
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1315(                                                                        ال�سنـــة الثامنـــــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــة

         وزارة املـاليــــة 
دليـل ت�سنيـف  بتعديـل  فـــي 2019/10/3  �ســادر  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2019/207 
امليزانيـة العامـة للدولـة )امللحـق رقـم 1( املرفـق 

بالالئحـة التنفيذيـة للقانـون املالـي .
                                          وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

�سـادر فــــي 2019/10/22 بتعديـل بعـ�ض اأحكـام القرار  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2019/336 
اإن�ساء العيادات البيطرية  الـوزاري رقـم 97/37 ب�ساأن 

اخلا�سة .
                                                             وزارة الداخليـــــة

ا�ستـــــدراك .
بيانـــــــــــــــــــــات عامــــــــــــــــــة

                         وزارة التجارة وال�سناعة
بيـان عـن امل�سنفـات التـي تـم اإيداعهـا لـدى دائـرة امللكيـة الفكريـة .

رقم 
ال�سفحة

الأحــــــد 28 �سفـــــــــر 1441هـ                                                      املـوافـــق 27 اأكتوبـــــــــــر 2019م
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19

59

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

76

76

77

77

77

77

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

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

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

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كوفان للوكالت التجارية - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ديرة ال�سحراء للم�ساريع �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املالك الوطنية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفراء الإبداع للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوامخ اأبو ظلماء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهم اخلليج املميز للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد احلد للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سبح بن �سعيد بن علي القريني وولده - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال الر�ستاق املتكاملة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الر�ستاق للطاقة الكهربائية - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هم�ض الواحة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كيان الأجماد للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة براعم فرق للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غزال نزوى للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول املنطقية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي وعبدالعزيز الكمياين �ض.م.م .



اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالح احلب�سي و�سركاه - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالح بن علي بن �سعود احلب�سي واإخوانه 

للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال نزوى الذهبية - ت�سامنية .

اأعمال الت�سفـية ل�سركة ورثة عامر بن �سامل بن عامر ال�سقري  اإعالن عن انتهاء 

للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ناقالت للم�ساريع واخلدمات ال�ساملة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة �سالن احلديثة لالإن�ساءات - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املكارم لالإن�ساءات - ت�سامنية . 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة حلة ال�سيزاو للتجارة واملقاولت - تو�سية . 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سلطان العي�سائي للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون املغدر للخياطة والتطريز - ت�سامنية . 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التبادل املميز للتجارة �ض.م.م .
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ال�سفحة





قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1315(

وزارة املـاليــــة
 قــــرار وزاري

رقــــم 2019/207
بتعديـل دليـل ت�صنيـف امليزانيـة العامـة للدولـة

)امللحـق رقـم 1( املرفـق بالالئحـة التنفيذيـة للقانـون املالـي
ا�ستنادا اإلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ،  

واإلى الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/118 ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تقـــرر
املــادة الأولــى

ت�ســاف اإلى البنــد رقــم )31( )م�ستلزمــات �سلعيــة( مــن الف�ســـل رقـــم )101( )م�سروفــات 
خدمية و�سلعية( من الباب الثاين )امل�سروفات( من دليل ت�سنيف امليزانية العامة للدولة 
امللحق رقم )1( املرفق بالالئحة التنفيذية للقانون املايل امل�سار اإليها ، مادة جديدة برقم 

)16( بعنوان "لوازم بحرية" ، وذلك على النحو الآتي :

رقــــم احل�صـــاب
 دليــل احل�صــابا�صـــم احل�صــاب

بـابف�صـلبنـدمـادة

لوازم بحرية16311012
يخ�س�ص ملا يدفع ل�سراء 

لوازم بحرية كتكاليف �سراء 
معدات ال�سالمة البحرية 

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

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

�صـدر فـي : 4 /  2  / 1441 هـ
املوافـــــق : 3  / 10 / 2019م

دروي�ش بن اإ�صماعيل بن علي البلو�صي
الوزيـــــــــر امل�ســــــوؤول عــن ال�ســـــــــوؤون املــاليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1315(

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية 

قرار وزاري

 رقـم 2019/336

بتعديـل بعـ�ض اأحكـام

 القرار الـوزاري رقـم 97/37 ب�ساأن اإن�ساء العيادات البيطرية اخلا�سة 

ا�ستنادا اإلى قانون مزاولة املهن الطبية البيطرية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/22 ،

واإلى القرار الوزاري رقم 97/37 ب�ساأن اإن�ساء العيادات البيطرية اخلا�سة ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تقـــــرر 

املــادة الأولــى

 ، اإليــه  ي�ستبدل بن�ص البنــد الأول من املـادة )2( مــن القــرار الــوزاري رقم 97/37 امل�ســار 

الن�ص الآتي :

         " اأن يكون موقع العيادة فـي مكان يتنا�سب مع طبيعة تخ�س�سها " . 

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي : 23 /  2  / 1441هـ
املوافـــــق : 22  / 10 / 2019م

 د. حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي
 وزيـــــر الزراعــــــة والثــــــــروة ال�سمكيـــــــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1315(

وزارة الداخليـــة

ا�ستــدراك

تنوه وزارة الداخلية اإلى وقوع خطاأ مادي فـي القائمة املرفقة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/62 
مبنـــح اجلن�سيــــة العمانيـــة ، واملن�سور فـي اجلريدة الر�سمية العدد )1312( ، ال�سادر بتاريخ 
7 من �سفر 1441هـ ، املوافق 6 من اأكتوبر 2019م ، حيث وردت البنود )3 ، 6 ، 7 ، 11 ، 12 ، 14 ، 19( 

على النحو الآتي : 

وال�سحيـــح هــو :

لـــذا لـــزم التنويـــه .
وزارة الداخليـــــة

اال�ســــــــــــــــــــــــــــــمم
بدر حبيــب عبدالقــــادر اأبوبكـــر العيدرو�س3
حبيـــب عبدالقــادر اأبوبكــر عـمر العيدرو�س6
خالد حبيب عبدالقـادر اأبوبكــر العيدرو�س7
عبيــر حبيــب عبدالقــادر اأبوبكـر العيدرو�س11
في�سل حبيب عبدالقادر اأبوبكر العيدرو�س12
حممد حبيب عبدالقادر اأبوبكر العيدرو�س14
يو�سف حبيب عبدالقادر اأبوبكر العيدرو�س19

اال�ســــــــــــــــــــــــــــــمم
 بــدر حبيـــــب عبدالقـــــادر اأبوبكــــــر العيــدو�س3
 حبيـب عبدالقـــــادر اأبوبكـر عمـر العيــــــدو�س6
 خالــــــد حبيــب عبدالقـادر اأبوبكـــر العيــدو�س7
 عبيــــــر حبيـب عبدالقــادر اأبوبكــــر العيــدو�س11
 فـي�سل حبيـب عبدالقـادر اأبوبكـر العيــدو�س12
 حممـد حبيب عبدالقادر اأبوبكـر العيـــــدو�س14
 يو�ســف حبيب عبـــدالقادر اأبوبكــر العيـدو�س19
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بيـــــــانــــات عــــــامــــــة 

اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1315(

املوؤلــــفامل�صنـــــفنـوع امل�صنــفالرقم

خالد بن �سعيد بن محمد الكيوميجميددفرت مدر�سي3478

خالد بن �سعيد بن محمد الكيوميمثابردفرت مدر�سي3479

خالد بن �سعيد بن محمد الكيوميمفكردفرت مدر�سي3480

خالد بن �سعيد بن محمد الكيوميEnglishدفرت مدر�سي3481

خالد بن �سعيد بن محمد الكيوميمبنيدفرت مدر�سي3482

بدرية بنت محمد بن علي الفار�سيكرا�س التميزكتيب3483

كتاب3484
�سرح قانون

 الق�ساء الع�سكري العماين
نا�سر بن �سيف بن نا�سر الفار�سي

كتاب3485
امل�ساءلة القانونية للأحداث

 فـي القانون العماين واملقارن
بدر بن �سعود بن �سامل الغطريفي

فيديو3486
مادة الفيزياء لل�سف الثاين 

ع�سر )الف�سل الأول والثاين(

�سركة خ�سو�سي للخدمات 

الإلكرتونية �س.م.م 

وفتحي غريب عبدالعاطي عبداملق�سود

فيديو3487
مادة الريا�سيات لل�سف الثاين 

ع�سر )الف�سل الأول والثاين (

�سركة خ�سو�سي للخدمات 

الإلكرتونية �س.م.م 

وهيثم بن �سعيد بن �سامل ال�سيابي

فيديو3488
مادة الكيمياء لل�سف الثاين 

ع�سر )الف�سل الأول والثاين (

�سركة خ�سو�سي للخدمات 

الإلكرتونية �س.م.م 

و�سربي بن �سامل بن محمد ال�سليمي

وزارة التجــــارة وال�صناعـــة
ك�سـف بامل�سنفـات الأدبيـة والعلميـة والفنيـة املودعــة وذلك تنفيـذا لأحكــام املــادة )34( من 

قانون حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/65 . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1315(

املوؤلــــفامل�صنـــــفنـوع امل�صنــفالرقم

تعبئة وتغليف ا�سيمكوقر�س م�سغوط3489
املكرم لتجارة قطع غيار ال�سيارات 

)�سركة ذات م�سوؤولية محدودة(

قر�س م�سغوط3490
برنامج تدريبي

معهد بوليغلوت عمان �س.م.م " اإعداد معلمي اللغة الإجنليزية"

بحث3491
ق�سبة التنقية احليوية

Bio Tube  

الرباء بن خلفان بن حميد بن خلفان البدوي 

وعماد بن عامر بن �سامل بن خمي�س الرميمي

قر�س م�سغوط3492

ت�سميم تطبيق

 " من�سة البناء والت�سييد

 Construction
" Platform

اأحمد حيدر اإبراهيم �سليمان

يعقوب بن محمد بن خمي�س احلارثيخّمـــــــا�سفيلم �سينمائي3493

كتيب3494

برنامج دبلوم جودة الإن�سان 

ويت�سمن مقيا�س معايري 

جودة الإن�سان

د.م�سلم بن �سامل بن علي الوهيبي

�سجى �سعيد �سامل الوهيبيةع�سفور ينقر �سباكيكتاب3495

كتاب3496
الدليل الإر�سادي للمعلم

STEM فـي تعليم 
محفوظة بنت محمد بن خمي�س النا�سري

ن�سراء بنت عبداللـه بن �سعيد امل�سروريةمندو�س التاريخكتاب �سغري3497

قر�س م�سغوط3498

نظام وتطبيق ت�سويت 

الإلكرتوين على تقنية 

بلوكت�سني

�سعيد بن جمعة بن �سعيد بن جمعة ال�سلتي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1315(

املوؤلــــفامل�صنـــــفنـوع امل�صنــفالرقم

3499

ديوان �سعر 

باللغة 

الإجنليزية 

ملنظمة التعاون 
الإ�سلمي

 JUST FOR THE

ISLAM
�سمري بن اإبراهيم بن عبيد الغاربي

ديكور بيت الظاهر �س.م.متوال العماينلوحة3500

كتاب3501

منظومة القيم احلاكمة 

للممار�سات الإدارية لدى 

مدار�س التعليم الأ�سا�سي

يون�س حمدان عبداللـه الكلباين

قر�س م�سغوط3502
تطبيق هاتف مغ�سلتي 

"Maghsalati"

عابد بن غلم بن رهينداد البلو�سي ،

عزيز بن حمود بن اأحمد ال�سبيبي ، 

هيثم بن �سيف بن محمد الفطي�سي ، 

بثينة بنت محمد بن علي بن �سيف البحرية ، 

اأمل بنت �سليمان بن محفوظ الهطالية ، 

ح�سن بن �سامل بن علي املع�سني

قر�س م�سغوط3503

زهرة الرنج�س فـي اللغة 

العربية لل�سف الثاين ع�سر 

)الف�سل الدرا�سي الأول(

يعقوب بن اإبراهيم بن ح�سن البلو�سي

قر�س م�سغوط3504

زهرة الرنج�س فـي اللغة 

العربية لل�سف الثاين ع�سر 

)الف�سل الدرا�سي الثاين(

يعقوب بن اإبراهيم بن ح�سن البلو�سي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1315(

املوؤلــــفامل�صنـــــفنـوع امل�صنــفالرقم

قر�س م�سغوط3505
زهرة الرنج�س فـي اللغة 

العربية لل�سف احلادي ع�سر 
)الف�سل الدرا�سي الأول(

يعقوب بن اإبراهيم بن ح�سن البلو�سي

قر�س م�سغوط3506
زهرة الرنج�س فـي اللغة 

العربية لل�سف احلادي ع�سر 
)الف�سل الدرا�سي الثاين(

يعقوب بن اإبراهيم بن ح�سن البلو�سي

قر�س م�سغوط3507
زهرة الرنج�س فـي اللغة 
العربية لل�سف اخلام�س 
)للف�سل الدرا�سي الأول(

يعقوب بن اإبراهيم بن ح�سن البلو�سي

قر�س م�سغوط 3508
اأحمد بن �سعيد بن �سامل البو�سعيديخارطة منزل بولية اأدم+ خارطة

مدر�سة ال�سلطانت�سميم علم مدر�سة ال�سلطانقر�س م�سغوط3509

نورة ح�سني علي العبداللـهA Different Birthdayق�سة اأطفال3510

بحث علمي3511

 Utilizing the
revolution of block-

 chain technology
 in Oman E-voting

system

هدى بنت �سلطان بن ح�سني الذخري

بحث علمي3512

 IIoT Cybersecurity
 and Design to Secure

 Smart Industrial
 Wireless Sensor

Network

نا�سر بن �سامل بن علي اخلنب�سي
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املوؤلــــفامل�صنـــــفنـوع امل�صنــفالرقم

كتاب3513

ت�ساميم مبتكرة ملراكز 

التدريب بالهيئة العامة 

لل�سناعات احلرفية

الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية

محمد بن �سالح علي الندابيميلد الرتميم ال�سلوكيكتاب3514

قر�س م�سغوط3515

�سلطنتي هويتي للعيد الوطني 

التا�سع والأربعون

 )الهوية الب�سرية (

متيز جعلن للتجارة )ت�سامنية(

مر�سد بن محمد بن علي البلو�سيالعمامة املر�سدية اآل مر�سدت�سميم3516

كتيب3517
ا�سرتاتيجيات حت�سني

 اخلط العربي
رجاء بنت �سعيد بن �سامل ال�سليمي

3518

جملد اجلمعية 

العمانية 

لل�سيادين 

والأفرع التابعة 

لها

اإثبات حقوق التاأ�سي�س ور�سم 

ال�سيا�سة العامة للجمعية 

والفروع التابعة لها بغر�س 

الإ�سهار وهو �ساحب القرار 

بتعديل الأهداف وقواعد 

العمل بها لتحقيق املنفعة 

العامة ل�سري عمل اجلمعية

مر�سد بن محمد بن علي البلو�سي 

)املوؤ�س�س الأول للجمعية والفروع 

التابعة لها (

3519
كتاب + قر�س 

م�سغوط
خليل بن يا�سر بن خلفان البطا�سيبرنامج التاأهيل اللغوي

كتاب3520
 Phonics Activities

Level 1 and 2
خليل بن يا�سر بن خلفان البطا�سي
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املوؤلــــفامل�صنـــــفنـوع امل�صنــفالرقم

