعات ، وي�سمل ذلك �سركات النفط والغاز 

والكهرباء وغريها من القطاعات .
7 - تقدمي ال�ست�سارات القانونية حول قانون العمل وقواعد املوارد الب�سرية .

8 - تقدمي ال�ست�سارات القانونية وامل�ساعدة فـي الأعمال القانونية اخلا�سة بالعقارات 
واملجمعات ال�سياحية املتكاملة .

9 - تنفيذ الأعمال القانونية للم�سروعات والبنية التحتية . وي�سمل ذلك تقدمي الن�سح 
القانوين ملختلف امل�سروعـات اخلا�ســـة بتنظيـــم قطاعـــات معينـــة اأو خ�سخ�ستهـــا 
اأو معاجلة ما يطراأ على بع�س القطاعـــات ، وي�ســـمل ذلك اأعمال �سركات النفط 

والغاز والكهرباء وغريها من القطاعات .
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مـــدة ال�شركــــة

املــادة ) 5 (

تبداأ ال�سركة اأعمالها من تاريخ التوقيـــع علــى عقــد التاأ�سيــ�س ، وت�ستمــر اإلــى اأن يتـــم حلهــا 
اأو ت�سفيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك .

راأ�س مــال ال�شركـــة

املــادة ) 6 (

راأ�س مــــال ال�سركـــــة )100.000( مائة األف ريــــال عمانــي ، توزع على مائة األف  ح�سة ، تكون 
القيمة اال�سمية للح�سة الواحدة مبلغ ريال عماين واحد ، وتوزع احل�س�س بني ال�سركاء 

وفقا للآتي :

عـدد احل�شـ�س اال�شــــــــــم م
25.000 �سريـــة بنـــت خلفــان بـن عامر الهــادية 1
25.000 علـي بـــن حممــــد بـــن حمـــد الرا�ســــدي 2
25.000 عبداللـه بن حممد بن �سامل النبهاين 3

25.000 اأحمـــد بـــن هـــلل بــــن نا�ســــر العبـــري 4

اإدارة ال�شركـــة

املــادة ) 7 (

يتم تعيني مديري ال�سركة باتفاق م�ستقل وفقا للمادة )31( من القرار الوزاري رقم 99/70 . 
يتولى املديرون تنفيذ قرارات جمل�س االإدارة ، وت�سيري االأعمال االإدارية واملالية والقانونية 

لل�سركة ومتثيلها اأمام الغري وفقا للأحكام الواردة فـي اتفاقية ال�سركاء .

كيفيـة توزيــع االأربــاح واخل�شائــر 

املــادة ) 8 (

توزع االأرباح واخل�سائر بني ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي راأ�س مال ال�سركة .
وفـي حالــة وجــود خ�ســائر فـي اإحــدى ال�سنــوات ترحــل اإلـى ال�سنـة التاليـة ، وال تـوزع االأربـاح 

اإال بعد تغطية خ�سائر ال�سنــوات ال�سابقة . 
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كيفيــة حــل ال�شركــة وت�شفيتهــا 

املــادة ) 9 (

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

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

ب - اإجماع ال�سركاء على حلها .

ج - اإذا نقــ�س عــدد ال�سركـاء عـــن احلد الأدنـى املن�ســـو�س عليـه باملــادة )2( مــن القــرار 
الوزاري رقــم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س .

د - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها .

هـ - عدم ممار�سة ال�سركة ن�ساطها رغم مرور �سنة على تاأ�سي�سها ، اأو توقفها عن ممار�سة 
ن�ساطها مدة تزيد على )6( �ستة اأ�سهر . 

اأ�سبـــاب اأخــرى ينــــ�س عليــهـــا القــــرار الــــــوزاري رقــــم 99/70 ب�شــاأن ال�شـــروط  و - اأي 
والإجـراءات الالزمـة لتاأ�سيـ�س ال�سركـات املدنيـة للمحامـاة .

تدخل ال�سركـة مبجـرد انق�سائهـا فــي دور الت�سفيـة ، وحتتفظ بال�سخ�سية العتباريـة   - 2
بالقـــــدر الــــالزم للت�سفيـــة ، وي�ســـاف اإلــى ا�ســم ال�سركـــة خـــالل مـــدة الت�سفيــــة عبـــــارة 

) حتت الت�سفية ( .

تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة ، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة ، ويعترب   - 3
بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإلى اأن يتم تعيني جلنة الت�سفية ، ويجب على املدير 
اإبــالغ جلنــة قبـول املحامـني فــي حـال حتقـق اأي �سبـب مـن اأ�سبـاب انق�سـاء ال�سركـة ، 

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

تتم ت�سفية ال�سركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 .   - 4

5 - اإذا تقرر - لأي �سبب - اإنهاء اأعمال ال�سركة وت�سفية اأعمالها ، فاإنه يتعني اإنهاء كافة 
 ، اإنهائهـا  ال�سركـاء علـى كيفيـة  بـني  والتفـــاق   ، فيهـــا  العمـــل  يجـــري  التـــي  الق�سايــا 

وميكن ا�ستخدام اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء .
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حقــوق وواجبــات ال�شركـــاء 

املــادة ) 10 (

1 - ميار�س ال�سركاء ، وجميع املحامني العاملني فـي ال�سركة مهنة املحاماة وفقا لقانون 
املحاماة واللوائح والقرارات التنظيمية ، ويلتزمون باأ�سول املهنة .

2 - ل يجوز لأي �سريك دون موافقة بقية ال�سركاء اأن ميار�س حل�سابه اخلا�س ، اأو حل�ساب 
الغيــر ، ن�شاطـــا م�شابهــا لن�شاط ال�شركة اأو يكون �شريكا فـي �شركة تناف�شها اأو ميار�س 

اأي ن�شاط ل يتفق مع اأعمال املحاماة .

3 - يجوز لأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون 
عو�س لأي من ال�سركاء الآخرين اأو للغري ممن ي�ستوفون �سفة امل�ساركة وفقا لتفاقية 
ال�شركـــاء ، واإذا كـــان التنــازل للغري ممن ي�شتوفون �شفة امل�شاركة في�شرتط موافقة 
بنف�س  املتنازل عنها  �سراء احل�سة  اأن يطلب  �سريك  لكل  ويجوز   ، الآخرين  ال�سركاء 
�شروط التنازل ، واإذا رغب باقي ال�شركاء فـي امل�شاركة فـي �شراء احل�شة املتنازل عنها 
فيجري توزيع احل�س�س املتنازل عنها فيما بينهم بن�سبة عدد احل�س�س التي ميتلكها 

كل �سريك فـي راأ�س مال ال�سركة . 

4 - ل يكت�سب ورثة ال�سريك املتوفـى �سفة ال�سريك ويجوز لهم خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ 
الوفاة التنازل عن حقوق مورثهم وفقا ملا يق�سي به هذا العقد .

اأو تعديل حق   ، راأ�س مالها  زيادة  اأو   ، ال�سركة  تاأ�سي�س  بتعديل عقد  ال�سركاء  5 - قرارات 
ال�سركاء  عليها  يوافق  اأن  ، يجب  ال�سركة  وخ�سائر  اأرباح  فـي  امل�ساركة  فـي  �سريك  اأي 
وي�ستثنى   . قانوين  �سركاء  اجتماع  فـــي  بالأغلبية  القرارات  باقي  وت�سدر  بالإجماع 
ب�ساأن الت�سويت على تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة حال اإدخال �سريك جديد ، حيث يتم 

باأغلبية الأ�سوات .

6 - ل يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإل بح�سور عدد ميثل ن�سف ال�سركاء .

قيــود علـــى ال�شركــاء

املــادة ) 11 (

ل يحق لأي �سريك اأن يقوم - بدون موافقة ال�سركاء الآخرين - باأي من الأعمال الآتية :
اقرتا�س اأموال با�ســــم ال�سركــــة اأو ا�ستغالل �سمـــان خـا�س بها اأو ال�ستفـــادة منه .   - 1
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اأن يتنازل عن اأي دين اأو حق من حقوق ال�سركة لدى الغري .   - 2

اأن يعـــقد اأو ينفـــذ اأو ي�سلـــم اأي تنــازل ل�ســالــــح الدائنيــــن اأو �سنـــــد اعتــــراف بـــحكم   - 3
اأو �سمـــان ، اأو �سنـــد تعويـــ�س اأو كفالـــة اأو عقـد بيـــع اأو �سـك رهــن اأو يقدم اإبــراء 

يتعلــق باأي جزء جوهري من اأ�سول ال�سركة .

