
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1327(                                                                        ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة 

                 وزارة التجـارة وال�سناعـة 
قيا�سية  موا�سفات  باعتبار   2020/1/19 فـــي  �ســادر  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2020/11 

دولية موا�سفات قيا�سية عمانية ملزمة .
                                                          الهيئـة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي 

�ســادر فـــي 2020/1/21 بتعديــــــل بعـــــ�ض اأحكـــــام  قــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــــم 2020/4 
العمانيـــــة  بالهيئــــة  املوظفـــــني  �ســـــوؤون  لئحـــــة 

لالعتمــاد الأكادميــي .
اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميــــــــــة

                                 وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 
اإعالن ب�ســـاأن ت�سجيــــــل مناذج �سناعيــــة .

اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املقبولـــة .
اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املمنوحة .

الإعــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .
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اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ض بالنتفاع .
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .

ا�ستــــــــدراك .
            منـــاء القاب�ســة

. WAJPC/01/2020 و  GPDC/01/2020 اإعالن عن طرح املناق�ستني رقمي
اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منطقة الطفل للمالب�ض اجلاهزة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سار اجلديد للم�ساريع الرائدة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سميني للخدمات الزراعية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغزايل للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز فتيل للياقة البدنية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللم�سة العاملية لالأعمال التجارية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بــر احلكمــان لل�سيافــة �ض.�ض.و .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمـــان واإبراهيـــم اأبنـــاء م�سلـــم اجلنيبـــي 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء الرا�سدي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سباب اجلويرة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الأخطبوط الأحمر للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتع الغزلن �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلارثي والوهيبي احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهم اخلوير للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الإبراق الوطنية للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل م�سقط الرائدة �ض.م.م .



اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمان للتجارة واخلدمات )اوتا�ض( �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلقل الأخ�سر املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفريوز للموارد �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زينل الدولية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كهرمان للتعدين �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي ظفار املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز الكويتي للعقارات �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موارد لندن العاملية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما عوتب للتجارة - ت�سامنية .
و�سركاه  الربيعي  زيد  بن  بن علي  �سباع  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ق�سي الربونزية للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املجرة الوا�سعة احلديثة للتجارة - 

ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية احلديثة لال�ستثمار والتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نوافذ القرية للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة احلكمة الوطنية �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمزن الن�سيم �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طريق مزون الدويل �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عماد لالأع�ساب الطبيعية - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأثمار اخلليج - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سبكة الف�سية للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم ال�سفينة ال�سياحي - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سائق خلدمات مواقف ال�سيارات �ض.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول اخل�سراء �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التي�سري للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهاب اإبراء للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاج اإبراء للتجارة - ت�سامنية .

و�سريكه  امل�سهلي  علـي حماد  بن  ل�سركة حممد  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن علـي بن حماد امل�سهلي و�سريكه 
للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سويقي للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مراعي ريدان �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مراعي �ساللة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عرب اأوبار �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة داري الوطنية للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنت�سف للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوراق للتجارة واخلدمات - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة لل�سناعات املعدنية - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوجاهة الرائدة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال وادي م�ستل للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اأعمال الت�سفـية ل�سركة رذاذ لبنان املتحدة للتجارة واملقاولت -  اإعالن عن انتهاء 

ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز ال�سليمي لقطع غيار ال�سيارات �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ستان امللدة للتجارة واخلدمات �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل امللدة للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار اخلري احلديثة �ض.م.م .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1327(

وزارة التجـارة وال�صناعـة 
قــرار وزاري

رقم 2020/11
باعتبار موا�صفات قيا�صية دولية موا�صفات قيا�صية عمانية ملزمة

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامـة ، 
تـقـــرر

املــادة الأولـــــى
تعترب املوا�سفات القيا�سية الدولية الآتية اخلا�سة مب�سابيح الإنارة الفلور�سنت موا�سفات 

قيا�سية عمانية ملزمة :
 1 -  IEC 61195 “Double - capped fluorescent lamp- Safety specifications
2 -  IEC 61199 “Single - capped fluorescent lamp- Safety specifications 

    3 - IEC 62532 “Fluorescent induction lamps - Safety specifications
  4 - IEC 60968 “Self- ballasted fluorescent lamps for general lighting services-Safety requirements”

املــادة الثانيــــة
ل�ستنفاد  القرار  بهذا  العمل  تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة   )6( مهلة  وال�سركات  املوؤ�س�سات  متنح 
خمزونها من م�سابيح الإنارة الفلور�سنت غري املطابقة للموا�سفات القيا�سية املن�سو�ص 

عليها فـي املـادة الأولى من هذا القرار .

املــادة الثالثــــة
تفر�ص غرامة اإدارية ل تتجاوز )1000( األف ريال عماين على كل من يخالف اأحكام هذا 

القرار ، وت�ساعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة . 

املــادة الرابعــــة
ين�سر هـذا القـرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صـدر فـي : 23 من جمادى الأولى 1441هـ
املـوافــــق : 19 من ينايــــــــــــــــــــر 2020م

د . علي بن م�صعود بن علي ال�صنيدي
وزيـــــــــــر التجــــــــــــــــــــارة وال�سناعـــــــــــــــــــــة

”

”

”
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اجلريدة الر�سمية العدد )1327(

الهيئـة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي 
قــــــرار

 رقم 2020/4
بتعديـــل بعـــ�ض اأحكـــام 

لئحة �شوؤون املوظفني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/54 باإن�ساء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
واإلى لئحة �سوؤون املوظفني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ال�سادرة بالقرار رقم 2011/26 ،

واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تقــــــرر
املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بن�س املادة )40( من لئحة �سوؤون املوظفني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي 
امل�سار اإليها ، الن�س الآتي :

" يجوز للرئي�س فـي احلالت ال�ستثنائية بناء على طلب الرئي�س التنفيذي وبعد موافقة 
املجل�س ، التعاقد مع العمانيني وغري العمانيني ممن يتمتعون بكفاءات عالية اأو تخ�س�سات 
نادرة ل�سغل وظائف موؤقتة برواتب وخم�س�سات مالية تزيد على ما هو مقرر لها من رواتب 
وبدلت وعالوات ، ومبا ل يجاوز )25%( خم�سة وع�سرين باملائة من الراتب الأ�سا�سي 

عند بداية التعاقد . 
  ويجوز زيادة تلك الرواتب بذات الن�سبة عند جتديد العقد باتباع الإجراءات ذاتها وبحد 
اأق�سى )3( ثالث مرات طوال مدة اخلدمة ، وذلك ح�سبما تقت�سيه م�سلحة العمل " .

املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

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

�شدر فـي : 25 من جمادى الأولى 1441هـ
املوافــــق : 21 من ينايـــــــــــــــــــــر 2020م

                                                                                        د . عبدالـلـه بــن حممــــد ال�شارمـــي
                                                                                   رئيــــ�س جملــــ�س اإدارة

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي 
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh

¿Ó`````YEG
 á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ¿ƒfÉb ΩÉµMC’ É≤ah á«YÉæ°üdG êPÉªædG π«é°ùJ øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J

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

¿É``````````ªY á``````æ£∏°S
á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh

IQÉ`éà∏d á``eÉ©dG á`jôjóŸG 
á````jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô`FGO

(21)
(22)
(11)
(15)
(45)
ƒfQÉcƒd ∞«æ°üJLoc Cl.(51)

(71)
1Ö`∏£dG Ωó`≤e ¿Gƒ`æYh º`°SG
2º«ë°ûàdGh äƒjõ∏d á«µ∏ŸG IƒÑ©dG
3322  -  314  -  313 : á```©£≤dG º```bQ - Iójó÷G á```«YÉæ°üdG á≤£æŸG - »ÁÈdG á¶aÉfi - ¿ÉªY á```æ£∏°S

(72)
1ºª°üŸG ¿GƒæYh º°SG
2ΩÓY óªfi óªMCG ¥Éà°ûe
3ALburimi                       »ÁÈdG áj’h - »ÁÈdG á¶aÉfi

(73)1»ÁÈdG áj’h - »ÁÈdG á¶aÉfi - ¿ÉL øH ¬`∏dG ô°üf ¬`∏dG Ö«‚ - ∂dÉŸG ¿GƒæYh º°SG
2

(74)
1π«cƒdG ¿GƒæYh º°SG
2º«ë°ûàdGh äƒjõ∏d á«µ∏ŸG IƒÑ©dG
3»ÁÈdG áj’h - »ÁÈdG á¶aÉfi

(30)  á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H
(12)»YÉæ°U êPƒ‰           Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)

  Automotive & industrial - Lubricants  : Ö∏£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG (54)
 : º«ª°üàdG ∞°Uh  (55)

 ¢û≤f  óLƒj É°†jCGh  CANROYAL   ™æ°üŸG  QÉ©°ûH  á«ÑfÉL ¢Tƒ≤f  ™e áØ∏àfl ¿GƒdCÉH  »JCÉJ  áÑµŸG  IƒÑ©dG  ÖdÉb
 QÉ©°T â–h CANROYAL  ™æ°üŸG QÉ©°T óLƒj AÉ£¨dG πØ°SCGh CANROYAL  ™æ°üŸG QÉ©°ûH ¢†Ñ≤ŸG ≈∏YCÉH

CANROYAL  QÉ©°ûdG É¡«∏Yh ôªMC’G ¿ƒ∏dÉH »JCÉJ IƒÑ©dG AÉ£Zh πØ°SC’G á¡éH QƒØfi º¡°S
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�إعـــــــــالن

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

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

للمــــادة )9 - 5 - ج ( وفقـــــا الأحكــــــام قانـــون حقــــوق امللكيــــة ال�سناعيـــــة ال�ســــادر باملر�ســـــوم 

ال�سلطــــانــي رقــــــــم 2008/67 واملـــــــــادة )31( مـــــن الئحتـــــــه التنفـيذيـــــة ال�ســـــــادرة بالقــــــــــرار 

الـــــــــــوزاري رقـــــم 2008/105 .

رمـــوز �لبيانـــات �لببليوجر�فـية

�لرمــــــز�لبيــان �لببليوجر�فـي

21رقـم الطلــب

22تاريـخ تقديــم الطلــب

31رقــم االأ�سبقيــة

32تاريــخ االأ�سبقيــة

33بلــد االأ�سبقيــة

54ت�سميــة االختـراع

57الو�ســف املخت�سـر

71ا�ســم طالــب البــراءة

72ا�ســم املختـرع

73ا�سـم املمنـوح لـه احلـق فـي امللكيـة
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 - 1

)21(OM/P/2017/000085

)22(29/3/2017

)31(204390/2014

)32( 3/10/2014

)33( JP

جهاز ا�ست�سعار .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بجهاز ا�ست�سعار ي�سمح بت�سنيع اقت�سادي جل�سم فـي املدخل )57(
)1( مزود  امل�ست�سعر  يكون جهاز   . �سكل حلزوين  على  تكوين ممر  بداخله  يتم  الذي 
بج�سم )10( الذي يوجد بداخله ممر الغاز )13( يتدفق من خالله تيار يعمل كهدف 
للر�سد ، وم�ست�سعر �سغط )30( ، يتم تركيبه على اجل�سم )10( بحيث يكون فـي ات�سال 
مع ممر الغاز )13( ويك�سف عن �سغط التيار داخل ممر الغاز )13( . يحتوي اجل�سم 
)10( على جزء على �سكل ق�سيب )11( له �سطح حميطي داخلي ا�سطواين )11ب( . 
يتم تزويد جهاز اال�ست�سعار بغالف اأنبوب )21( )وليجة( يتم تكوينه فـي �سكل ق�سيب 
 ، بحيث   ،  )22( اخلارجي  املحيطي  ال�سطح  عند   )23( حلزوين  حز  تكوين  عليه  يتم 
عند اإدخاله داخل اجلزء الذى على �سكل ق�سيب )11( من اجل�سم )10( ، ي�سكل احلز 
احللزوين )23( ، مع ال�سطح املحيطي الداخلي )11ب( من اجلزء على �سكل ق�سيب 

)11ب( ، ممز غاز على �سكل حلزوين )13( )ممر حلزوين 14( . 