كتاب3521
برنامج فونيم العربية

 )كرا�سة الكتابة(
خليل بن يا�سر بن خلفان البطا�سي

3522
كتاب + قر�س 

م�سغوط
برنامج فونيم العربية

 )امل�ستوى الأول(
خليل بن يا�سر بن خلفان البطا�سي

كتاب3523
برنامج اإدراك لتعليم التفكري 
للأطفال - م�ستوى الرو�سة 

وم�ستوى التمهيدي
خليل بن يا�سر بن خلفان البطا�سي

كتاب3524
برنامج فونيم العربية - 

امل�ستوى املتقدم
 )امل�ستوى الثاين(

خليل بن يا�سر بن خلفان البطا�سي

كتاب3525
جمموعة ق�س�س
 املرحلة ال�سفراء

خليل بن يا�سر بن خلفان البطا�سي

كتاب3526
برنامج فونيم العربية 

)امل�ستوى املبتدئ(
خليل بن يا�سر بن خلفان البطا�سي

كاتالوج3527
ت�ساميم حواجز الدرج 

وال�سرفات
وليد بن خلفان بن �سعيد الهدابي

3528
كتيب + قر�س 

م�سغوط
برنامج وثائقي تلفزيوين
 "قابو�س نهج للعامل"

عبداحلكيم بن عامر بن بخيت قطن ، 
طارق بن م�سلم بن عي�سى تبوك ، م�سلم 

بن علي بن متان تبوك

يعقوب بن محفوظ بن خلفان اخلنجريفيلم "يامـــن"�سيناريو وحوار3529
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
¿Ó````````YEG

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

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH

51090 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 200 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2008/5/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

99463 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN

 Ω.Ω.¢T ójó÷G ¢VƒÿG ó°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 692 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/12/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-63.indd   1 10/23/19   1:29 PM
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114634 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. π°ù©dGh á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYC’G IQÉŒ

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d Ió«©°ùdG ¢VQCG áHGƒH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120110 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«°VÉjôdG ájófC’G

 Ω.Ω.¢T IóFGôdG »ª°UÉ©dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-63.indd   2 10/23/19   1:29 PM
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124552 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. (á«µ«à°SÓÑdG OGƒŸG á÷É©e) ∂«à°SÓÑdG äÉeóN

 IQÉéà∏d …ôaÉ¨dG OƒªM ódÉN : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124781 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG

 IQÉéà∏d …ôª©ŸG »∏Y óªMCG ∑QÉÑe á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-63.indd   3 10/23/19   1:29 PM
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125116 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á«ÑgòdG πFÉª°S ΩQÉµe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126238 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸGh , äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

 IQÉéà∏d IóFGôdG á«`Ø©dG ¥ÉaBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉfi , Qƒ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-63.indd   4 10/23/19   1:29 PM
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126460 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¬µjô°Th á«ŸÉ©dG QGƒN ΩRÉM ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126950 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 IQÉéà∏d …ôªîŸG º°SÉL ƒHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h , 315 : Ü.Q 47 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-63.indd   5 10/23/19   1:29 PM
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127100 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äGQÉ«°ùdÉH ájÉæY , ∂«eGÒ°S ájÉªM …QGôM ∫RÉY Ö«côJ

 Ω.Ω.¢T ⁄É©dG á©Ÿ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 463 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127893 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. êRÉ£dG Í∏dGh Ö«∏◊G áÄÑ©Jh IÎ°ùHh õ«¡Œ

 ¿ÉÑdCÓd êhôŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-63.indd   6 10/23/19   1:29 PM
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128054 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG

 IQÉéà∏d á«fÉæ°ùdG ⁄É°S ô°UÉf ∑QÉÑe ióg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG á¶aÉfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128075 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ∫ÉØWC’G ΩRGƒdh äGhOCGh ¢ùHÓŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d …ôLƒ◊G ≥ÑY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-63.indd   7 10/23/19   1:29 PM
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128829 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. í«JÉØŸG ï°ùf

 IQÉéà∏d º°SÉÑdG πÑ≤à°ùŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129659 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. QƒîÑdGh

 IQÉéà∏d ájôé◊G ó°TGQ ó«©°S âæH Qƒf á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-63.indd   8 10/23/19   1:29 PM
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129714 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ájOÉ°üàbG äGQÉ°ûà°SG

 IQÉéà∏d óªfi øH ¢VƒY á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG á¶aÉfi , 512 : Ü.Q 67 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129715 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. ≥«bóàdGh äÉHÉ°ù◊G á©LGôe

 IQÉéà∏d óªfi øH ¢VƒY á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG á¶aÉfi , 512 : Ü.Q 67 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-63.indd   9 10/23/19   1:29 PM
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129720 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ∫Éªé∏d ájDhôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , 111 : Ü.Q 1905 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129793 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. »ª«∏©àdG ¬«LƒàdG , ájƒHÎdG äGQÉ°ûà°S’G

 IQÉéà∏d …õjõ©dG ⁄É°S ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , IôgÉ¶dG á¶aÉfi , ∂æ°V áj’h 514 : Ü.Q 216 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129880 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. Iƒ¡≤dGh ôµ°ùdGh …É°ûdG áÄÑ©J

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ô°†NC’G ∞jôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

130044 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûŸG Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

h.¢T.¢T IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG πjó©àdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , óbƒY : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130072 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á∏ª©à°ùŸGh Iójó÷G äGQÉ«°ùdG ™«H

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

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG 132 : Ü.Q 2145 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130132 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ÍdG πFGóH ™æ°Uh ¬àÄÑ©J hCG ¬æëW hCG ÍdG ¢ü«ª–

 Ω.Ω.¢T »°SÉŸG ‹É©dG ¥ÒÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , 381 : Ü.Q 384 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130216 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. è∏K ™æ°üe

 IQÉéà∏d AÉcôH IóFÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , 320: Ü.Q 129 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130264 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉjÉÑ©dGh ôØ°ùdG ™HGƒJh ájó∏÷G ™∏°ùdGh ájòMCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. ∫ÉØWC’G ΩRGƒdh äGhOCGh ¢ùHÓŸGh ¢SGôYC’G ÚJÉ°ùa , π«°ûdGh á«FÉ°ùædG

 ¥GhPC’G ájÉµM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , 112 : Ü.Q 1222 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130488 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d »∏«YÉª°SE’G OƒªM øH º«gGôHEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h , 611 : Ü.Q 462 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130658 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ΩÉ°ùLC’G ∫Éªc πª°ûJ á«ë°üdG …OGƒædG

 á«æWƒdG ÊÉÑ«°ûdG óªMCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ΩOCG áj’h , 618 : Ü.Q 54 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130734 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™æ°üe

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ¢ùª°ûdG IôgR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG 111 : Ü.Q 377 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/8/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

130811 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a

. áYGQõdG »`a áeóîà°ùŸG ä’B’G ™æ°U

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

 , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , á©æ°üŸG áj’h , 316 : Ü.Q 454 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/8/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130837 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

h.¢T.¢T IQÉéà∏d OƒÑYÉH ôªY Ú°ùM øH »∏Y ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , IOÉ©°ùdG 211 : Ü.Q 1624 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/8/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130931 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«cÓ¡à°SG ájQÉŒ äÉ©ª›

 IQÉéà∏d ¿ÉjôdG øFÉæL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , IôgÉ¶dG á¶aÉfi , π≤æj áj’h , 500 : Ü.Q 79 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-63.indd   16 10/23/19   1:29 PM