القانـون الواجـب التطبيـق

املــادة ) 12 (

يخ�سع هذا العقد ويف�سر وفق القوانني العمانية .

الخت�شـا�س الق�شائـي

املــادة ) 13 (

اأحكام  اأو تطبيـــق  اأو تنفيـــذ  ال�سركاء فـي تف�سري  اأو خالف بني  اأي نزاع  فـي حالة حدوث 
و�شروط هذا العقد ، ينعقد الخت�شا�س للمحاكم العمانية املخت�شة .

حرر هذا العقد بتاريخ التوقيع عليه ، ويتكون من خم�س ن�سخ اأ�سلية ، ن�سخة بيد كل �سريك ، 
والن�سخة الأخرية تودع فـي ملف ال�سركة لدى دائرة �سوؤون املحامني بوزارة العدل .

 توقيـــع ال�شركــــاء

1 - �سريـــة بنـــت خلفــان بــن عامـر الهــــادية                               التوقيع

2 - علـي بـــن حممــــد بـــن حمـــد الرا�ســــدي                               التوقيع

3 - عبداللـه بن حممد بـن �سالــم النبهانـي                               التوقيع

4 - اأحمـــد بـــن هـــالل بــــــن نا�ســر العبـــــري                               التوقيع
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á``YÉæ°üdGh IQÉ``éàdG IQGRh

¿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

105877 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á°ü°üîàŸG ÒZ á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

 Iójó÷G á«Ñ£dG áæjóŸG ™ª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 724 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/11/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

106463 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. Qƒ£©dG IQÉŒ

 IQÉéà∏d …ÒãµdG ¢ùeÉ°T óªfi óªMCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/12/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-71.indd   1 9/4/19   11:54 AM
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117242 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ÖJÉµe

 Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d √AÉcô°Th »∏«∏ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 145 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118431 : 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

 ∫ÉªYCÓd áãjó◊G á°SÉŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-71.indd   2 9/4/19   11:54 AM
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120583 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG πª©dG §«°ûæJ

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d IóFGôdG áæWÉÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122940 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉÑcôŸG ∂«fÉµ«e ìÓ°UEG , á∏ª©à°ùŸG QÉ«¨dG ™£b , äÉÑcôª∏d Iójó÷G QÉ«¨dG ™£b

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

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 134 : Ü.Q 81 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124277 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. äÉ©éàæŸGh äÓ«JƒŸGh ¥OÉæØdG

 äGôeÉ©dG ¥óæa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126031 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. á«æµ°ùdG ÒZh á«æµ°ùdG IôLDƒŸG hCG ácƒ∏ªŸG äGQÉ≤©dG ÒLCÉJh IQGOEG

 IQÉéà∏d ⁄É°S øH ¬`∏dGóÑY á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 967 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126069 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ájôëÑdG IhÌdG äÉéàæe

 Ω.Ω.¢T á«µª°ùdG äÉYÉæ°ü∏d ≈£°SƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1093 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126650 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 º°ù÷ÉH  ájÉæ©dÉH  á°UÉÿG  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe  ,  (∂«àeRƒµdG)  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe
 π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdGh º°ù÷ÉH ájÉæ©dÉH á°UÉÿG π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , ∫Éª÷Gh
 äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe äÉÁôc , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe äƒjR , √ÉØ°ûdÉH á°UÉÿG
 Ö«∏M , ô©°ûdG ∞«`Ø°üJh áMGQEGh øjƒ∏Jh ∞«¶æJh ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , π«ªéà∏d QGôª°S’G
 äGô°†ëà°ùe  ,  á«∏«ªéàdG  ¢VGôZCÓd  äGRGôaE’G  ∞«`ØîJ  OGƒe  ,  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe
 ™bôdG  ,  á«∏«ªéàdG  ¢VGôZCÓd  øjƒ∏àdG  äGô°†ëà°ùe  ,  á«∏«ªéàdG  ¢VGôZCÓd  ¢†««ÑàdG
 ,  á«∏«ªéàdG  ¢VGôZCÓd  ø£≤dGh  á«∏«ªéàdG  ä’Éª©à°SÓd  á«bQƒdG  ΩQÉëŸG  ,  á«∏«ªéàdG
 π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG ¥hô◊ áehÉ≤ŸG π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG ΩÓbCG
 äƒjõdG Gójó– , Qƒ£©dÉH á÷É©ŸÉH á°UÉÿG äGô°†ëà°ùŸG , Iô°ûÑdG ∫ƒ°ùZ , ¢TƒeôdÉH á°UÉÿG
 êÉ«µŸG ádGREG OGƒe , Qƒ£©dÉH á÷É©ŸÉH á°UÉÿG ájô£©dG äƒjõdG , Qƒ£©dÉH á÷É©ŸÉH á°UÉÿG
 Iô°ûÑdG ∂«dóJ Ëôch ∂«dóàdG äƒjR , º°ù÷G πL , Iô°ûÑdGh ¬LƒdG á©æbCG , ôaÉXC’G AÓWh
 IQOƒH ,á«Ñ£dG ÒZ ΩÉªëà°S’G äGô°†ëà°ùe , áØjõŸG ôaÉXC’G , ôaÉXC’G Éæ«e , á«Ñ£dG ÒZ
 ¿ƒHÉ°üdG , á«∏«ªéàdG ä’Éª©à°SÓd ≥°ü∏dG OGƒe á«Ñ£dG ÒZ Qƒ£©dG , ∂∏àdG IQOƒHh º°ù÷G
 ÒZ √ÉØ°ûdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdG π≤°üH á°UÉÿG RQC’G ádÉîf ¿ƒHÉ°U , »∏«ªéàdG

. 3 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG á«Ñ£dG
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«dhódG •É«N : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 563 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126676 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ôØ°ùdG ä’Éch á£°ûfCG

 Ω.Ω.¢T IóëàŸG QGO á©∏b : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126794 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. AÉØWE’G OGƒŸ áFõéàdÉH ™«ÑdG

 ¢ùª°ûdG º‚ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,114 : Ü.Q 371 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127318 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ∫ÉØWC’G äÉeõ∏à°ùeh ∫ÉØWC’G ¢ùHÓe IQÉŒ

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »∏«é©dG øHG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127492 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. πeÉîŸGh ¢TôØdGh äÉ«fÉ£ÑdG ™«H

 Ω.Ω.¢T Iõ«ªàŸG ≈eGõÿG áMGh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , IÈ¨dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127716 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÚNóàdG ΩRGƒdh ≠ÑJ IQÉŒ

 IQÉéà∏d ôªMC’G OQƒdG QGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 164 : Ü.Q 103 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127718 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÚNóàdG ΩRGƒdh ≠ÑJ IQÉŒ

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ôªMC’G OQƒdG QGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 164 : Ü.Q 103 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127724 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«dÉªµdGh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

 IQÉéà∏d áãjó◊G äƒbÉ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 291 : Ü.Q 600 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127895 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. (±É÷G π«°ù¨dG) É¡«ch ¢ùHÓŸG π«°ùZ

 Ω.Ω.¢T Ö«°ùdG ¿Gƒ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , áÑjò©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128354 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ≠jôØàdGh øë°ûdG , ÊÉÑª∏d ΩÉ©dG ∞«¶æàdG

 Ω.Ω.¢T á«dhódG §≤°ùe QGƒ°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128390 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. ôFÉ°üY

 IQÉéà∏d »ª°TÉ¡dG ó«dƒdG ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

128401 : 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

 IQÉéà∏d IóFGôdG ájõfhÈdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128493 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«°VÉjôdG ájòMC’Gh ¢ùHÓŸGh äGhOC’G ™«H

 IQÉéà∏d …ó«©°SƒÑdG ∞«°S øªMôdGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 1740 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128576 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLhh äÉHhô°ûe Ëó≤J »gÉ≤eh ºYÉ£e

 IQÉéà∏d ìQÉb ô°SGƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128830 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. AÉæÑdG OGƒŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàª∏d áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T á«ÑgòdG IQGó÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,  §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128838 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. º«∏©àdG äÉeóN