)71(TLV CO,LTD

)72( NISHIKAWA Yoshihiro
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اجلريدة الر�سمية العدد )1327(

 - 2
)21(OM/P/2017/000062

)22(8/3/2017

)31(62048183

)32( 9/9/2014

)33(US

جهاز وطريقة لقيا�ض زمن التخرث .)54(

، من مائع دقيق )57( باأ�سا�ض رقاقة  يتعلق االخرتاع احلايل بتطوير جهاز وطريقة 
اأو م�ستقات الدم  لقيا�ض اخلوا�ض املادية لناجت حتليل )بالتحديد ، الدم الكامل 
الكامل( . ميكن تطبيق التقنيات لقيا�ض مرات التجلط للدم الكامل اأو م�ستقات 
 ، جتلط   / تخرث  حركيات  على  للتخرث  م�سادة  عقاقري  تاأثريات  حتديد   ، الدم 
باالإ�سافة اإلى تقييم تاأثري عوامل عك�سية م�سادة للتخرث . ميكن ا�ستخدام تلك 
اأو عواملها  اإ�سافـي لتح�سني جرعة عقاقري م�سادة للتخرث و /  التقنيات ب�سكل 
العك�سية . تكون التجربة م�ستقلة عن وجود م�ساد للتخرث ، يتم تن�سيط التجلط 
م�سحونة  مادة  )اأو  زجاج  �سطح  اإلى  اجلهاز  فـي  الدم  عينة  تعري�ض  طريق  عن 
ب�سحنة �سالبة اأخرى مثل �سيليكون موؤك�سد( ، حيث ين�سط امل�سار اجلوهري وميكن 
اأن تت�سلب اأي�سا عن طريق تطبيق تدفق الق�ض عرب �سطح مواد التن�سيط . يوؤدي 
قابلة  دقيقة  وبيئة  كبري  ب�سكل  بها  واملتحكم  الكيميائية  التن�سيط  عوامل  غياب 

للتكرار اإلى اإنتاج نقطة عناية بتجربة جتلط عامة .

)71(Perosphere Inc.

)72( BAKHRU, Sasha

LAULICHT, Bryan

ZAPPE, Stefan

STEINER, Solomon
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)21(OM/P/2016/000298
)22(9/10/2016
)31(2014-085444
)32( 17/4/2014
)33(JP
طريقة زراعة الطحالب وطريقة اإنتاج منظم ال�سغط االأ�سموزي .)54(
مت تقدمي طريقة ا�ستنبات طحالب قادرة على اإنتاج مادة تعديل �سغط اأ�سموزي )57(

ثاين  ال�ستعادة  الطحالب  ا�ستنبات  وطريقة   ، املادة  اإنتاج  وطريقة  كفوء  ب�سكل 
اأك�سيد الكربون من غاز خمتلط يحتوي على ثاين اأك�سيد الكربون وغاز احلم�ض 
حت�سري  خطوة  الطرق  ت�ستمل  ب�سيطة.  بخطوة  طريقة  كل  جترى   ، الكربيتي 
العديد من م�ستنبتات التخ�سيب كل منها حتتوي على البيتني بكمية )1%( بالوزن 
اأو اأكرث وبها اأنواع �سائدة خمتلفة فـي الطحالب النباتية عن طريق زرع ا�ستنبات 
الطحالب امل�ستقة من عينة بيئية وما �سابه ذلك فـي ظروف ذاتية التغذية ال�سوئية 
حتت العديد من ظروف اال�ستنبات املختلفة فـي درجة احلرارة ، درجة احلمو�سة ، 
وظروف تركيز امللح ، خطوة لعمل خطة اال�ستنبات حيث يكون م�ستنبت تخ�سيب 
التخ�سيب  م�ستنبتات  من  العديد  من  خمتار  رئي�سي  ال�ستنبات  منا�سب  مثايل 
باال�ستجابة اإلى تغريات درجة احلرارة ودرجة احلمو�سة امل�سببة فـي و�سط خالل 
امل�ستنبت الرئي�سي ، وخطة ل�سياغة عمل امل�ستنبت الرئي�سي ، خطوة اإنتاج م�ستنبت 
امل�ستنبت  اإجراء  �سابه ذلك من خالل  ، وما  البيتني  والذي يحتوي على  رئي�سي 
�سوئيا  التغذية  ذاتية  فـي ظروف  مثايل  تخ�سيب  م�ستنبت  با�ستخدام  الرئي�سي 
وتركيز امللح من )10%( بالوزن اأو اأكرث ، وخطوة ف�سل البيتني وما �سابه ذلك . 
بينما يحتوي  البيتني  املحتوية على  ، ت�ستنبت الطحالب  الرئي�سي  امل�ستنبت  فـي 
اإلى  تكون خاملة  الكربون  اأك�سيد  املختلط على غاز حم�ض كربيتي وثاين  الغاز 

حملول ا�ستنبات الطحالب .

)71(EUGLENA CO, LTD
SHIMIZU CORPORATION

)72( SUZUKI, Kengo
NAKANO, Ryohei

ADACHI, Hideyuki
NAKASHIMA, Ayaka

YOSHIDA, Eriko
TASAKI, Masaharu
KUROIWA, Yoichi

KOJIMA, Keisuke
HASEGAWA, Takeshi
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)21(OM/P/2017/000291

)22(9/10/2017

)31(00538/15

)32(17/4/2015

)33(CH

مقيا�ض كهرباء ووحدة مهايئ منطية من ذلك .)54(

يتعلق هذا الك�سف مبقيا�سات الكهرباء لت�سجيل الطاقة الكهربية ووحدة مهايئ )57(

منطية من ذلك . ي�ستمل مقيا�ض الكهرباء )1( على وحدة قيا�ض )2( ، لتحديد 

ا�ستهالك الطاقة الكهربية ، وحدة االت�سال )3( لتو�سيل اإ�سارات البيانات داخل 

القيا�ض  املعاجلة للتحكم فـي وحدة  ، ووحدة  القدرة  نطاق االت�سال عرب كبالت 

)2( ووحدة االت�سال )3( . يتم ت�سميم وحدة االت�سال )3( ملهايئة نطاق االت�سال 

مع بيئة االت�سال .

)71(Landis + Gyr AG

 )72(YLONEN, Juhani Ilmari

POIKONEN, Erkki Olavi
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)21(OM/P/2017/000302

)22(22/10/2017

)31(2014690

)32(22/4/2015

)33(NL 

وثيقة اأمن وطريقة ت�سنيعها .)54(

يتعلق االخرتاع بوثيقة اأمن ت�ستمل على م�ساحة �سورة ، ومنط تكرار �سورة فـي )57(

ب�سكل متبادل عند م�سافة متبادلة  ال�سورة من عنا�سر �سورة متباعدة  م�ساحة 

D وطبقة من مادة بال�ستيكية فوق م�ساحة ال�سورة وم�سفوفة عد�سات فـي املادة 

م�ساوية  تكون  قد   L متبادلة  م�سافة  العد�سات عند  وتتم مباعدة   . البال�ستيكية 

، بحيث تكون م�سفوفة العد�سات فوق جزء فقط من   D اأو قد تختلف عن D لـ 

�سطح م�ساحة ال�سورة وتتكون فـي مادة بال�ستيكية �سمن حميط �سورة . وميكن 

مالحظة �سورة �سمن املحيط مبا فـي ذلك تكبري متموج اأو تاأثري متموج لل�سوء 

وال�سرائط الداكنة . وميكن تكوين العد�سات على �سبيل املثال بوا�سطة ا�ستئ�سال 

الليزر اأو بوا�سطة الطباعة .