-34-



(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130977 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d ôeÉY π«¡°S ≈æe á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130985 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

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

h.¢T.¢T á≤dCÉàŸG ∫Éª÷G IÒeCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131035 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e

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

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG 133 : Ü.Q 437 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/8/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131049 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. òaGƒædGh ÜGƒHCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T áãjó◊G ¿É«µdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG 120 : Ü.Q 96 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/8/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131114 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IóFGôdG ¢SGhÉc á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , IôgÉ¶dG á¶aÉfi , …ÈY áj’h , 511 : Ü.Q 81 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131182 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ÖjQóàdG äÉeóN

 º∏©àŸG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131189 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d á©WÉ°ùdG áÄØdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G π«◊G 111 : Ü.Q 3268 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/9/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131192 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. QÉÑMC’G IQÉŒ

 IQÉéà∏d á©WÉ°ùdG áÄØdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G π«◊G 111 : Ü.Q 3268 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/9/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131193 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d á©WÉ°ùdG áÄØdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G π«◊G 111 : Ü.Q 3268 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/9/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131194 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. QÉÑMC’G IQÉŒ

 IQÉéà∏d á©WÉ°ùdG áÄØdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G π«◊G 111 : Ü.Q 3268 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/9/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131228 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Iõ«ªàŸG á°†¡ædG ìGôaCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi ,ihõf áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131268 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGôgƒéŸGh ÖgòdG ™«H

 IQÉéà∏d øjódG ±ô°T ¿Ébôa ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , 121 : Ü.Q 431 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131280 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ÜÉ©dC’Gh á«∏°ùàdG ¿óe á£°ûfCG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d áãjó◊G ájOQƒdG ∫ÉeôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG  áj’h ,  á«dÉª°ûdG  π«◊G  132 : Ü.Q 110: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/9/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131291 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

 IQÉéà∏d ¥QRC’G §«ëŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131303 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ±É÷G π«°ù¨dG

 ôjó¨dG …OGh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131306 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. »æ¡ŸG ÖjQóàdG ógÉ©e , ÖjQóàdG äÉeóN

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«æWƒdG ™FGhôdG É«fO á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131512 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äÉÑcôŸG ìÓ°UEG á°TQh

 ó¡a Éª°S : 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
2019/9/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131525 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. á«MÉ«°S ÜQGƒb Ò«°ùJ •É°ûf ádhGõe

 ∫ÉªYCÓd »µ∏ŸG ¥QRC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-63.indd   25 10/23/19   1:29 PM

-43-



(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131620 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á∏eÉ°ûdG ¿É«ÑdG AGƒ°VCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131648 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FGò¨dG OGƒŸGh QƒªàdG ´GƒfCG ™«ªLh ¬cGƒØdGh äGhGô°†ÿG ™«H

 Ühô¨dG ≥Ø°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«dÉª°ûdG π«◊G 111 : Ü.Q 2341 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/9/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131662 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ájô°ü©dG ÖcGƒµdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , ôjƒÿG 442 : Ü.Q 415 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/9/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131694 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 ,  äGQÉ«°ùdG  πeGôah  QhÉfi  ìÓ°UEG  ,  äÉÑcôŸG  ¿Gõ«e  ìÓ°UEG  ,  äÉÑcôŸG  ∂«fÉµ«e  ìÓ°UEG
. äÉjQÉ£ÑdG øë°Th äÉÑcôŸG AÉHô¡c ìÓ°UEG

 Ω.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh ≥jƒ°ùà∏d IOÉjôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h 211 : Ü.Q 2018 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131696 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¬cGƒØdGh äGhGô°†ÿG ™«H

 Ω.´.Ω.¢T ¿ÉªY π«îf á«ªæJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , Ωô≤dG ÅWÉ°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131747 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. áeóîà°ùŸGh Iójó÷G äGQÉ«°ùdG ôjó°üJh äGQÉ«°ùdG OGÒà°SGh ™«H

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG äGRÉ‚E’G áª°üH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , πîf áj’h , ¿ÉÑ∏M : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131756 : 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

 ÜÉ£ÿG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 428 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131757 : 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

 ÜÉ£ÿG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 428 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131802 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Òª©àdGh AÉæÑ∏d ¢ùª°T πÑL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,  §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , Ö°üfC’G : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131873 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿Éæ°SCG IOÉ«Y

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d í°VGƒdG ôµØdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
       2019/10/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131907 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 äƒjõdGh ÚHGƒ°üdGh äGô°û≤ŸG πãe ¬LƒdGh º°ù÷G Iô°ûÑH ájÉæ©dÉH á°UÉÿG äGô°†ëà°ùŸG
 äƒjR øe º°ù÷G äGô£©e , º°ù÷Gh ô©°ûdÉH ájÉæ©∏d á«©«ÑW äƒjR , á«©«Ñ£dG äÉÁôµdGh
 äÉµ°SÉe , ô©°û∏d »©«ÑW ƒÑeÉ°T , á«©«ÑW OGƒe ¬æe ô©°û∏d äGô£©e , Qƒ£Y , á«©«ÑW OGƒeh

. QƒîH , ƒé∏d äGô£©e , º°ù÷Gh ¬LƒdGh ô©°û∏d

 á«dÉLOõdG Ú`Ø«f : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , AÉ°†«ÑdG »M : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130604 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. (Ëôc ¢ùjB’G ) áXƒÑdG äÓfi

 IQÉéà∏d IÉ«◊G ≥«MQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , …hQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130352 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 , º``©£ŸG êQÉ``Nh πNGO ∑Ó``¡à°SÓd äÉHhô``°ûŸGh ájòZC’G Ò`aƒJ »gh , ºYÉ``£ŸG äÉ``eóN
 ΩÉ©£dG  ∫hÉæJh  ,  ΩÉ©£dG  ójhõJ  äÉeóN ,  äÉ°ûjhóæ°ùdG  Ëó≤J  øª°†àJ  ºYÉ£ŸG  äÉeóN

 . ∫RÉæŸG ≈dEG π«°UƒàdG áeóN Ωó≤J »àdG ºYÉ£ŸG , º©£ŸG êQÉNh πNGO

 ≈°S ∫G ∫G »H …BG …Gh Ö°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 33166 GójQƒ∏a , ∫G QhO 530 iG ≈J ¢SG »J ¢SG 36 ƒ«∏HGO øZ 8400 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2019/7/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

130814 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 , ôµ°ùdG øe äÉjƒ∏◊G , áJ’ƒcƒ°ûdG øe äÉjƒ∏◊G , áJ’ƒcƒ°ûdG , á«Ñ£dG ÒZ äÉjƒ∏◊G
 . âjƒµ°ùÑdGh ∂©µdG , ΩÉ©£dG ó©H äÉjƒ∏◊G , Ëôc ¢ùjB’G , IóªéŸG äÉjƒ∏◊G

 óàª«d ¬«c ƒj …QƒHOÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ƒj ∫EG 2 30 »H , ΩÉ¡¨æe ÒH , πjÉØf QƒH , Úd πjÉØfQƒH 12 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG

2019/8/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131119 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 äGhGô°†ÿGh  ¬cGƒØdG  ,  øLGhódG  äÉéàæeh  ∑Éª°SC’Gh  Ωƒë∏dG  øe  Iô°†ëŸG  áª©WC’G
 äÓ∏îŸGh Ö«∏◊G øe Iô°†ëŸG áª©WC’G h Ö«∏◊Gh Í÷Gh ¢†«ÑdGh áNƒÑ£ŸGh áXƒØëŸG

 . Í∏dGh äÉjƒ∏◊Gh

 ø°ûjQƒHQƒc RódÉfhócÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉ```j’ƒdG , 60607 …ƒ`````æ«dEG , ƒ`````ZÉµ«°T , âjô``à°S ô```àæHQÉc . ¿G 110 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2019/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