 Ω.Ω.¢T äGQÉªãà°S’G IQGOE’ ¢ShOôØdG ø°üZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 515 :Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

(¿ƒfÉ≤dG »`a ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi) ºgDhÉcô°Th ∫ÉªL Qƒ°üæeh …ó«©°SƒÑdG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 686 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129040 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd AGô°†ÿG ≈°Sôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h , AGô°†ÿG 311 : Ü.Q 11 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129317 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. Iƒ¡≤dG

 ó¡a øH ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á∏«Ñ©ŸG 122 : Ü.Q 1496 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129333 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÓéŸGh ∞ë°üdGh Iójó÷G Öàµ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d â«°û©dG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , 211: Ü.Q 5290: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129423 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉÑcôª∏d Iójó÷G QÉ«¨dG ™£b ™«H

 Ω.Ω.¢T á«LPƒªædG QÉë°U Éª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129454 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¥ƒ°ùJ õcôe

 Ω.Ω.¢T áãjó◊G AGÒÑ¨dG ìhô°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 312 : Ü.Q 3 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129463 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 IQÉéà∏d øjóaGôdG ¢VÉjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 616 : Ü.Q 14 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129470 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉHÉ°ù◊G ≥«bóJ

¿ÉªY ´ôa (óàª«d ∞∏L Qƒd »L ΩG »H »c) : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h ,  Ωô≤dG 112 : Ü.Q 641 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

129543 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. øLGhódGh Ωƒë∏dG ™«H

 á«ŸÉ©dG ¿É› ∞«W : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129755 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«fóÑdG ábÉ«∏dG ä’É°U

 Ω.Ω.¢T á«fóÑdG ábÉ«∏dGh ∫Éà≤dG ¿ƒæØd áÑîædG á«ÁOÉcCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129770 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. º«ª°üàdG ≈≤à∏e , ‹ÉY º«∏©J äÉeóN , á«∏c

 Ω.Ω.¢T º«ª°üà∏d á«ª∏©dG á«∏µdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , QÉ£ŸG äÉ©ØJôe 114 : Ü.Q 1656 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-71.indd   18 9/4/19   11:54 AM
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129772 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. QÉîÑdÉH É¡«ch OÉé°ùdGh äÉLƒ°ùæŸGh ¢ùHÓŸG π«°ùZ

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ƒµehG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á∏«Ñ©ŸG 323: Ü.Q 118: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129784 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. (OGÒà°SG) …RÉZ Ühô°ûeh ábÉW Ühô°ûe

 Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d ó«¡°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , äGôeÉ©dG 114: Ü.Q 91: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129796 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äGQÉ«°ùdG ™«ª∏Jh ∞«¶æJ

 Ω.Ω.¢T IóëàŸG ¿É©ª∏dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«YÉæ°üdG á∏«Ñ©ŸG 111 : Ü.Q 2416 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129805 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«fhÎµdE’Gh QGòfE’G Iõ¡LCG ™«H

 Iõ«ªàŸG áeÉª¨dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ídGƒŸG 122 : Ü.Q 133 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129851 : 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

 QÉªãà°SÓdh ™jQÉ°ûª∏d óaGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 121 : Ü.Q 55 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

129858 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG

 IQÉéà∏d ¥Éà°SôdG ºFÉ©f : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1211 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129863 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T IóëàŸG á«æWƒdG äGQÉµàH’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG 116 : Ü.Q 106 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129946 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ≥jƒ°ùàdG äÓfih π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. ™jô°ùdG

 ájõfhÈdG è«∏ÿG πFÉ°UCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130007 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¥ƒ°ùJ õcôe

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

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG 1263 : Ü.Q 39 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

130015 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. â«cƒŸGh OÉé°ùdG , º«ªµdGh QÉ°üŸG , IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG , ÉjGó¡dGh äÉ«°†ØdG ™«H

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ájô°ü©dG ôjƒÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG 113 : Ü.Q 227 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130018 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùeh  QƒîÑdGh  Qƒ£©dGh  äÉ«dÉªµdGh  á«dõæŸG  ÊGhCÓd  áFõéàdÉH  ™«ÑdG

. äÉæjƒªàdGh äÉ«°†ØdGh ÉjGó¡dGh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸGh

 IóëàŸG ihõf πFÉ°UCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h , çGÎdG »M 270 : Ü.Q 611 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130045 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ôØ°ùdG ä’Éch á£°ûfCG

 á©WÉ°ùdG á©∏≤dG AGƒ°VCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , 397 : Ü.Q 319 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130046 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸGh ∑Éª°SC’G ™«Hh …ƒ°T äÓfi

 Ω.Ω.¢T AÉcôH ÒeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH áj’h , 327 : Ü.Q 320 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130047 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ÑàµŸG äGhOC’Gh á«°SÉWô≤dG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , 101 : Ü.Q 55 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130060 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d »àÑ°ùdG º°üà©e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , 121 : Ü.Q 553 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130067 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤eh ∞JÉ¡dGh AÉHô¡µdGh √É«ŸG äÉ£fih äÉµÑ°T AÉ°ûfEG ä’hÉ≤e

 á«æeÉ°†J - Òª©àdGh AÉ‰EÓd πîf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , πîf áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130077 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
. ¿ƒHÉ°U , äÉÁôc , º°ù÷ÉH ájÉæ©dG äƒjR πãe ¿ÉÑ∏dG øe á°ü∏îà°ùe OGƒe

 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd ¿ÉÑ∏dG ÜQO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130078 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¿ÉÑ∏dGh QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG ™«H

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

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G áÑjò©dG 133 : Ü.Q 214 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130079 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡JGójó“h á«FÉHô¡µdG äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.¢T.¢T »Hô©dG è«∏ÿG AGƒLCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

130095 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. äGhóædGh äGô“DƒŸG º«¶æJ , áªLÎdG äÉeóN

 ÖjQóàdGh º«∏©àdG äÉeóÿ …QÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG 132 : Ü.Q 91 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130097 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. á«Hô©dG ÒZh á«Hô©dG á«dÉLôdG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ

 á«dhódG ™ÑædG ¥ô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130102 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 á«HôJ »`a á∏LÉY äGQÉ°ûà°SG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh AÉæHC’G ±GógCG IQGOE’ …ƒHôJ ÊhÎµdEG ≥«Ñ£J
. AÉæHC’G

 ôjƒ£à∏d êhCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , …OGô°ûdG 111 : Ü.Q 1552 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130129 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. ÖàµdG áYÉÑWh ô°ûf

 á«æeÉ°†J - IQÉéà∏d á°VhôdG ¿É°üZCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∫Éª°T á¶aÉfi , »Ñ«°†ŸG áj’h , ¿CÉ°ûdG óª°S 423 : Ü.Q 40 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG

2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

130191 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG

 á«æWƒdG ¿Éæ«Y : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , …hQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130211 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. äÓØë∏d ºF’ƒdG OGóYEG ïHÉ£e

 á«æeÉ°†J - ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d iƒ°VQ πÑL AGƒ°VCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h , 621 : Ü.Q 15 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130248 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. IOGó◊Gh Ωƒ«æŸC’G ¢TQh

 IQÉéà∏d …OÉ¡dG ìƒf ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , äGôeÉ©dG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130249 : 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 »gÉ≤ŸG

 Iójó÷G áeÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130252 : 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 »gÉ≤ŸG

 IQÉéà∏d ≈°ù«Y óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130253 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸGh á«fó©ŸG √É«ŸG êÉàfEG

 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYC’Gh á«à°ùLƒ∏dG á«Hô©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h ,  ÓZ 111 : Ü.Q 3010 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

130257 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¬µjô°Th ¢SÉeQ ƒHCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130287 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¥Gƒ°SCG

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

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG 122 : Ü.Q 432 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130289 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ÉjGó¡dG ∞dh Ohô£dG ∞«∏¨J

 ∫ÉªYCÓd ¿GƒLQC’G IôgR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,114 : Ü.Q 1515 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130332 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 AÉ«MC’Gh ∑Éª°SC’G øe äƒjõdG ôjôµJh ¢UÓîà°SG , ¢ûjôL , ≥«bO , ∂ª°ùdG äÉéàæe ™æ°U