)71(MORPHO B.V

)72(VAN DEN BERG, Jan

WESSELINK, Wilhelmus Johannes
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)21(OM/P/2014/000190

)22(10/9/2014

)31(20120302

)32(14/3/2012

)33(NO

�سبكة اأنابيب متعددة الطبقات فـي مادة بوليمريية جهاز لت�سنيع �سبكة االأنابيب )54(
متعددة الطبقات وطريقة ت�سنيع �سبكة االأنابيب متعددة الطبقات .

-طبقة )57(  : على  االأقل  على  مت�سمنة   )1( الطبقات  متعددة  اأنابيب  )خط(  �سبكة 
داخلية مانعة لت�سرب املائع )11( موؤلفة من مادة بوليمريية اأولى لدنة باحلرارة 
على  تت�سمن   )14( باحلرارة  ولدنة  باالألياف  مقواة  داخلية  بوليمريية  -طبقة 
دعامة ليفـية مغلفة والتي حتيط الطبقة الداخلية املانعة لت�سرب املائع -طبقة 
و�سيطة اأولى )13( التي توؤلف من مادة بوليمريية ثانية لدنة باحلرارة -طبقة 
على  تت�سمن  والتي   )12( باحلرارة  ولدنة  باالألياف  مقواة  خارجية  بوليمريية 
دعامة ليفـية مغلفة حيث اإن واحد على االأقل من الطبقة البوليمريية الداخلية 
املقواة  البوليمريية اخلارجية  والطبقة  واللدنة باحلرارة )14(  باالألياف  املقواة 
باالألياف اللدنة باحلرارة )12( يت�سمن على واحد على االأقل من الطبقة املحتوية 
على االألياف )14اأ-ب 14ج-د 12 اأ-ب 12ج د( وطبقة واحدة على االأقل خالية من 
الدعامة )14ج 14 و 12ج 12 و( . اأي�سا فقد مت و�سف جتميعة ماكينة )30( خا�سة 
باإنتاج �سبكة االأنابيب متعددة الطبقات )1( وطريقة اإنتاج �سبكة االأنابيب متعددة 

الطبقات )1( .

)71(Purapipe Holding Ltd

 )72(Arvid Ophaug
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)21(OM/P/2016/000135

)22(8/5/2016

)31(13192177.7

)32(8/11/2013

)33(EP

يل(-4 )54( بنزوك�سازول-6-  دايهيدرو-31-  اأوك�سو-32-  ميثيل-2-   -3(-1 من  اأمالح 
يل[-4  اإندين-1-   -H1-ميثيل(-3 2 ايهيدرو فلورو  )تراي   -  )1R(-4[-3-2دايوك�سو

21- ترتاهيدرو بريمييدين-5- حم�ض كربوك�سيليك

يتعلق االخرتاع باأمالح جديدة من)57(
 )3-methyl-2-oxo-23-dihydro-13-benzoxazol-6-yl(-24-dioxo-3-

])1R(-4-)trifluoromethyl(-23- dihydro-1H-inden -1-yl[-1234-

بالتحديد   )I( ال�سيغة  من   tetrahydropyrimidine-5-1-carboxylic acid 
باأمالح حم�ض اأميني مثل ملح lysine واأمالح فلز قلوي مثال ملح �سوديوم وملح 

بوتا�سيوم بعمليات لتح�سريها باأدوية ت�سملها وبا�ستخدام للتحكم فـي اأمرا�ض .

)71(BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

 )72(Dr. Britta OLENIK
Dr. Mario JESKE

Dr. Chantal FÜRSTNER
Birgit KEIL

Dr. Jens ACKERSTAFF
 Martin-Holger HINZ
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
¿Ó`````YEG

 ΩÉ```µMCG øe (10) IOÉª∏d É````≤ah ∂dPh , á``MƒæªŸG äGAGô`ÑdG ø``Y á``jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô``FGO ø``∏©J
 (36) IOÉ```ŸGh 2008/67 º``bQ »``fÉ£∏°ùdG Ωƒ``°SôŸÉH QOÉ``°üdG á```«YÉæ°üdG á```«µ∏ŸG ¥ƒ```≤M ¿ƒ``fÉb

 . 2008/105 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dÉH IQOÉ°üdG ájò«`ØæàdG ¬àëF’ øe

á«`aGôLƒ«∏ÑÑdG äÉ``fÉ«ÑdG Rƒ`eQ

»`aGôLƒ«∏ÑÑdG ¿É`«ÑdGõ```````eôdG
IAGÈdG ºbQ11
IAGÈdG ´ƒf12
Ö∏£dG ºbQ21

Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ22
á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H30

Ö∏£dG ∫ƒÑb øY ô°ûædG ïjQÉJ44

IAGÈdG øY ô°ûædG ïjQÉJ45
‹hódG ∞«æ°üàdG51
´GÎN’G á«ª°ùJ54
ô°üàîŸG ∞°UƒdG57

IAGÈdG ÖdÉW º°SG71
´ÎîŸG º°SG72

á«µ∏ŸG »`a ≥◊G ¬d ìƒæªŸG º°SG73
π«cƒdG º°SG74

barat MA.indd   1 1/16/20   11:16 AM
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 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

104686 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ™«ª∏Jh ∞«¶æJ

á«æWƒdG ∫ÉªYCÓd ácÈdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 316 : Ü.Q 233 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/9/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

107683 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÉjGó¡dGh ∞ëàdGh á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdG IQÉŒ

 IQÉéà∏d ‹hódG óJƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 411 : Ü Q 29 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤ŸG

 ¢ù«`ØædG ‹É¨dG : º``````````````````````````````````°SÉH
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¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

109187 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«dó«°U

 Ω.Ω.¢T áãjó◊G ÉjQÉe ƒHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 38 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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113714 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG Iôjõ÷G OGóeG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉfi , Qƒ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120645 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

IQÉéà∏d ¿GójQ ¢ShôY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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123829 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

IQÉéà∏d »∏¡°ùŸG »∏Y ó«©°S »côJ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124150 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a

. ¥ô£dGh ó««°ûàdGh AÉæÑdG »`a ΩGóîà°SÓd QÉéMC’G õ«¡Œh π«µ°ûJh ™£b

Ω.Ω.¢T Iójó÷G IQó≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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127368 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ≠jôØJh øë°T , ΩÉ©£dG äÉÑLh π«°UƒJ

ájQÉéàdG áæ÷G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , áÑjò©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127717 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤e

 IQÉéà∏d §î°ûdG ôªY øH ó«©°S øH óªfi á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ábÉW áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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127966 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 606 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128452 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. º``````````©£e