131121 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ,  ∂©c ,  õÑN ,  âjƒµ°ùH ,  êÉLO ôFÉ£°T ,  ∂ª°S ôFÉ£°T ,  º◊  ôFÉ£°T ,  πcCÓd á◊É°U ôFÉ£°T
 ,  äÉæé©e ,  ¿Éaƒ°T  ,  ∫OôN ,  …É°T  ,  Iƒ¡b  πFGóH  ,  Iƒ¡b  ,  áJ’ƒcƒ°T  ,  ¢û¡dG  âjƒµ°ùÑdG

 . ôµ°S , πHGƒJ , äÉ°ü∏°U

 ø°ûjQƒHQƒc RódÉfhócÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉ````j’ƒdG , 60607 …ƒ```æ«dEG , ƒ`````ZÉµ«°T , âjô```à°S ô```àæHQÉc . ¿G 110 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2019/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131122 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 »`a  ICÉÑ©ŸG  √É«ŸG  ™æ°üd  äGô°†ëà°ùe  øe  ÉgÒZh  ôFÉ°ü©dGh  ,  á«dƒëµdG  ÒZ  äÉHhô°ûŸG

 . á¡cÉØdG É¡°SÉ°SCG »àdG ôFÉ°ü©dGh Ò°ü©dGh äÉLÉLR

 ø°ûjQƒHQƒc RódÉfhócÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉ````j’ƒdG , 60607 …ƒ```æ«dEG , ƒ`````ZÉµ«°T , âjô```à°S ô`````àæHQÉc . ¿G 110 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2019/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

131125 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . ºYÉ£ŸG äÉeóN

 ø°ûjQƒHQƒc RódÉfhócÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉ````j’ƒdG , 60607 …ƒ````æ«dEG , ƒ``````ZÉµ«°T , âjô```à°S ô```àæHQÉc . ¿G 110 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2019/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131166 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ¢ûJG »H ΩG »L πJƒg »à«°S ÎfG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG , äQƒØµfGôa 60528 , 25 »°SGÎ°T Òfƒ«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

131314 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a

 , Ö«cÎdGh Ö«WÎdGh QÉÑ¨dG ¢UÉ°üàeG , º«ë°ûàdG OGƒe , ™ª°ûdGh Ωƒë°ûdGh á«YÉæ°üdG äƒjõdG
 äƒjR , º«ë°ûàdG OGƒe , IAÉ°VEÓd πFÉàØdGh ´ƒª°ûdG , äÉcôëŸG Oƒbh πª°ûjh QGƒfC’Gh OƒbƒdG
 , á«YÉæ£°U’G äÉcôëŸG äƒjR , ¢ShÎdG äƒjR , äÉcôëŸG äƒjR , äÉcôëŸG äƒjR , º«ë°ûàdG

 . •ƒ¨°†ŸG »©«Ñ£dG RÉ¨dG , ∫õjódG Oƒbh ´GƒfCGh øjõæÑdG …CG , äGQÉ«°ùdG Oƒbh

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

 äÉ`````j’ƒdG , 75039 ¢SÉ````µ«J è```æ«`aQG OQÉ```Ø«dƒH ¢SÉ```æ«dƒc ¢S’ 5959 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2019/9/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

alamat-16.indd   4 10/23/19   10:24 AM
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131315 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 äÉ©Ñ≤dGh ¿É°üª≤dGh πjhGô°ùdGh äGAÉÑ©dGh äGÎ°ùdGh á«ª°SôdG ¢ùHÓŸG Gójó– h , ¢ùHÓŸG

 . ¢SCGôdG á«£ZCG , ájòMC’G , áë°ThC’Gh

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

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

2019/9/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

131319 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

 . »FÉŸG hCG …ƒ÷G hCG …ÈdG π≤ædG Iõ¡LCG , äÉHô©dG

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

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

2019/9/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

alamat-16.indd   5 10/23/19   10:24 AM

-54-



(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131323 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 π«∏ëàdG äÉeóN , É¡H á≤∏©àŸG º«eÉ°üàdGh çÉëHC’G äÉeóNh á«æ≤àdGh á«ª∏©dG äÉeóÿG
 äÉ``«›ôHh ™£b ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉ`````eóN , á«YÉ````æ°üdG çƒ``ëÑdG äÉ````eóNh »YÉ```æ°üdG
 äÉ`````«›ôH ô````jƒ£J äÉ```eóN , (πjõ``æà∏d á```∏HÉb ÒZ) ôJƒ`````«ÑªµdG äÉ```«›ôH , Üƒ````°SÉ◊G
 á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸG  Ò`aƒJ  ,  ádƒªëŸG  Iõ¡LC’G  äÉ≤«Ñ£J ∫É› »`a  É¡JQGOEGh  ôJƒ«ÑªµdG
 ¢û«àØàdG  äÉeóN  ,  º«ë°ûàdG  äÉeóNh  äÉéàæÃ  á≤∏©àŸG  á«æ≤àdG  äÉeƒ∏©ŸG  Ωó≤J  »àdG
 øY ÆÓHE’Gh º««≤Jh π«∏–h ¢üëa äÉeóN ,  èàæŸG  π°ûa π«∏– äÉeóN ,  äGó©ŸG  ≈∏Y
 AGôLEG äÉeóN , ájôëÑdGh ájQÉéàdG º«ë°ûàdG äƒjRh á«YÉæ°üdG äÉ≤dõŸÉH á≤∏©àŸG èFÉàædG
 OGƒe ∫É› »`a á«LƒdƒæµàdG ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , πeÉ©ª∏d äÉ££fl ™°Vhh äÉ°SGQódG
 IAÉØc äÉ°SGQO AGôLEGh º«ë°ûàdG OGƒe ΩGóîà°SGh á÷É©eh øjõîJ ∂dP »`a ÉÃ º«ë°ûàdG
 QÉÑàNGh  ΩGóîà°SÉH  ≥∏©àŸG  »°Sóæ¡dG  ºYódGh  º«ë°ûàdG  OGƒe  ΩGóîà°SÉH  á≤∏©àŸG  πeÉ©ŸG

 . º«ë°ûàdG OGƒÃ É¡à∏°U å«M øe äGó©ŸG áfÉ«°Uh OGóYEGh º«ë°ûàdG OGƒe

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

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

2019/9/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

131366 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 , ≥```«bódG , ƒZÉ```°ùdG , Écƒ```«HÉàdG , RQC’G , ô```µ°ùdG , á````«YÉæ£°U’G Iƒ```¡≤dG , hÉcÉµdG , …É```°ûdG , Iƒ```¡≤dG
 ¥ƒë°ùe , ¢ù``HódG , π```°ù©dG , äÉé∏ãŸG , äÉjƒ∏◊G , äÉæé©ŸG , õÑÿG , ÜƒÑ◊G øe Ió©ŸG äGô°†ëà°ùŸG

 . è∏K , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒJ) äÉ°ü∏°üdG , πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùe , IÒªÿG