. ájôëÑdG

 Ω.Ω.¢T §°ShC’G ¥ô°û∏d ÉJÉfÉL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §≤°ùe  á¶aÉfi  ,  ô°TƒH  áj’h  ,  ÓZ  112  :  Ü.Q  725  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130401 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ádÉ≤ÑdG äÓfi , âcQÉe ôHƒ°S

 Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd π¡°ùdG ≥jô£dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 100 : Ü.Q 549 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

alamat-71.indd   35 9/4/19   11:54 AM

-52-



(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130651 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÖFÉ≤◊Gh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dGh AÉjRC’G

 ∫ÉªYC’G ájhGR : 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
2019/8/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130726 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 , Qƒ£©dG , É¡YGƒfCÉH á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæŸGh ájòMCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. á«FÉ°ùædG ájÉÑ©dGh , QƒîÑdGh , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe

 h.¢T.¢T IQÉéà∏d õ«ªàŸG πeC’G ™«HQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G π«◊G 132 : Ü.Q 1544 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/8/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
90002 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 , áfÉ«°üdGh ∞««µàdGh ójÈàdG , ∞«¶æàdG äÉeóN , √É«e äÉ£fih äÉµÑ°T AÉ°ûfEG , ä’hÉ≤ŸG

. áØ∏àîŸG áfÉ«°üdG ∫ÉªYCG , ≥jô◊G ájÉØW Ö«côJ
 

 IQÉéà∏d AGôHEG º«°ùf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ∫Éª°T á¶aÉfi , AGôHEG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2014/9/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

104135 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ∞«¶æàdG äÉeóN
 

 IQÉéà∏d AGôHEG º«°ùf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 400 : Ü.Q 511 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/8/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118272 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. äÉjÉÑ©dGh á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ

 
 IQÉéà∏d áª«eCG ⁄ÉY : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 1114 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/4/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

122282 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ΩÉ°ùLC’G ∫Éªc õcGôe πª°ûj á«fóÑdG ábÉ«∏dG õcôe
 

 IQÉéà∏d IôgÉ¶dG ΩÉZô°V : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 205 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122495 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. á©Ñ£e

 
 äÉeóÿGh á«æ≤à∏d ¿ÉjôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 615 : Ü.Q 36 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

123739 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQGƒ°ù°ùc’Gh ∞ëàdGh ÉjGó¡dGh QƒgõdGh OhQƒdG IQÉŒ
 

 IQÉéà∏d ´QõŸG OhQh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 279 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125142 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d AÉ°ùŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/1/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125405 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. áeÉ©dG áaÉ¶ædG äÉeóN
 

 á∏eÉµàŸG äÉeóî∏d OÉæ°SEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 124 : Ü.Q 480 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125407 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. »∏NGódG º«ª°üàdG

 
 á∏eÉµàŸG äÉeóî∏d OÉæ°SEG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 124 : Ü.Q 480 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125503 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ( äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G) »gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG
 

 Ω.Ω.¢T á«°VQC’G IôµdG ÒjÉ©e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 118 : Ü.Q 501 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125546 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ìGôaC’G äÉeõ∏à°ùŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 ø°TÉa ihQCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1166 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126025 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. ¬∏FGóHh QÉ«`aÉµdG êÉàfEG
 

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG äGQÉªãà°SÓd ÈdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 488 : Ü.Q 600 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126361 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 áeÉ©dG  äGAÉ°ûfE’G  ,  á``«æµ°ùdG  »```fÉÑª∏d  á```eÉ©dG  äGAÉ```°ûfE’G

 ∑Ó```°SC’G ó```jó“ (ï````dG .. ¥OÉæØdG , äÉ«`Ø°ûà°ùŸG , ¢SQGóŸG) πª°ûJ á«æµ°ùdG ÒZ ÊÉÑª∏d
 Ö«cÎdG ¿hóH ) ä’É≤°ùdGh Ö«côJ ∫ÉªYCG , iôNC’G á«FÉHô¡µdG äÉÑ«cÎdG , á«FÉHô¡µdG

. ( ∂«µØàdGh
 

 Ω.Ω.¢T ™jRƒàdGh π≤æ∏d á«æWƒdG ä’hÉ≤ŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126362 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 π«¨°ûJh áfÉ«°U ∫ÉªYCG , ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG , äÉgõàæŸGh ≥FGó◊G áfÉ«°U , á```«FÉHô¡µdG ∫É```ªYC’G
 . á«µ«fÉµ«e ∫ÉªYCG , ÊÉÑŸG

 Ω.Ω.¢T ™jRƒàdGh π≤æ∏d á«æWƒdG ä’hÉ≤ŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127090 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉjÉÑ©dGh á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG ™«H

 
 IQÉéà∏d áãjó◊G …ƒ«W AÉª°S á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 411 : Ü.Q 119 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127743 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. ôFÉà°ùdG π«°üØJh ¢üb
 

 Ω.Ω.¢T áãjó◊G ΩÓ°ùdG IOQh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 751 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127844 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
. äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J , äÉ«›ôH

 IóFGôdG ™jQÉ°ûª∏d QGódG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128235 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ

 IQÉéà∏d »°Tƒ∏ÑdG á«ªgQ øH óªMCG âæH áXƒØfi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , IQƒHÉÿG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128511 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ¿Éæ°SC’G ÖW IOÉ«Y

 
 á«Ñ£dG äÉeóî∏d ÉŸCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/5/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128555 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG πeGôah QhÉfi ìÓ°UEGh äÉÑcôŸG ¿Gõ«e h äGQÉWE’G ìÓ°UEG
 

 IQÉéà∏d ÊÉjô°ûdG ¬∏`dGóÑY ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG áj’h 329 : Ü.Q 295 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/5/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128903 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. »ÑW ™ª›

 
 »Ñ£dG »ÑgòdG ™ªéŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 329 : Ü.Q 49 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/5/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128929 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÖàµdGh äÓéŸGh ∞ë°üdGh á«ÑàµŸG äGhOC’Gh äÉ«°SÉWô≤dG ™«H

 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd õ«ªàdG OGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á∏«Ñ©ŸG 318 : Ü.Q 432 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128940 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«FÉHô¡µdG ⁄Ó°ùdGh óYÉ°üŸG ™«H

 
 Ω.Ω.¢T äÉeóÿG h óYÉ°üª∏d OÉ–’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 122: Ü.Q  555: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129027 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«dÉLôdG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ
 

 Ω.Ω.¢T á«dhódG ÊGó«Ñ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG ôjƒÿG 130 : Ü.Q 972 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129081 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Iõ«ªàŸG ™jQÉ°ûª∏d IôgÉ¶dG äGÒN : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , IôgÉ¶dG á¶aÉfi , ∂æ°V áj’h 512 : Ü.Q 114 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/6/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129115 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG
 

 IQÉéà∏d OhhGO h ódÉN ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , á©æ°üŸG  320 : Ü.Q 503 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129127 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. ôFÉ£ØdGh äÉæé©ŸG áYÉæ°Uh á«Hô©dG äÉjƒ∏◊G áYÉæ°U

 Ω.Ω.¢T IóYGƒdG ≥ÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,  IôgÉ¶dG á¶aÉfi , …ÈY áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129145 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

 IQÉéà∏d »`aƒ©dG ¿Éª«∏°S øH óªM âæH ájOÉf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129241 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG á£°ûfCG

 
 Ω.Ω.¢T áeó≤àŸG ájô≤Ñ©dG IôµØdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129251 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG áfÉ«°U
 

 IQÉéà∏d »ã∏dG Rƒæc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , IôgÉ¶dG á¶aÉfi , …ÈY áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129322 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d á«ÑgòdG IQƒHÉÿG Éª°S ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , IQƒHÉÿG áj’h 326 : Ü.Q 491: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

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

129342 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«ª«∏©J äÉeóN
 

 Ω.Ω.¢T á«ª«∏©àdG ∫ƒ∏ë∏d IôµàÑŸG É«LƒdƒæµàdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG  áj’h ,  áaô©ŸG  áMGh 132 : Ü.Q  837 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/6/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129368 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«ÑàµŸG ∫ÉªYCÓd ¬«LƒàdG

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«dÉãŸG OÉæ°SEG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/6/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

129409 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. á«YÉæ°üdG äÉ«∏ª©dG §Ñ°V äGó©e áfÉ«°Uh ìÓ°UEGh Ö«côJ
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéàdGh äÉcô°û∏d AGRƒ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , IÉØ°ùŸG 133 : Ü.Q 2425 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129440 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 QÉªãà°S’G äÉeóÿ áª°üH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h 311: Ü.Q 1152 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