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¥ô`ØŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 396 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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129911 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á∏eÉ°ûdG ΩÉ°SôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG 329 : Ü.Q 112 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129913 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤eh º©£e
 

 á∏eÉ°ûdG ΩÉ°SôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
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¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG 329 : Ü.Q 112 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama54.indd   7 1/20/20   11:06 AM
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130834 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh äÉYÉ°ùdGh Qƒ£©dG ™«H

 
IQÉéà∏d ¬©«ª°T â«H ¿GôµH …ó› á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/8/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130848 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«bóæa ≥≤°T äBÉ°ûæe IQGOEG
 

 IQÉéà∏d ‹Gõ¨dG ó°TGQ øH ⁄É°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ÜƒæL á¶aÉfi , Qƒ°U áj’h , ó◊G ¢SCGQ 411 : Ü.Q 476 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG

2019/8/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama54.indd   8 1/20/20   11:06 AM
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131277 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. á«MÉ«°ùdG äGôeÉ¨ŸG

 
 IQÉéà∏d á«æWƒdG áæ£∏°ùdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2777 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/9/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131597 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. á«fó©ŸG √É«ŸGh ôFÉ°ü©dGh ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG
 

 Ω.Ω.¢T á«æWƒdG ¿É› AÉ«°V : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama54.indd   9 1/20/20   11:06 AM

-34-



(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132208 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ïÑ£dG RÉ¨d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 IQÉéà∏d »æ°û©ŸG óªMCG øH ⁄É°S øH óªMCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , ábÉW 211 : Ü.Q  883 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/10/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 
132415 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 äÉeóN , á°ü°üîàe π«gCÉJ õcGôe , á≤YE’G …hP º«∏©J , π«gCÉJ IOÉYEG IQhO , ÖjQóàdG äÉeóN

 . ‹É©dG º«∏©àdG

 π«gCÉàdGh ájQGOE’G Ωƒ∏©∏d á«Hô©dG á«∏µdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG 121 : Ü.Q 1517 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama54.indd   10 1/20/20   11:06 AM
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132526 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÜGƒHC’Gh òaGƒædGh çÉKC’G ™«H

 
 IQÉéà∏d »°SÉŸG Qò÷G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 111 : Ü.Q 1566 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/10/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132641 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. í°ùŸG äÉeóN AÉæãà°SÉH RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°SÉH á∏°üàŸG äÉeóÿG
 

 Ω.Ω.¢T ábÉ£dG OGóeEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG 112 : Ü.Q 568 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama54.indd   11 1/20/20   11:06 AM
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132642 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. í°ùŸG äÉeóN AÉæãà°SÉH RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°SÉH á∏°üàŸG äÉeóÿG

 
Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG ∫RÉæŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG 112 : Ü.Q 568 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132643 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. í°ùŸG äÉeóN AÉæãà°SÉH RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°SÉH á∏°üàŸG äÉeóÿG
 

 Ω.Ω.¢T ábÉ£∏d ô°TƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi ,ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG 1240 : Ü.Q 121 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama54.indd   12 1/20/20   11:06 AM
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132644 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. í°ùŸG äÉeóN AÉæãà°SÉH RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°SÉH á∏°üàŸG äÉeóÿG

 
 Ω.Ω.¢T ™jQÉ°ûª∏d áaÎëŸG á°Só©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi ,ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG 1240 : Ü.Q 121 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132645 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. í°ùŸG äÉeóN AÉæãà°SÉH RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°SÉH á∏°üàŸG äÉeóÿG
 

 Ω.Ω.¢T ábÉ£∏d ô°TƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi ,ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG 1240 : Ü.Q 121 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama54.indd   13 1/20/20   11:06 AM
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132742 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°SÉH á∏°üàŸG äÉeóÿG

 
 IQÉéà∏d …ôª©ŸG óªfi øH ¬`∏dG ô°üf : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG 116 : Ü.Q 954 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132780 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájQÉŒ ∫ÉªYCG
 

 IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ∂∏«∏dG IôgR á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama54.indd   14 1/20/20   11:06 AM
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132823 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 áãjó◊G óéŸG »°SGhQ ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h 611 : Ü.Q 336 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/11/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132886 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

 
 IQÉéà∏d …OGƒdG ≥ÑY : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama54.indd   15 1/20/20   11:06 AM
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133063 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T ¥ƒ°SÉY : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133102 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. ∑Éª°SC’G ßØMh ™«H
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama54.indd   16 1/20/20   11:06 AM
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133281 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á≤jô¨dG πFÉª°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 314 : Ü.Q 9 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/11/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133326 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«dõæŸG Iõ¡LCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 IQÉéà∏d ¢UGƒZ π«¡°S øH º∏°ùe øH »côJ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama54.indd   17 1/20/20   11:06 AM
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133331 : 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 , »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

 IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ÚJCG ‹ÉYCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133398 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QGOEG Öàµe
 

á«æeÉ°†J - äGAÉ°ûfE’Gh IQÉéà∏d IóëàŸG êÉàfE’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 2342 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama54.indd   18 1/20/20   11:06 AM
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133406 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
Ω.Ω.¢T ™jQÉ°ûª∏d πjƒ£dG §ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2324:  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133420 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£e
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,132 : Ü.Q 235 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama54.indd   19 1/20/20   11:07 AM
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133465 : 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.Ω.¢T AGƒ°VCÓd É«°SBG ÜôZ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/12/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133474 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. RÉZ á£fi
 

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d äÉjôb OÉ›CG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1668 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama54.indd   20 1/20/20   11:07 AM
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133500 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYC’Gh QƒîÑdGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh π°ù©dGh QƒªàdG ™«H

 
Ω.Ω.¢T ájô°ü©dG ¥ô°ûdG OƒYh : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 1351 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/12/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133521 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

 ¿É°üª≤dGh ∂«eGÒ°ùdGh ÜGƒcC’G ≈∏Y áYÉÑ£dG , á«°SÉWô≤dG äGhOC’Gh ôJÉaódG ≈∏Y áYÉÑ£dG
. áYÉÑ£∏d á∏HÉ≤dG äÉéàæŸGh

 
 á«ŸÉ©dG ÉjGƒf : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/12/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133542 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. π«ªéàdGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

 
 IQÉéà∏d óªfi ΩÓZ ¢ûîH ∫ƒ°SQ á«`Ø°U : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 398 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/12/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133550 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÉjGó¡dGh äÉ«°†Ø∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ≥«°†ŸG ´Gô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 811 : Ü.Q 353 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133649 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
. øLGhódG á«HôJ

 
IóëàŸG ájGóÑdG äÉ©ØJôe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 316 : Ü.Q 439 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/12/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133654 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ≈Ø°ûà°ùe
 