 ì Ω Ω ≠æjójôJ ∫GÔL …QhódG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , äQƒHôjG ∫ƒæ°TÉfÎfG ábQÉ°T ¿hR …ôa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat-16.indd   6 10/23/19   10:24 AM
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131326 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a
 áYGQõdGh  »`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdGh  Ωƒ∏©dGh  áYÉæ°üdG  »`a  áeóîà°ùŸG  ájhÉ«ª«µdG  OGƒŸG
 , èdÉ©ŸG ÒZ ∂```«à°SÓÑdG , á``÷É©ŸG ô```«Z á«YÉ```æ£°U’G äÉ``éæJGôdG , á``LGô◊Gh á``æà°ùÑdGh
 á≤°UÓdG OGƒŸG , ΩÉë∏dGh »∏∏d á∏ª©à°ùŸG äGô°†ëà°ùŸG , ≥jô◊G AÉØWEG äÉÑcôe , Ióª°SC’G
 , Ióª°SC’G , …ƒ°†©dG OÉª°ùdG , iôNCG ÚLÉ©eh ƒ°û◊G ÚLÉ©e , áYÉæ°üdG »`a ΩGóîà°SÓd
 πFGƒ°S , ácô◊G πbÉf äƒjR , Ωƒ∏©dGh áYÉæ°üdG »`a ΩGóîà°SÓd á«Lƒdƒ«ÑdG äGô°†ëà°ùŸG

 . äGQÉ«°ùdG óbƒŸ äƒjR , πeGôØdG äƒjR , πjõjO äƒjR , ójÈàdGh ó«ªéà∏d á«µ«dhQó«g

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

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

2019/9/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

131327 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 , á«°SÉ°SC’G äƒjõdGh Qƒ£©dG h π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , á«Ñ£dG ÒZ π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe
 π≤°üdG h ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùeh , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d iôNC’G OGƒŸGh ¢†««ÑàdG äGô°†ëà°ùe

 . »eÉeC’G êÉLõdG ∞¶æe πFÉ°S , ñÉ°ShC’G ádGREG h §°ûµdGh

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

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

2019/9/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

alamat-16.indd   7 10/23/19   10:24 AM
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131329 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 äÉ©Ñ≤dGh ¿É°üª≤dGh πjhGô°ùdGh äGAÉÑ©dGh äGÎ°ùdGh á«ª°SôdG ¢ùHÓŸG Gójó–h , ¢ùHÓŸG

 . ¢SCGôdG á«£ZCG , ájòMC’G , áë°ThC’Gh

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

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

2019/9/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

131330 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 äÉeóN , áFõéàdÉH Oƒ``bƒdG áeóN äÉ```£fi , Ö«cô``àdG äÉ``eóN , í```«∏°üàdG , ÊÉ```ÑŸG ó``««°ûJ
 . IQÉ«°ùdG â«jõJ äÉeóN , äGQÉ«°ùdG π«°ùZ

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

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

2019/9/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

alamat-16.indd   8 10/23/19   10:24 AM
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(1315) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130250 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd á«HÉ«°ùdG á∏«Ñf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

alamat-63.indd   32 10/23/19   1:29 PM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1315(

�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 : 85801
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/12/25م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1064 فـي 2014/7/20م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اللواء الأخ�سر للتجارة واملقاولت �س.م.م 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة زهور اللواء الأخ�سر للتجارة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ساللة ، محافظة ظفار ، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/10/7م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/20/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 118633
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/1/27 م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1272 فـي 2018/12/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : موؤ�س�سة اللواء الأخ�سر للتجارة 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة زهور اللواء الأخ�سر للتجارة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ساللة ، محافظة ظفار ، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/10/7م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/20/ 2019م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1315(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 5110

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1999/4/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 637 فـي 1998/12/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ترميف انرتنا�سيونال اكتنجزل�سافت

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ترميف انرتنا�سيونال جى ام بى ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كالوديا ميندل مار�سرتا�سيه 40 ، 80335 ، ميونخ ، اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/8/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/21/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 5113
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1999/4/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 637 فـي 1998/12/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ترميف انرتنا�سيونال اكتنجزل�سافت

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ترميف انرتنا�سيونال جى ام بى ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كالوديا ميندل مار�سرتا�سيه 40 ، 80335 ، ميونخ ، اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/8/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/21/ 2019م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1315(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 5115

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1999/4/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 637 فـي 1998/12/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ترميف انرتنا�سيونال اكتنجزل�سافت

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ترميف انرتنا�سيونال جى ام بى ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كالوديا ميندل مار�سرتا�سيه 40 ، 80335 ، ميونخ ، اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/8/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/21/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 5116

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1999/4/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 637 فـي 1998/12/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ترميف انرتنا�سيونال اكتنجزل�سافت

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ترميف انرتنا�سيونال جى ام بى ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كالوديا ميندل مار�سرتا�سيه 40 ، 80335 ، ميونخ ، اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/8/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/21/ 2019م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1315(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 5117

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1999/4/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 637 فـي 1998/12/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ترميف انرتنا�سيونال اكتنجزل�سافت

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ترميف انرتنا�سيونال جى ام بى ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كالوديا ميندل مار�سرتا�سيه 40 ، 80335 ، ميونخ ، اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/8/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/21/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 8912

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/8/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 677 فـي 2000/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ترميف انرتنا�سيونال اكتنجزل�سافت

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ترميف انرتنا�سيونال جى ام بى ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كالوديا ميندل مار�سرتا�سيه 40 ، 80335 ، ميونخ ، اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/8/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/21/ 2019م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1315(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 8913

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/8/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 677 فـي 2000/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ترميف انرتنا�سيونال اكتنجزل�سافت

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ترميف انرتنا�سيونال جى ام بى ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كالوديا ميندل مار�سرتا�سيه 40 ، 80335 ، ميونخ ، اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/8/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/21/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 5110

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1999/4/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 637 فـي 1998/12/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ترميف انرتنا�سيونال جى ام بى ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ترميف انرتتريد ايه جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ترميفويج 6 ، �سي ات�س - 5330 باد زورزاخ �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/9/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/21/ 2019م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1315(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 5113

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1999/4/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 637 فـي 1998/12/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ترميف انرتنا�سيونال جى ام بى ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ترميف انرتتريد ايه جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ترميفويج 6 ، �سي ات�س - 5330 باد زورزاخ �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/9/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/21/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 5115

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1999/4/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 637 فـي 1998/12/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ترميف انرتنا�سيونال جى ام بى ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ترميف انرتتريد ايه جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ترميفويج 6 ، �سي ات�س - 5330 باد زورزاخ �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/9/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/21/ 2019م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1315(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 5116

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1999/4/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 637 فـي 1998/12/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ترميف انرتنا�سيونال جى ام بى ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ترميف انرتتريد ايه جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ترميفويج 6 ، �سي ات�س - 5330 باد زورزاخ �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/9/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/21/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 5117

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1999/4/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 637 فـي 1998/12/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ترميف انرتنا�سيونال جى ام بى ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ترميف انرتتريد ايه جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ترميفويج 6 ، �سي ات�س - 5330 باد زورزاخ �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/9/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/21/ 2019م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1315(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 8912

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/8/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 677 فـي 2000/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ترميف انرتنا�سيونال جى ام بى ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ترميف انرتتريد ايه جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ترميفويج 6 ، �سي ات�س - 5330 باد زورزاخ �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/9/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/21/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 8913

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/8/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 677 فـي 2000/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ترميف انرتنا�سيونال جى ام بى ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ترميف انرتتريد ايه جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ترميفويج 6 ، �سي ات�س - 5330 باد زورزاخ �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/9/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/21/ 2019م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1315(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 113641

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/5/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1226 فـي 2018/1/14م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اخل�ساب الدولية للتجارة �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : امللك للخدمات اللوج�ستية احلديثة �س �س و

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بو�سر ، محافظة م�سقط  ، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/10/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/21/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 109066

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/3/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1212 فـي 2017/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : يون�س اإ�سماعيل نورية البلو�سي للتجارة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ع�سام اإ�سماعيل نورية البلو�سي للتجارة

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سنا�س ، محافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/9/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/21/ 2019م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1315(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1616
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1993/7/31م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 503 فـي 1993/5/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ا�ستــرا زينكــــا اأ . بـــي )املعروفـــة اأي�ســـا با�ســــم ا�سرتازينيكــــــا 
اكتيبولغ(