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

129449 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ôØ°ùdG ä’Éch á£°ûfCG
 

 IQÉéà∏d ‹ÉÑ≤ŸG ¢ù«ªN óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ¢UÉæ°T áj’h , ¢†«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129481 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. 30 áÄØdÉH á£ÑJôŸG äÉéàæŸG ™«ªLh RQC’G

 ôØ©L ¿Éª«∏°S ôbÉH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

129489 : 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 IQÉéà∏d IóëàŸG áZƒ°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  áæWÉÑdG  ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH áj’h 611 : Ü.Q 558 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129570 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd á«ÑgòdG Qhò÷G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG áÑjò©dG 130 : Ü.Q 1127 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

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

129571 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG
 

 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd á«ÑgòdG Qhò÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG áÑjò©dG 130 : Ü.Q 1127 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129572 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ¿ƒ«ædG äÉMƒd ™«ªŒh Ö«côJ

 
 äÉfÓYEÓd ófôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129573 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ª«∏©àdGh á«∏ª©ŸG äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 Iõ«ªàŸG πîf IQGƒK : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , πîf áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129579 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T õ«ªàŸG iQÉîH ºYÉ£e : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129634 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. iƒ∏◊Gh äÉæé©ŸGh Iƒ¡≤dG äÉéàæe Ëó≤J
 

 IQÉéà∏d á©eÓdG ô≤°üdG ¿ƒ«Y : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG áÑjò©dG 300 : Ü.Q 70: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/6/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129661 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d ájô°ü©dG »ÁÈdG ÜÉMQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/6/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129665 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. QÉîÑdÉH É¡«ch ¢ùHÓŸG π«°ùZh äÉ°ThôØŸGh ôFÉà°ùdGh OÉé°ùdG ∞«¶æJ
 

 IQÉéà∏d á«°†ØdG áØ°UÉ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ÜƒæL á¶aÉfi  , AÉcôH áj’h , áMÓ°ùdG 123 : Ü.Q 50 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG

2019/6/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129672 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T á«dhódG hÉæ°S ´ƒHQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∫Éª°T  á¶aÉfi  ,  »Ñ«°†ŸG  áj’h  ,  hÉæ°S  418  :  Ü.Q  24  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG

2019/6/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129673 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T á«dhódG hÉæ°S ´ƒHQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∫Éª°T  á¶aÉfi  ,  »Ñ«°†ŸG  áj’h  ,  hÉæ°S  418  :  Ü.Q  24  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG

2019/6/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129684 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ,  äÉjôµ°ùdGh  äÉjƒ∏◊Gh  õ```HÉîŸG  äÉ```éàæe  ™```«H  :  πãe  ,  ìGôaC’G  äÉeõ∏à°ùe  IQÉŒh  ™«H
 á«fÉª©dG ôLÉæÿG , á«YÉæ°üdGh á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdG , á«fÉª©dG áªµdGh QÉ°üŸG ™«H

. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°U , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG , ÉjGó¡dGh äÉ«°†ØdGh
 

 IQÉéà∏d IÒÑÿG …ójC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , πFÉª°S áj’h , Üƒ¡dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129685 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 º«ë°ûJh  π«°ùZ  äÉ£fi  ,  äGQÉ«°ùdG  ™«ª∏Jh  ∞«¶æJ  ,  äGQÉ«°ùdG  πeGôah  QhÉfi  ìÓ°UEG
 ìÓ°UEG  ,  äÉÑcôŸG  äƒjR  πjóÑJ  ,  äÉjQÉ£ÑdG  øë°T  ,  äGQÉ«°ùdG  AÉHô¡c  ìÓ°UEG  ,  äÉÑcôŸG

. äÉÑcôª∏d »µ«fÉµ«e ìÓ°UEG , äÉÑcôŸG ¿Gõ«e ìÓ°UEG , äÉÑcôŸG ¿ÉgOh Iôµª°Sh
 

 á∏eÉ°ûdG ™«HôdG IôjõL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h 112 : Ü.Q 3185 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat64.indd   25 9/5/19   9:24 AM
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129696 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡JÉeõ∏à°ùeh äGQÉWE’G ™«H

 
 Ω.Ω.¢T äGQÉ«°ù∏d ∫hÉJ õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , ìô£e áj’h , ÒÑµdG …OGƒdG 130 : Ü.Q 1194 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/6/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129778 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 Ω.Ω.¢T á«dhódG hÉæ°S ´ƒHQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∫Éª°T  á¶aÉfi ,  »Ñ«°†ŸG  áj’h  ,  hÉæ°S  418  :  Ü.Q  239  :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG

2019/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat64.indd   26 9/5/19   9:24 AM

-79-



(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129800 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. »Ñ£dG π«gCÉàdGh »©«Ñ£dG êÓ©dG äÉeóN

 
 IQÉéà∏d ±GÎM’G äGQÉ°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ô°TƒH áj’h , ¢Sƒ```HÉb ¿É```£∏°ùdG á````æjóe 600 : Ü.Q 497 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

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

129852 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤eh º©£e
 

 IQÉéà∏d …óªë«dG ïeGƒ°T ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  á«bô°ûdG  ∫Éª°T  á¶aÉfi ,  AGôHEG  áj’h 400 :  Ü.Q  506 :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat64.indd   27 9/5/19   9:24 AM
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129888 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Qƒgõ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 IQÉéà∏d Iõ«ªŸG IhÌdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/7/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129928 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. Qƒ£©dG äÉeõ∏à°ùeh π«ªéàdG äGhOCG ™«H
 

 Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG º«gGôHEG ¬∏`dG íàa ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG 176 : Ü.Q 112 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat64.indd   28 9/5/19   9:24 AM
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129951 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T ¢SÉŸC’G º¡°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h ,  á«Hƒæ÷G π«◊G 121 : Ü.Q 205 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130000 : 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
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d »°†ØdG …Òª©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«dÉª°ûdG π«◊G 111 : Ü.Q 1019 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat64.indd   29 9/5/19   9:24 AM
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130017 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ôjƒ°üàdG πeÉ©eh äÉgƒjOƒà°SG á£°ûfCG , äGhóædGh äGô“DƒŸG º«¶æJ

 ájõfhÈdG õ©dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130019 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ™«H
 

 IQÉéà∏d á«æWƒdG πeÉµdG QÉªYEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉfi , »`aGƒdGh πeÉµdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat64.indd   30 9/5/19   9:24 AM
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130159 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. √É«ŸG áÄÑ©J

 
 Ω.Ω.¢T √É«ª∏d AÉcôH ™æ°üe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH á```j’h , Ió````≤©dG 320 : Ü.Q 134 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG
2019/7/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130169 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. ôLÉëŸGh ºLÉæŸG
 

 IQÉéà∏d Üô©dG è«∏N ∫ÉÑL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §````≤°ùe  á````¶aÉfi  ,  Ö````«°ùdG  á````j’h  121  :  Ü.Q  1237  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat64.indd   31 9/5/19   9:24 AM
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(1308) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130197 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. π«ªŒ ¿ƒdÉ°U

 
 áãjó◊G ™jQÉ°ûª∏d OhôdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/7/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129838 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿Éæ°SC’G ÖW äGOÉ«Y
 

 á«Ñ£dG äGó©ª∏d á«ŸÉ©dG §≤°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 111 : Ü.Q 240 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat64.indd   32 9/5/19   9:24 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1308(

�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 : 93269
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/2/9م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1118 فـي 2015/10/11م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : التيميت فـيتني�س جروب ، ال ال �سي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : األتيميت فـيتني�س هولدينغز ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6000 بروكني �ساوند باركواي ان دبليو ، بوكا راتون ، فلوريدا 

33487 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/4م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 102326
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/3/16م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1171 فـي 2016/12/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : التيميت فـيتني�س جروب ، ال ال �سي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : األتيميت فـيتني�س هولدينغز ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6000 بروكني �ساوند باركواي ان دبليو ، بوكا راتون ، فلوريدا 

33487 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/4م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/2م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1308(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 107730