Ω.Ω.¢T §≤°ùe ƒdƒHCG ≈Ø°ûà°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 1097 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133685 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
Ω.Ω.¢T á«dhódG »°†ØdG ™eÓdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 2332 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/12/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133727 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ™∏°ùdG ≠jôØJh øë°T
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 121 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133732 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«dÉãŸG ôFÉ°ûÑdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/12/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133736 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYC’Gh π°ù©dG ™«H
 

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¬µjô°Th º«°ùH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 123 : Ü.Q 2200 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133879 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
. IÉeÉfi Öàµe

 
 á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d …ôHÉ÷G ¿RÉe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/12/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133931 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 Qƒ£©dGh á«°üî°ûdG á`jÉæ©dGh π«```ªéàdG äGô°†```ëà°ùeh ¬dÉµ°TCG  ™«ªéH ¿ƒHÉ°üdG áYÉæ°U
. 3 áÄØdG πª°ûj Ée πch

IQÉéà∏d ™HÉ°ùdG ó©ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1447 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133982 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. (õHÉîŸG πª°ûJ ’) ájôµ°ùdG äÉjƒ∏◊Gh õHÉîŸG äÉéàæŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ≈°Sƒe AÉæHCG ¬`∏dGóÑYh óªM ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,115 : Ü.Q 111 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/12/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131173 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. í°ùŸG äÉeóN AÉæãà°SÉH RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°SÉH á∏°üàŸG äÉeóÿG
 

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d õeôg ∫ÓJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô``°TƒH á``j’h , á```«YÉæ°üdG Ó````Z 100 : Ü.Q 330 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/9/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129940 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
 ,  á«`aGôZƒJƒØdG  Qƒ°üdG  ,  iôNCG  äÉÄa  »`a  IOQGh  Ò``Zh  ¥Qƒ```dG  ø```e  á```Yƒæ°üŸG  äÉ````éàæŸG
 , ÚfÉæØdG OGƒeh , á«dõæe äÉjÉ¨d hCG á«°SÉWô≤dG »`a á∏ª©à°ùŸG ≥°ü∏dG OGƒe , á«°SÉWô≤dG
 ∞«∏¨àdG OGƒe , (Iõ¡LC’G GóY) ¢ùjQóàdGh ¬«```LƒàdG OGƒ```e , ø```jƒ∏àdG hCG ¿É````gódG »````°TGôa
 »YÉæ°üdG  ΩGóîà°SÓd  ∂«à°SÓÑdG  øe  áØ∏ZCG  ,  ∂«à°SÓÑdG  øe  áØ∏ZCG  ,  á«µ«à°SÓÑdG
 ¥QƒdG øe äÓeÉM , ∞«∏¨àdGh áÄÑ©à∏d ≥°UÓdG ∂«à°SÓÑdG øe ≥«bQ AÉ£Z , …QÉéàdGh
 , áª©WC’G ∞«∏¨àd ∂«à°SÓÑdG hCG ¥QƒdG øe áYƒæ°üe ¥GQhCG , äÉHhô°ûŸGh ájòZCÓd iƒ≤ŸG
 , áÄ```Ñ©à∏d ∂«```à°SÓÑdG hCG ¥QƒdG øe (áHôLCGh äÉ``Ø∏¨e) ¢SÉ```«cCG , á```«Whôfl á«```bQh ¢SÉ```«cCG
 , ∂```«à°SÓÑdG hCG ¥QƒdG øe äÉjÉØæ∏d ¢SÉ`«cCG , ∞```jhhôµ«ŸG ¿ôa ΩGóîà°SÉH ï```Ñ£∏d ¢SÉ``«cCG
 ¥QƒdG ø```e Ö```∏Y , ¥QƒdG hCG iƒ≤ŸG ¥QƒdG øe ôjQGƒb áØ∏ZCG , ∫ÉØWCÓd ¥QƒdG øe π«jGôe
 ,  ¥QƒdG  øe ¿ƒë°U ,  ∞«∏¨àdGh  áÄÑ©à∏d  ∂«à°SÓÑdG  øe á«YÉ≤a  ΩõM ,  ¥QƒdG  hCG  iƒ≤ŸG
 AGƒ°S)  ôjQGƒé∏d  á«bQh  äÉfÉ£H  ,  äÉÁôµ∏d  ¥QƒdG  øe  á«YhCG  ,  Iƒ```¡≤∏d  á```«bQh  IÉ```Ø°üe
 hCG  ¥QƒdG  øe áHƒWô∏d áehÉ≤e íFÉØ°U ,  áÄæ¡J äÉbÉ£H ,  (Iô£©e ÒZ hCG  Iô£©e âfÉc
 øe á«©°Vƒe ¢TQÉØe , øé©e ¥Qh , ∞«∏¨J ¥Qh , »ë°U ¥Qh , áª©WC’G ∞«∏¨àd ∂à°SÓÑdG
 , ∞«∏¨à∏d á«µ«à°SÓH ≥FÉbQ , OGƒŸG Ωõ◊ Oóªà∏d á∏HÉb á≤°U’ á«µ«à°SÓH ≥FÉbQ , ¥QƒdG
 øe áYƒæ°üe ∞«∏¨J OGƒe , ¢ü∏îà°ùŸG Rƒ∏«∏«°ùdG øe ∞d ¥GQhCG , π«µ°ûà∏d á«µ«à°SÓH OGƒe
 , óFGƒª∏d ¥QƒdG øe πjOÉæe , óFGƒª∏d ¥QƒdG øe äÉ°VÉ«H , π°ùæà°SE’G íFÉØ°üd Ö∏Y , É°ûædG
 , ¥QƒdG øe ∞°TÉæe , â«dGƒJ ¥Qh , IóFÉŸG ÊGhC’ á«bQh ¢TQÉØe , óFGƒª∏d ¥QƒdG øe á«£ZCG
 , ™ª°ûe ¥Qh , ºàN ™ª°T , ∞∏d ájRƒµ°ùa íFÉØ°U , Oƒ≤ædG óYh RôØd ÊGƒ°U , ±ÉØ°ûà°SG ¥Qh
 , IóMGh IôŸ Ωóîà°ùJ »àdG πjOÉæŸG , IóMGh IôŸ Ωó```îà°ùJ »```àdG ¥QƒdG äÉ```éàæe , ∞```d ¥Qh

 . ∂«µd á«bQh ±QÉNR , è∏ãdG ∞«∏¨àd ∂«à°SÓH ¢SÉ«cCG , è∏ãdG äÉÑ©µe ¢SÉ«cCG

∂fEG ¢SófGôH ô∏«JCG ’ : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

, OhQ ∫Éà«Ñ°Sƒg 27 , Îæ°S âjQƒHQƒc øÁÉc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , 1-9008 …Gh »c øÁÉc ófGôZ , ¿hÉJ êQƒL                                     