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأ�سنب غلوبل انكوربوريتد
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : موري�سيو�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : جي بي ا�س بالزا ، تقاطع ل �ساليت اند رويال رودز ، غراند 
بيه ، موري�سيو�س

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : موري�سيو�س
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/21/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1615
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1993/7/31م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 503 فـي 1993/5/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ا�ستــرا زينكــــا اأ . بـــي )املعروفـــة اأي�ســـا با�ســــم ا�سرتازينيكــــــا 
اكتيبولغ(

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأ�سنب غلوبل انكوربوريتد
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : موري�سيو�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : جي بي ا�س بالزا ، تقاطع ل �ساليت اند رويال رودز ، غراند 
بيه ، موري�سيو�س

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : موري�سيو�س
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/21/ 2019م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1315(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1610
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1992/11/22م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 483 فـي 1992/7/15م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ا�ستــرا زينكــــا اأ . بـــي )املعروفـــة اأي�ســـا با�ســــم ا�سرتازينيكــــــا 
اكتيبولغ(

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأ�سنب غلوبل انكوربوريتد
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : موري�سيو�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : جي بي ا�س بالزا ، تقاطع ل �ساليت اند رويال رودز ، غراند 
بيه ، موري�سيو�س

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : موري�سيو�س
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/21/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 7563
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/4/7م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 681 فـي 2000/10/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ا�ستــرا زينكــــا اأ . بـــي )املعروفـــة اأي�ســـا با�ســــم ا�سرتازينيكــــــا 
اكتيبولغ(

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأ�سنب غلوبل انكوربوريتد
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : موري�سيو�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : جي بي ا�س بالزا ، تقاطع ل �ساليت اند رويال رودز ، غراند 
بيه ، موري�سيو�س

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : موري�سيو�س
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/21/ 2019م

-69-



اجلريدة الر�سمية العدد )1315(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 18874
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/6/25م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 741 فـي 2003/4/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ا�ستــرا زينكــــا اأ . بـــي )املعروفـــة اأي�ســـا با�ســــم ا�سرتازينيكــــــا 
اكتيبولغ(

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأ�سنب غلوبل انكوربوريتد
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : موري�سيو�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : جي بي ا�س بالزا ، تقاطع ل �ساليت اند رويال رودز ، غراند 
بيه ، موري�سيو�س

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : موري�سيو�س
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/21/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 19907
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/7/5م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 742 فـي 2003/5/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ا�ستــرا زينكــــا اأ . بـــي )املعروفـــة اأي�ســـا با�ســــم ا�سرتازينيكــــــا 
اكتيبولغ(

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأ�سنب غلوبل انكوربوريتد
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : موري�سيو�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : جي بي ا�س بالزا ، تقاطع ل �ساليت اند رويال رودز ، غراند 
بيه ، موري�سيو�س

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : موري�سيو�س
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/21/ 2019م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 19906

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/7/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 742 فـي 2003/5/3م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ا�ستــرا زينكــــا اأ . بـــي )املعروفـــة اأي�ســـا با�ســــم ا�سرتازينيكــــــا 

اكتيبولغ(
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأ�سنب غلوبل انكوربوريتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : موري�سيو�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : جي بي ا�س بالزا ، تقاطع ل �ساليت اند رويال رودز ، غراند 

بيه ، موري�سيو�س
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : موري�سيو�س

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/21/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 22572

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/7/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 765 فـي 2004/4/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : فورتوم اويل اآند غاز اووي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ام - اي فينالند اووي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كيلبيـــالهــاتـــي اند�ستـــــري ايريــــــا/تيكنولــــــوجـــي �سنتــــــر اف 

بويلدينج ، بي ال 191 ، 06101 بورفو ، فينالند
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فينالند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2004/1/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 10/15/ 2019م
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مكتب اأبو اأ�سامة لتدقيق احل�سابات - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كوفان للوكاالت التجارية - ت�سامنية
يعلـن مكتب اأبو اأ�سامة لتدقيق احل�سابات - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركة 
كوفــان للوكــاالت التجارية - ت�سامنية , وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 
متثيـــل  حـــق  وحـــده  وللم�سفـي   , 2019/10/1م  املوؤرخ  ال�سركــاء  التفاق  وفقــا   ,  1286489
ال�سركــــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـيـر , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ص.ب : 1274 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 23293635 فاك�ص رقم : 23299634

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

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ديرة ال�سحراء للم�ساريع �ص.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركة 
بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلـــة   , �ش.م.م  للم�ساريـــع  ال�سحــراء  ديــرة 
5129486 , وفقــا التفـــاق ال�سركـــــاء املـــوؤرخ 2019/10/9م , وللم�سفــي وحـــده حـــق متثيـــل 
ال�سركــــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـيـر , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
والية بو�سر - الغربة اجلنوبية - �سكة رقم : 3745 - جممع رقم : 237

مبنى رقم : 3791 - الطابق الثاين - �سقة رقم : 22
�ص.ب : 1546 ر.ب : 121

هاتـف رقــم : 24595913 - 99370407 فاك�ص رقم : 24595912
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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حممد بن خمي�س بن مرزوق ال�ساملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املالك الوطنية للتجارة - ت�سامنية 
يعلـن حممد بن خمي�س بن مــرزوق ال�ساملــي اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــــــة املـــالك الوطنـــية 
للتجــارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1090129 ، وفقــا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/9/15م ، وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــــة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـيـر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�س.ب : 214 ر.ب : 329

هاتـف رقــم : 92750516
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

خمتار بن �سعيد بن زاهر التوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفراء الإبداع للتجارة - ت�سامنية 
يعلـن خمتار بن �سعيد بن زاهر التوبي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركـة �سفراء االإبداع للتجارة - 
، وفقــا التفـــاق  الـتجـــــاري بالرقـــم 1069188  ال�سجـــل  اأمانـة  لــدى  ، وامل�سجلـــة  ت�سامنيــــة 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/10م ، وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــــة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـيـر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي :
ولية اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 99028022
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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عامر بن را�صد بن نا�صر الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صوامخ اأبو ظلماء للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية 

يعلـن عامر بن را�سد بن نا�سر الكعبي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركـة �سوامخ اأبو ظلماء للتجارة 
  ، بالرقـــم 1116721  الـتجـــــاري  ال�سجـــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنيـــة   - واملقـــاوالت 
وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـيـر ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
هاتـف رقــم : 99466361

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

علي بن �صعيد بن حممد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صهم اخلليج املميز للتجارة - ت�صامنية 

يعلـن علي بن �سعيد بن حممد املعمري اأنـه يقوم بت�سفـية �سركـة �سهم اخلليج املميز للتجارة - 
،  وللم�سفـــي  اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1232332  لــــدى  ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــة 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـيـر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
والية لوى - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 115 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 97799360

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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حارب بن �صامل بن حارب املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روافد احلد للتجارة - ت�صامنية 

يعلـن حارب بن �سامل بن حارب املعمري اأنـه يقوم بت�سفـية �سركـة روافــد احلد للتجارة - 
وللم�سفـــي   ، بالرقـــم 1189156  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنيـــة 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـيـر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
والية لوى - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 311 ر.ب : 325
هاتـف رقــم : 97799360

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

م�صبح بن �صعيد بن علي القريني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صبح بن �صعيد بن علي القريني وولده - تو�صية 

يعلـن م�سبح بن �سعيد بن علي القريني اأنـه يقوم بت�سفـية �سركـة م�سبح بن �سعيد بن علي 
القريني وولده - تو�سية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 8053278 ، 
وللم�سفـــي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـيـر ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 400 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 94118727