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1193 فـي 2017/5/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : التيميت فـيتني�س جروب ، ال ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : األتيميت فـيتني�س هولدينغز ، ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6000 بروكني �ساوند باركواي ان دبليو ، بوكا راتون ، فلوريدا 

33487 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 107731

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1196 فـي 2017/5/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : التيميت فـيتني�س جروب ، ال ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : األتيميت فـيتني�س هولدينغز ، ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6000 بروكني �ساوند باركواي ان دبليو ، بوكا راتون ، فلوريدا 

33487 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 93269

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/2/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1118 فـي 2015/10/11م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : األتيميت فـيتني�س هولدينغز ، ال ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأو تي اف فاندينج هولدوكو ، األ األ �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6000 بروكني �ساوند باركواي ان دبليو ، بوكا راتون ، فلوريدا 

33487 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 102326

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/3/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1171 فـي 2016/12/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : األتيميت فـيتني�س هولدينغز ، ال ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأو تي اف فاندينج هولدوكو ، األ األ �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6000 بروكني �ساوند باركواي ان دبليو ، بوكا راتون ، فلوريدا 

33487 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 107730

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1193 فـي 2017/5/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : األتيميت فـيتني�س هولدينغز ، ال ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأو تي اف فاندينج هولدوكو ، األ األ �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6000 بروكني �ساوند باركواي ان دبليو ، بوكا راتون ، فلوريدا 

33487 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 107731

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1196 فـي 2017/5/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : األتيميت فـيتني�س هولدينغز ، ال ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأو تي اف فاندينج هولدوكو ، األ األ �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6000 بروكني �ساوند باركواي ان دبليو ، بوكا راتون ، فلوريدا 

33487 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 93269

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/2/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1118 فـي 2015/10/11م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأو تي اف فاندينج هولدوكو ، األ األ �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأو تي اف فاندينج ، األ األ �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6000 بروكني �ساوند باركواي ان دبليو ، بوكا راتون ، فلوريدا 

33487 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 102326

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/3/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1171 فـي 2016/12/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأو تي اف فاندينج هولدوكو ، األ األ �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأو تي اف فاندينج ، األ األ �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6000 بروكني �ساوند باركواي ان دبليو ، بوكا راتون ، فلوريدا 

33487 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 107730

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1193 فـي 2017/5/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأو تي اف فاندينج هولدوكو ، األ األ �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأو تي اف فاندينج ، األ األ �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6000 بروكني �ساوند باركواي ان دبليو ، بوكا راتون ، فلوريدا 

33487 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 107731

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1196 فـي 2017/5/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأو تي اف فاندينج هولدوكو ، األ األ �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأو تي اف فاندينج ، األ األ �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6000 بروكني �ساوند باركواي ان دبليو ، بوكا راتون ، فلوريدا 

33487 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 93269

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/2/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1118 فـي 2015/10/11م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأو تي اف فاندينج ، األ األ �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأو تي اف اآي بي هولدير ، األ األ �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6000 بروكني �ساوند باركواي ان دبليو ، بوكا راتون ، فلوريدا 

33487 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 102326

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/3/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1171 فـي 2016/12/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأو تي اف فاندينج ، األ األ �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأو تي اف اآي بي هولدير ، األ األ �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6000 بروكني �ساوند باركواي ان دبليو ، بوكا راتون ، فلوريدا 

33487 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 107730

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1193 فـي 2017/5/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأو تي اف فاندينج ، األ األ �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأو تي اف اآي بي هولدير ، األ األ �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6000 بروكني �ساوند باركواي ان دبليو ، بوكا راتون ، فلوريدا 

33487 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 107731

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1196 فـي 2017/5/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأو تي اف فاندينج ، األ األ �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأو تي اف اآي بي هولدير ، األ األ �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6000 بروكني �ساوند باركواي ان دبليو ، بوكا راتون ، فلوريدا 

33487 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 45485

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/5/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 852 فـي 2007/1/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جان نورمان انرتنا�سيونال ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بوردير اأي.بي.ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : جلوبال هاو�س 5 كا�ستل �سرتيت ، كارلي�س ، �سي ايه 3 8 ا�س 

واي ، اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/13م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 45484

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/5/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 852 فـي 2007/1/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جان نورمان انرتنا�سيونال ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بوردير اأي.بي.ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : جلوبال هاو�س 5 كا�ستل �سرتيت ، كارلي�س ، �سي ايه 3 8 ا�س 

واي ، اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/13م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 45483

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/5/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 852 فـي 2007/1/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جان نورمان انرتنا�سيونال ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بوردير اأي.بي.ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : جلوبال هاو�س 5 كا�ستل �سرتيت ، كارلي�س ، �سي ايه 3 8 ا�س 

واي ، اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/13م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 45486

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/5/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 852 فـي 2007/1/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جان نورمان انرتنا�سيونال ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بوردير اأي.بي.ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : جلوبال هاو�س 5 كا�ستل �سرتيت ، كارلي�س ، �سي ايه 3 8 ا�س 

واي ، اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/13م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 45618

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/5/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 852 فـي 2007/1/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جان نورمان انرتنا�سيونال ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بوردير اأي.بي.ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : جلوبال هاو�س 5 كا�ستل �سرتيت ، كارلي�س ، �سي ايه 3 8 ا�س 

واي ، اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/13م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/2م
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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�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

2009/9/7التجارة وال�سناعةماريوت وورلدوايد كوربوري�سن158927
2009/9/7التجارة وال�سناعةماريوت وورلدوايد كوربوري�سن258928
2009/9/7التجارة وال�سناعةماريوت وورلدوايد كوربوري�سن358929
2009/11/25التجارة وال�سناعةم�ساريع �سهر �س.ذ.م.م460202
1989/9/26التجارة وال�سناعةاإنتريبريفـيومز ا�س ايه52788
2009/10/11التجارة وال�سناعةكرافت فوودز جروب براندز ال ال �سي659460
2010/5/15التجارة وال�سناعة�ستيرن مارك�س ليمتد762829

82646
ري�سوليو�سن ري�سري�س 

نيدير لند بي فـي
1989/9/13التجارة وال�سناعة

92647
ري�سوليو�سن ري�سري�س 

نيدير لند بي فـي
1989/9/13التجارة وال�سناعة

102648
ري�سوليو�سن ري�سري�س 

نيدير لند بي فـي
1989/9/13التجارة وال�سناعة

112649
ري�سوليو�سن ري�سري�س 

نيدير لند بي فـي
1989/9/13التجارة وال�سناعة

122785
ايدجويل بري�سنال كري براندز ،

 ال ال �سي
1989/9/26التجارة وال�سناعة

133142
دونلد بايفورد اأند �سونز
 ا�س دي ان . بي ات�س دي

1989/10/25التجارة وال�سناعة

1999/10/11التجارة وال�سناعةمركز اللولو للت�سويق1421055
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

2002/8/26التجارة وال�سناعة�سركة �سحار للدواجن )�س.م.ع.ع(1528829

1989/9/23التجارة وال�سناعةبراون جي ام بي ات�س162759

1989/9/23التجارة وال�سناعةبراون جي ام بي ات�س172760

1989/9/23التجارة وال�سناعةبراون جي ام بي ات�س182761

2009/8/23التجارة وال�سناعة�سيكو ال�سرق الأو�سط1958590

2009/8/23التجارة وال�سناعة�سيكو ال�سرق الأو�سط2058591

2009/10/28التجارة وال�سناعةفـرييرا كاندي كومباين2159784

2009/10/28التجارة وال�سناعةفـرييرا كاندي كومباين2259785

2009/10/28التجارة وال�سناعةفـرييرا كاندي كومباين2359786

1999/12/27التجارة وال�سناعة�سلفاتور فـريراجامو ا�س.بي.ايه2421612

1989/10/9التجارة وال�سناعة�سارب كابو�سيكي كاي�سا252938

1989/10/9التجارة وال�سناعة�سارب كابو�سيكي كاي�سا262939

1989/10/9التجارة وال�سناعة�سارب كابو�سيكي كاي�سا272940

1989/10/9التجارة وال�سناعة�سارب كابو�سيكي كاي�سا282941

1989/10/9التجارة وال�سناعة�سارب كابو�سيكي كاي�سا292942

1989/10/9التجارة وال�سناعة�سارب كابو�سيكي كاي�سا302943

1989/10/9التجارة وال�سناعة�سارب كابو�سيكي كاي�سا312944

1999/11/28التجارة وال�سناعةفـياكوم انرتنا�سيونال انك3221304

2009/10/3التجارة وال�سناعةافنتي�سب ال ال �سي3359276

3459454
�سيكو هولدجنز كابو�سيكي كاي�سا 

)�سيكو هولدجنز كوربوري�سن(
2009/10/10التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