2019/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````````«cƒdG º`````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129941 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 Ëó≤J  ,  »ÑàµŸG  •É°ûædG  π«©ØJh  ,  ∫ÉªYC’G  ¬«LƒJh  IQGOEGh  ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  äÉeóN
 ™∏°ùdG  ¢VôY  ,  (Úµ∏¡à°ùŸG  OÉ°TQEG  á°ù°SDƒe)  Úµ∏¡à°ùª∏d  í°üædGh  ájQÉéàdG  äÉeƒ∏©ŸG
 º«¶æJ  ,  äÉæ«©dG  ™jRƒJ  ,  ™∏°ùdG  ¢VôY  ,  áFõéàdÉH  É¡©«H  äÉjÉ¨d  ∫É°üJ’G  πFÉ°Sh  ≈∏Y
 ,  ≥jƒ°ùàdG  ,  ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch ,  á«fÓYEG  hCG  ájQÉŒ äÉjÉ¨d ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG
 ,  áeÉ©dG  äÉbÓ©dG  ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉµÑ°T  ≈∏Y  Iô°TÉÑŸG  ájÉYódGh  ¿ÓYE’G  ,  ≥jƒ°ùàdG  çÉëHCG
 Ée)  Ò¨dG  ídÉ°üd  ™∏°ùdG  øe á∏«µ°ûJ  ™«ªŒ äÉeóN ,  ∞```JÉ¡dG  È```Y  ≥````jƒ°ùàdG  äÉeóN
 ÒZh OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh iƒ≤ŸG ¥QƒdGh ¥QƒdG ¢UÉN πµ°ûHh (É¡∏≤f GóY
 äÉ°VÉ«H , …QÉéàdGh »YÉæ°üdG ΩGóîà°SÓd ∂«à°SÓÑdG øe áØ∏ZCG , iôNCG äÉÄa »`a IOQGh
 ¢TQÉØe  ,  óFGƒª∏d  ¥QƒdG  øe  á«£ZCG  ,  óFGƒª∏d  ¥QƒdG  øe  πjOÉæe  ,  óFGƒª∏d  ¥QƒdG  øe
 óYh RôØd ÊGƒ°U , ±ÉØ°ûà°SG ¥Qh , ¥QƒdG øe ∞°TÉæe , â«dGƒJ ¥Qh , IóFÉŸG ÊGhC’ á«bQh
 »àdG ¥QƒdG äÉéàæe , ∞d ¥Qh , ™ª°ûe ¥Qh , ºàN ™ª°T , ∞∏d ájRƒµ°ùa íFÉØ°U , Oƒ≤ædG
 ¢SÉ«cCG  ,  è∏ãdG  äÉÑ©µe ¢SÉ«cCG  ,  IóMGh  IôŸ  Ωóîà°ùJ  »àdG  πjOÉæŸG  ,  IóMGh  IôŸ  Ωóîà°ùJ
 É¡àæjÉ©e øe øFÉHõdG áeÉY Úµªàd ∂dPh , ∂«µd á«bQh ±QÉNR , è∏ãdG ∞«∏¨àd ∂«à°SÓH
 áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe á£°SGƒH ÉgÒ`aƒJ ºàj äÉeóÿG √òg πãe , áLÉ◊G óæY ÉgAGô°Th
 ¿ÓYE’G ¢VGôZC’ ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ÈY äÉéàæŸG ∫ƒM äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , ™«ÑdG òaÉæeh
.  á«fhÎµdE’G  äÉÑ∏£dG  á÷É©e  äÉeóN  ,  á«fhÎµdE’G  §FÉ°SƒdG  ÈY  ¿ÓYE’G  ,  ™«ÑdGh

 
 ∂fEG ¢SófGôH ô∏«JCG ’ : º``````````````````````````````````°SÉH

¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, OhQ ∫Éà«Ñ°Sƒg 27 , Îæ°S âjQƒHQƒc øÁÉc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉÁÉc QõL , 1-9008 …Gh »c øÁÉc ófGôZ , ¿hÉJ êQƒL                                    
2019/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat8.indd   2 1/21/20   9:02 AM
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131384 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«ÑàµŸG á£°ûfC’Gh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 
∂fG ( …EG »`a »H ) ∫Éfƒ«°TÉfÎfG ¢ùd’ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , ¿ƒJ OhhQ , 116 : Ü.¢U , …GƒjÉg ¿ÒÑcÓH , ¢ShÉg Ghó«e »°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG Qõ÷G , ’ƒJQƒJ
2019/9/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

132189 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 äÓHÉc , øë°û∏d á∏HÉb äÉjQÉ£H , (»`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üà∏d) äGÒeÉc , á«FÉHô¡c äÉjQÉ£H
 ≥jOÉæ°U , ádƒªëŸG ∞JGƒ¡∏d Ö∏Y , äƒ°üdG äGÈµŸ øFÉÑc , äÉYÉª°S , USB äÉæMÉ°T , USB
 ∞JGƒ¡dG ájÉª◊ á«bGh ΩÓaCG , á«FÉHô¡µdG ¢ùHÉ≤ŸG , (ó«dÉH ádƒªfi) »`Ø∏«°ùdG É°üY , ÜƒJ â«°S
. ∑Î°ûe »©HÉàJ πbÉæd »°†eh π¨°ûe , ¢VôY Iõ¡LCG , á«còdG äÉYÉ°ùdG , (íFGô°T) á«còdG

 
 …O »J ∫G , ƒc „ójôJ hójCG ƒ«j : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á©WÉ≤e , Qƒ«j áæjóe , »∏fÉ°ùfÉ«f ´QÉ°T , èæ°TGƒg ≥jôW , 201 ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

Ú°üdG , „É«é°ûJ
2019/10/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat8.indd   3 1/21/20   9:02 AM
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132626 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 ∫Ó¡dG ™jQÉ°ûe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
øjôëÑdG , áeÉæŸG , 20575 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````````«cƒdG º`````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

132627 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG äÉeóN
 

 ∫Ó¡dG ™jQÉ°ûe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

øjôëÑdG , áeÉæŸG , 20575 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat8.indd   4 1/21/20   9:02 AM
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132628 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 , ¿ÓYEGh ájÉYO , ™∏°ùdG ¢VôY , áFõéàdÉH É¡©«H äÉjÉ¨d ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°ùdG ¢VôY