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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علي بن �شامل بن مرهون اخلنب�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبال الر�شتاق املتكاملة للتجارة - تو�شية

يعلـن علي بــن �سالـــم بن مرهــــون اخلنب�ســي ب�سفـتـــــه امل�سفـــــي ل�سركـــــة جبـــال الر�ستـــاق 
املتكاملة للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـاري بالرقـم 1202784 ، 

عـــــن انتهـاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

�شليمان بن حممد بن �شليمان الهما�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الر�شتاق للطاقة الكهربائية - ت�شامنية

يعلـن �سليمان بن حممد بن �سليمان الهما�سي ب�سفـتـــــه امل�سفـــــي ل�سركـــــة الر�ستاق للطاقة 
 ،  1196521 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - الكهربائية 

عـــــن انتهـاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

�شيف بن �شعيد بن �شلطان الغافري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هم�س الواحة للتجارة - ت�شامنية

يعلـن �سيف بن �سعيد بن �سلطان الغافري ب�سفـته امل�سفي ل�سركة هم�س الواحة للتجارة - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـاري بالرقــــم 1190292 ، عـــــن انتهــــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

اأ�شامة بن عبداللـه بن حميد اخلرو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كيان الأجماد للتجارة �س.م.م

الأجمــاد  كيــــان  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـته  بــن حميــد اخلرو�ســـي  اأ�سامة بن عبداللـه  يعلـن 
عـــــن   ،  1166636 بالرقــــم  الـتجـاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، �س.م.م  للتجــــارة 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي
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بدر بن ربيع بن �شبيع ال�شكيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة براعم فرق للتجارة - ت�شامنية

 - للتجــــارة  فــــرق  براعـــــم  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـته  ال�سكيلي  �سبيع  بن  ربيع  بن  بدر  يعلـن 
انتهــــاء  عـــــن   ، بالرقــــم 1003773  الـتجـاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لــــدى  ، وامل�سجلــــة  ت�سامنية 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

�شليمان بن �شامل بن �شالم الرا�شدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة غزال نزوى للتجارة - ت�شامنية

يعلـن �سليمان بن �سامل بن �سالم الرا�سدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة غــزال نـــزوى للتجارة - 
ت�سامنيــــة ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـاري بالرقــــم 5097371 ، عـــــن انتهــــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

يحيى بن علي بن �شيف ال�شاملي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احللول املنطقية �س.م.م

 ، يعلـن يحيى بن علي بن �سيف ال�ساملي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة احللول املنطقية �س.م.م 
وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجــــــل الـتجـاري بالرقــــم 1057552 ، عـــــن انتهــــاء اأعــمـــال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

علي بن �شامل بن عبداللـه الكمياين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة علي وعبدالعزيز الكمياين �س.م.م

يعلـن علي بن �سامل بن عبداللـه الكمياين ب�سفـته امل�سفي ل�سركة علي وعبدالعزيز الكمياين 
�س.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجــــــل الـتجـاري بالرقــــم 1025227 ، عـــــن انتهــــاء اأعــمـــال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي
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�شالح بن علي بن �شعود احلب�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شالح احلب�شي و�شركاه - ت�شامنية

 - امل�سفي ل�سركة �سالــح احلب�ســي و�سركاه  �سعود احلب�سي ب�سفـته  يعلـن �سالح بن علي بن 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجــــــل الـتجـاري بالرقــم 6020305 ، عن انتهاء اأعمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

ل�شركة �شالح بن علي بن �شعود احلب�شي واإخوانه للتجارة - تو�شية

يعلـن �سالح بن علي بن �سعود احلب�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة �سالــــح بن علــــي بن �سعود 
بالرقــــم  الـتجـاري  ال�سجــــــل  اأمانـة  لـدى  وامل�سجلة   ، تو�سية   - للتجارة  واإخوانه  احلب�سي 

6000096 ، عـــــن انتهــــاء اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

يا�شر بن م�شلم بن �شامل التوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبال نزوى الذهبية - ت�شامنية

يعلـن يا�سر بن م�سلم بن �سامل التوبي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة جــــبال نــــزوى الذهبيــــة - 
انتهــــاء  عـــــن   ،  1110451 بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�سجــــــل  اأمانـة  لـدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنيــــة 

اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

جمال بن عامر بن �شامل ال�شقري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة ورثة عامر بن �شامل بن عامر ال�شقري للتجارة - تو�شية

يعلـن جمال بن عامر بن �سامل ال�سقري ب�سفـته امل�سفي ل�سركة ورثة عامر بن �سامل بن 
بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�سجــــــل  اأمانـة  لـدى  وامل�سجلة   ، تو�سية   - للتجارة  ال�سقري  عامر 

5068690 ، عـــــن انتهــــاء اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي
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ه�سام بن حفيظ بن بركات اآل اإبراهيم
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ناقالت للم�ساريع واخلدمات ال�ساملة �ش.م.م

اإبراهيم ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة ناقــالت للم�ساريع  اآل  يعلـن ه�سام بن حفيظ بن بركات 
واخلدمات ال�ساملة �ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجــــــل الـتجــــاري بالرقــــم 1165738 ، 

عـــــن انتهــــاء اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

 طالب بن من�سور بن �سليمان الكيومي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة �سالن احلديثة لالإن�ساءات - ت�سامنية

يعلـن طالب بن من�سور بن �سليمان الكيومي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة زهرة �سالن  احلديثة 
لالإن�ساءات - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجــــــل الـتجــــاري بالرقــــم 1145199 ، عـــــن 

انتهــــاء اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

علي بن عامر بن حميد املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املكارم لالإن�ساءات - ت�سامنية 

املكــــارم لالإن�ســـاءات -  املعمـــري ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة  بـــن حميـــد  بـن عامــر  يعلـن علي 
انتهــــاء  عـــــن   ، بالرقــــم 1136620  الـتجــــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــة  لـدى  ، وامل�سجلـــة  ت�سامنيـــة 

اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

فخرية بنت اإبراهيم بن جمعة ال�سيزاوية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة حلة ال�سيزاو للتجارة واملقاوالت - تو�سية 

لوؤلـــوؤة حلـــة  ل�سركــة  امل�سفيـــة  ب�سفـتهــا  ال�سيزاويـة  اإبراهيم بن جمعة  بنت  تعلـن فخرية 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـــة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، تو�سية   - واملقاوالت  للتجارة  ال�سيزاو 

3190390 ، عـــــن انتهــــاء اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــية

-79-



اجلريدة الر�سمية العدد )1315(

حممد بن �سامل بن �سعيد العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سلطان العي�سائي للتجارة - تو�سية 

يعلـن حممد بن �سامل بن �سعيد العي�سائي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة اأبو �سلطان العي�سائي 
للتجـــارة - تو�سيـــة ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـــة ال�سجــــــل الـتجــــاري بالرقــــم 3241769 ، عـــــن 

انتهــــاء اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

بدرية بنت علي بن �سيف اجللندانية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة عيون املغدر للخياطة والتطريز - ت�سامنية 

تعلـن بدرية بنت علي بن �سيف اجللندانية ب�سفـتها امل�سفية ل�سركــة عيون املغدر للخياطة 
والتطريز - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1043135 ، عـــــن 

انتهــــاء اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــية

عبدالعزيز بن را�سد بن �سلطان اليعقوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التبادل املميز للتجارة �ش.م.م

يعلـن عبدالعزيز بن را�سد بن �سلطان اليعقوبي ب�سفـته امل�ســـفي ل�سركــة التبــــادل املميـــز 
عـــــن   ،  1135569 بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�سجلـــة   ، �ش.م.م  للتجــــارة 

انتهــــاء اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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