2009/10/13التجارة وال�سناعةكاريوم ال تي دي3559510
2009/10/13التجارة وال�سناعةكاريوم ال تي دي3659511
2009/10/28التجارة وال�سناعةجنزامي كوربوري�سن3759789
2009/10/28التجارة وال�سناعةجنزامي كوربوري�سن3859790
2009/10/28التجارة وال�سناعةجنزامي كوربوري�سن3959791
2009/10/28التجارة وال�سناعةجنزامي كوربوري�سن4059792

4160401
فـريايزن تريد مارك �سريف�سز

 ال ال �سي
2009/12/12التجارة وال�سناعة

4260402
فـريايزن تريد مارك �سريف�سز

 ال ال �سي
2009/12/12التجارة وال�سناعة

4360403
فـريايزن تريد مارك �سريف�سز

 ال ال �سي
2009/12/12التجارة وال�سناعة

4460404
فـريايزن تريد مارك �سريف�سز

 ال ال �سي
2009/12/12التجارة وال�سناعة

4560409
فـريايزن تريد مارك �سريف�سز

 ال ال �سي
2009/12/12التجارة وال�سناعة

4660410
فـريايزن تريد مارك �سريف�سز

 ال ال �سي
2009/12/12التجارة وال�سناعة

4760411
فـريايزن تريد مارك �سريف�سز 

ال ال �سي
2009/12/12التجارة وال�سناعة

4860412
فـريايزن تريد مارك �سريف�سز

 ال ال �سي
2009/12/12التجارة وال�سناعة

2009/8/29التجارة وال�سناعة�سركة حممد حمود ال�سايع ذ.م.م4958623
2010/7/7التجارة وال�سناعةاأكوردا ثريابوتك�س ، اإنك5063679
2010/7/7التجارة وال�سناعةاأكوردا ثريابوتك�س ، اإنك5163680
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

2010/8/4التجارة وال�سناعةجمال املدينة احلديثة �س.م.م5264055

531053
ال�سركة الوطنية للمنظفات 

ال�سناعية )�س.م.ع(
1989/5/24التجارة وال�سناعة

1989/9/18التجارة وال�سناعةكري�ستيان لكروا542702
1989/9/18التجارة وال�سناعةكري�ستيان لكروا552703
1989/9/18التجارة وال�سناعةكري�ستيان لكروا562704

5721525
�سو�سيتي  دي بروديت�س ن�ستلة 

ا�س.ايه
1999/12/20التجارة وال�سناعة

2009/10/19التجارة وال�سناعةزامبون اأ�س.بي.ايه5859554
2009/10/19التجارة وال�سناعةزامبون اأ�س.بي.ايه5959555
2009/10/19التجارة وال�سناعةزامبون اأ�س.بي.ايه6059556
2009/10/19التجارة وال�سناعةزامبون اأ�س.بي.ايه6159557
1989/10/2التجارة وال�سناعةجيه.ام .�سماكر كومباين622862
2009/10/12التجارة وال�سناعةليتل كاي�سار انرتبرايزز ، انك6359492
2009/10/12التجارة وال�سناعةليتل كاي�سار انرتبرايزز ، انك6459493
2009/10/12التجارة وال�سناعةليتل كاي�سار انرتبرايزز ، انك6559494
2009/10/12التجارة وال�سناعةليتل كاي�سار انرتبرايزز ، انك6659495
2009/10/12التجارة وال�سناعةليتل كاي�سار انرتبرايزز ، انك6759496
2009/11/18التجارة وال�سناعةكيه بي �سناك�س ليميتيد6860102
2010/3/7التجارة وال�سناعةكامبيل �سوب كومباين6961714
1999/10/25التجارة وال�سناعةاملرييال ا�س ايه7021140
2008/8/11التجارة وال�سناعة�سلمان العقارية �س.م.م7152839
2009/6/6التجارة وال�سناعةمدينة ال�ساعات �س.م.م7257522
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

2009/10/11التجارة وال�سناعة�سركة النبع القاب�سة7359459

7422679
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)تويوتا موتور كوربوري�سن(
2000/5/28التجارة وال�سناعة

7522680
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)تويوتا موتور كوربوري�سن(
2000/5/28التجارة وال�سناعة

7622681
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)تويوتا موتور كوربوري�سن(
2000/5/28التجارة وال�سناعة

7758904
يوني�سرتيت انرتنا�سيونال 

كوربوري�سن
2009/9/6التجارة وال�سناعة

7858905
يوني�سرتيت انرتنا�سيونال 

كوربوري�سن
2009/9/6التجارة وال�سناعة

7958906
يوني�سرتيت انرتنا�سيونال 

كوربوري�سن
2009/9/6التجارة وال�سناعة

2009/12/23التجارة وال�سناعةكلوتــــز8060628
2009/12/23التجارة وال�سناعةكلوتـــــز8160629
1999/10/12التجارة وال�سناعةايه دي �سي تيليكو ميونيكي�سنز ، انك8221072

8358624
�سي اي �سي انرتتاينمت 

كون�سبت�س ، ال.بي
2009/8/29التجارة وال�سناعة

8458625
�سي اي �سي انرتتاينمت 

كون�سبت�س ، ال.بي
2009/8/29التجارة وال�سناعة

8558890
�سي اي �سي انرتتاينمت

 كون�سبت�س ، ال.بي
2009/9/5التجارة وال�سناعة

8658891
�سي اي �سي انرتتاينمت 

كون�سبت�س ، ال.بي
2009/9/5التجارة وال�سناعة

-101-



اجلريدة الر�سمية العدد )1308(

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

1989/11/22التجارة وال�سناعة�سبيفارم اي بي ، بي فـي873417

1989/12/9التجارة وال�سناعةليبي�س براند هولدينغ ليمتد883508

1989/12/9التجارة وال�سناعةليبي�س براند هولدينغ ليمتد893509

1989/12/9التجارة وال�سناعةليبي�س براند هولدينغ ليمتد903510

2009/8/31التجارة وال�سناعةبينو ايلي�سي�س9158652

9218269
�ستانلي بالك & ديكري ايطاليا 

ا�س.ار.ال
1998/7/18التجارة وال�سناعة

2008/6/16التجارة وال�سناعةميزون نورا هولدينغ �س.م.ل9351783

2008/6/16التجارة وال�سناعةميزون نورا هولدينغ �س.م.ل9451784

2008/9/6التجارة وال�سناعةاأونزا انرتنا�سيونال ليميتد9553137

1989/9/10التجارة وال�سناعةكرو�س بريوينج كومبني962555

1989/9/10التجارة وال�سناعةكرو�س بريوينج كومبني972560

1989/9/18التجارة وال�سناعةاأوتي�س ايليفـيتور كومباين982722

1989/9/18التجارة وال�سناعةاأوتي�س ايليفـيتور كومباين992723

1989/9/18التجارة وال�سناعةاأوتي�س ايليفـيتور كومباين1002724

1989/9/18التجارة وال�سناعةاأوتي�س ايليفـيتور كومباين1012725

2009/11/1التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني10259802
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية للهند�سة واخلدمات الفنية �ش.م.م
يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات اأنه يقوم بت�سفية �سركة العاملية للهند�سة واخلدمات 
، وفقا التفاق  بالرقم 1275489  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلـة   ، الفنية �ش.م.م 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، 2019/8/21م  املوؤرخ  ال�سركـــاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
الغربة - بجوار م�ست�سفى الرفاعة - الطابق الأول

�ش.ب : 23 ر.ب : 133 
هاتـف رقــم : 94872045

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز املتنوع خلدمات التموين - تو�سية
املتنـــوع  املركـــز  اأنه يقوم بت�سفية �سركــــة   - االإقليمي - حما�سبون قانونيون  املكتب  يعلـن 
خلدمات التموين - تو�سية ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1275889 ، 
وفـــقا التفــــاق ال�سركـــاء املوؤرخ 2019/7/30م ، وللم�سفـي وحــــده حـــق متثــيل ال�سركـة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
اخلويـــر - بناية �سماء حفيت 

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي 
هاتـف رقــم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلارب الدولية �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات اأنه يقوم بت�سفية �سركة 
احلارب الدولية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1100474 ، وفقا 
التفاق 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 االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
اخلوير - عمارة برج املدينة - الطابق الثالث - �شقة رقم : 310

�ش.ب : 575 ر.ب : 130 
هاتـف رقــم : 99004493

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

عبداللـه بن حممد بن علي البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عبداللـه البلو�شي و�شريكه - ت�شامنية
اأنه يقوم بت�سفية �سركـــة عبداللــــه البلو�ســـي  يعلـن عبداللـه بن حممد بن علي البلو�سي 
 ، بالرقـــم 10٢7353  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلــــــة   ، ت�سامنيــــة   - و�سريكــــه 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �شحار - حمافظـة �شمال الباطنة

�ش.ب : 501 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 95595550 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�صهيل بن حممد بن �صهيل ال�صايغي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عطر البنف�صج املتميز - ت�صامنية
يعلـن �سهيل بن حممد بن �سهيل ال�سايغي اأنه يقوم بت�سفية �سركة عطر البنف�سج املتميز - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1200755 ، وفقا التفاق ال�سركـــاء 
املوؤرخ 2019/8/7م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية نزوى - حمافظة الداخلية
هاتـف رقــم : 99435542

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

خالد بن علي بن �صليمان ال�صباحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صقور الربق �ش.م.م
يعلـن خالد بن علي بن �سليمان ال�سباحي اأنه يقوم بت�سفية �سركة �سقور الربق �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجاري بالرقم 1295067 ، وفقا التفاق ال�سركـــاء املوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/6/11م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية نزوى - حمافظة الداخلية
�ش.ب : 1243 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 99004480

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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حمد بن عبداللـه بن حمد الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع الفالح املتحدة �ش.م.م
يعلـن حمد بن عبداللـه بن حمد الربيكي اأنه يقوم بت�سفية �سركة م�ساريع الفالح املتحدة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجاري بالرقم 1181506 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة �صمال الباطنة

هاتـف رقــم : 99536888
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

حممد بن علي بن نا�صر الزيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املناجم للتجارة - ت�صامنية
يعلـن حممد بن علي بن نا�سر الزيدي اأنه يقوم بت�سفية �سركة املناجم للتجارة - ت�سامنية ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجاري بالرقم 3175251 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية لوى - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 117 ر.ب : 325
هاتـف رقــم : 99369779

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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 �صيد حممد اأمني �صيد حممد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
ل�صركة البرتوكيماويات للتجارة العامة )�صركة منطقة حرة( �ش.م.م

يعلـن �سيــد حممـــد اأمـــني �سيـــد حممـــد اأنه يقوم بت�سفية �سركة البرتوكيماويات للتجارة 
الـتجاري بالرقم  ال�سجــــل  اأمانـــة  لـــدى  ، وامل�سجلــــة  العامة )�سركة منطقة حرة( �ش.م.م 
1305388 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 00971505597198

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

�صامل بن حممد بن �صامل الربيعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جبال خزام �ش.م.م
يعلـن �سامل بن حممد بن �سالــم الربيعــي اأنه يقوم بت�سفية �سركة جبــــال خـــــزام �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجاري بالرقم 1001385 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظــة م�صقــط

هاتـف رقــم : 99474517 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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خالد بن حممد بن علي الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع القا�صمي والفار�صي املتحدة �ش.م.م
يعلـن خالد بن حممد بن علي الفار�سي اأنه يقوم بت�سفية �سركة م�ساريع القا�سمي والفار�سي 
املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجاري بالرقم 1157640 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �صحار - حمافظـة �صمال الباطنة

هاتـف رقــم : 97700100 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

عبداحلكيم بن حممد بن عبداللـه القا�صمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبناء القا�صمي للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلـن عبداحلكيم بن حممد بن عبداللـه القا�سمي اأنه يقوم بت�سفية �سركة اأبناء القا�سمي 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجاري بالرقم 3167208 ، 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �صحار - حمافظـة �صمال الباطنة

هاتـف رقــم : 92228785 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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عي�سى بن �سامل بن م�سبح البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوامخ االإعمار للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
الإعمار  �سوامخ  ل�سركة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  البو�سعيدي  م�سبح  بن  �سامل  بن  عي�سى  يعلن 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1137581 ، 

عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�سفــي
هيثم بن علي بن عبداللـه املعمري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات �سحار املميزة للتجارة - ت�سامنية

يعلن هيثم بن علي بن عبداللـه املعمري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة مرتفعات �سحــــار املميــــزة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1176354 ، عــن انتهــاء 

اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�سفــي
�سامل بن عبداللـه بن �سحي ال�سناين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االمتياز للحلول الرقمية �ش.م.م

يعلــن �سالــم بن عبداللـــه بن �سحي ال�سنانـــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة المتيـــاز للحــــلول 
الرقمية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1832786 ، عــن انتهــاء 

اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعرفة للتكنولوجيا ال�ساملة �ش.م.م
يعلن �سامل بن عبداللـه بن �سحي ال�سناين ب�سفـتـــه امل�سفـــــي ل�سركـــة املعرفــــة للتكنولوجيــــا 
ال�ساملة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1034230 ، عــن انتهــاء 

امل�سفــياأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
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عبداملجيد بن علي بن خادوم القرطوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضما حفيت للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية
يعلن عبداملجيد بن علي بن خادوم القرطوبي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة �سما حفيت للتجارة 
عــن   ، بالرقم 1064070  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، - ت�سامنية  واملقاوالت 

انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�ضفــي
اأحمد بن �ضعيد بن عبيد البادي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة غزال املرفع للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية

املرفــــع للتجـــــارة  البادي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة غــــزال  اأحمد بن �سعيد بن عبيد  يعلن 
واملقــــاوالت - ت�سامنيــــة ، وامل�سجلـــــــة لـــــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجـــــاري بالرقــم 1062260 ، 

عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�ضفــي
قي�س بن علي بن عبداللـه البلو�ضي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة رونق عوتب احلديثة للتجارة �س.م.م

يعلن قي�س بن علي بن عبداللـه البلو�سي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة رونق عوتب احلديثة 
للتجارة �س.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1150941  ، عــن انتهــاء 

اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�ضفــي
اأحمد بن طالب بن اإبراهيم البلو�ضي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة رمال الوقيبة الذهبية للتجارة واملقاوالت �س.م.م
يعلن اأحمد بن طالب بن اإبراهيم البلو�سي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة رمال الوقيبة الذهبية 
للتجارة واملقاوالت �س.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1120905 ، عــن 

انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�ضفــي
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مراد بن حممد بن علي البلو�شي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املرابع الذهبية للتجارة �ش.م.م

يعلن مراد بن حممد بن علي البلو�سي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة املرابع الذهبية للتجارة 

اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  3251977 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 

الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�شفــي

حممد بن حميد بن �شامل العلوي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شفاف جمز للتجارة - ت�شامنية

يعلن حممد بن حميد بن �سامل العلوي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة �سفاف جمز للتجارة - 

ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1067137 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 

الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�شفــي

اأحمد بن �شليم بن �شعيد العلوي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ق�شر الأندل�ش للتجارة �ش.م.م

يعلن اأحمد بن �سليم بن �سعيد العلوي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة ق�ســـر الأندلــــ�ش للتجـــــارة 

�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 7063970 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 

الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�شفــي
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عبداللـه بن �شيف بن عبداللـه ال�شيباين

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركـة عبـر امل�شـرات التجاريـة - ت�شامنيــة

يعلــن عبداللـه بن �سيف بن عبداللـــــه ال�سيباين ب�سفـتــــــه امل�سفـــي ل�سركــــة عبــر امل�ســـــرات 

عــن   ،  7053711 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - التجارية 

انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�شفــي

املكتب الإقليمي - حما�شبون قانونيون 

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركــــة الب�شملــــــة العامليـــــــة �ش.م.م

يعلن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة الب�سملة العاملية �ش.م.م ، 

اأعــمـال الت�سفيـــة  وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1017155 ، عــن انتهــاء 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�شفــي
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