. ôJƒ«ÑªµdG äÉfÉ«H óYGƒb »`a äÉeƒ∏©ŸG º«¶æJ , (øjôNBÓd) äÉ©«ÑŸG èjhôJ
 

¢S.Ω.O.Ω Üƒ°TÉà°ùfEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äGQÉeE’G , »HO , GÒªL äGÒëH êGôHCG , QhÉJ ¢ùjƒ°S 1201 ºbQ Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG

2019/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````````«cƒdG º`````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

132629 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ôØ°ùdGh äÓMôdG º«¶æJh ™∏°ùdG øjõîJh ∞«∏¨J h π≤ædG
 

 ¢S.Ω.O.Ω Üƒ°TÉà°ùfEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äGQÉeE’G , »HO , GÒªL äGÒëH êGôHCG , QhÉJ ¢ùjƒ°S 1201 ºbQ Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG

2019/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````````«cƒdG º`````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat8.indd   5 1/21/20   9:02 AM
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133161 : 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 äÉ```jƒ∏◊G , áJ’ƒcƒ°ûdG , á```«Ñ£dG Ò```Z äÉ````jƒ∏M
 É©«ªL IOQGƒdG âjƒµ°ùÑdGh ∂©µdG , ΩÉ©£dG ó©H äÉjƒ∏◊G , Ëôc ¢ùjB’G , IóªéŸG äÉjƒ∏◊G

. 30 áÄØdÉH
 

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

 , ƒj ∫EG 230»H , ΩÉ¡¨æeÒH , πjÉØfQƒH , Úd πjÉØfQƒH 12 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG
2019/11/21 : 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

133162 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ,  ôµ°ùdG  øe äÉ```jƒ∏◊G  ,  áJ’ƒcƒ°ûdG  øe äÉjƒ∏◊G  ,  áJ’ƒcƒ°ûdG  ,  á«Ñ£dG ÒZ äÉjƒ∏M
 äÉæé©ŸG  ,  áé∏ãŸG  äÉjƒ∏◊G  ,  ΩÉ©£dG  ó©H  äÉjƒ∏◊G  ,  º``jôc  ¢ùjB’G  ,  IóªéŸG  äÉjƒ∏◊G
 ¬°SÉ°SCG …òdG ∂©µdG , áJ’ƒcƒ°ûdG ¬°SÉ°SCG …òdG â``jƒµ°ùÑdG , âjƒµ°ùÑdGh õHÉîŸG äÉéàæeh
 ÜƒÑ◊Gh QÉ£aE’G ÜƒÑMh ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸG , Í÷G áµ«c , áJ’ƒcƒ°ûdG

. 30 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG áØ«`ØÿG á«FGò¨dG

»°S ∫G ∫G RófGôH âjôL ∫Éàæ«àfƒcÎfG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  07936 ,  »```°SÒLƒ«f ,  ô````aƒfÉg â```°ùjG  ,  ƒ``«æaG  â``°ùjQƒØjO 100 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2019/11/21 : 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

alamat9.indd   1 1/20/20   10:30 AM
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133230 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 »````aGôZƒJƒØdG  ô```jƒ°üàdGh  á«```MÉ°ùŸGh  á```«MÓŸGh  á«ãëÑdGh  á«ª∏©dG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’G
 äGQÉ°TE’G  ∫É°SQEGh  ¢SÉ«≤dGh  ¿RƒdG  Iõ¡LCGh  á```jô°üÑdG  á```«©ª°ùdG  Iõ¡```LC’Gh  »```FÉªæ«°ùdGh
 π«¨°ûJ  hCG  π«°UƒJ  äGó©eh  Iõ¡LCG  ,  º«∏©àdGh  PÉ≤fE’G  äGhOCGh  Iõ¡LCGh  ∞°ûµdGh  ¢üëØdGh  ™ÑààdGh
 äGhOCGh  Iõ```¡LCG  ,  AÉHô¡µdG  ΩGóîà°SG  hCG  ™jRƒàH  ºµëàdG  hCG  º«¶æJ  hCG  ™«ªŒ hCG  πjƒ– hCG
 á∏```é°ùŸG §FÉ°SƒdG , äÉfÉ«ÑdG hCG  Qƒ°üdG hCG  äGƒ°UC’G á÷É©e hCG  ï°ùf hCG  ∫É°SQEG  hCG  π«é°ùJ
 á`````«ªbôdG  ø``````jõîàdGh  π`````«é°ùàdG  §````FÉ°Shh  Üƒ````°SÉ◊G  äÉ`````«›ôHh π``````jõæà∏d  á`````∏HÉ≤dGh
 π«é°ùJ ä’BG , ájó≤ædG ™£≤dG ≥jôW øY QGóJ »àdG Iõ¡LC’G äÉ«dBG , áZQÉØdG ájôXÉæàdG hCG
 ¢Uƒ¨dG ä’òH , Ö«°SGƒ◊ÉH á≤ë∏ŸG Iõ¡LC’Gh Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , áÑ°SÉ◊G ä’B’Gh ó≤ædG
 äGRÉØbh ÚMÉÑ°ùdGh Ú°UGƒ¨∏d ∞fC’G ∂HÉ°ûeh Ú°UGƒ¨∏d ¿PCG äGOGó°Sh Ú°UGƒ¨∏d á©æbCGh
 , á∏é°ùŸG äÉjƒàëŸG , ≥FGô◊G AÉØWEG Iõ¡LCG , AÉŸG â– áMÉÑ°ù∏d ¢ùØæJ Iõ¡LCGh Ú°UGƒ¨∏d
 ïÑ£dGh äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G ∫É› »`a á``«fhÎµdE’G äGQƒ```°ûæŸG , á```«fhÎµdE’G äGQƒ```°ûæŸG
 á«ª«∏©àdG äÉeóÿGh áaÉ≤ãdGh á°VÉjôdGh ÖjQóàdGh á«Ñ£dG íFÉ°üædGh áë°üdGh ájò¨àdGh
 áë°üdGh ájò¨àdGh ïÑ£dGh äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG äGQƒ°ûæŸG , á«¡«`aÎdGh
 ,  á````«¡«`aÎdGh  á````«ª«∏©àdG  äÉeóÿGh  áaÉ≤ãdGh  á°VÉjôdGh  ÖjQóàdGh  á«Ñ£dG  íFÉ°üædGh
 π«ª–h OÉéjE’ äÉ«›ÈdG äÉ≤«Ñ£J , äÉ«›ÈdG , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG á«fhÎµdE’G πFÉ°SôdG

. ïÑ£dG äÉØ°Uh ácQÉ°ûeh
 

BG , »H , ⁄ , BG ¢SOƒa ’QBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«cQÉ‰O : á`````````````````````````«°ùæ÷G

∑QÉ‰ódG , ¬«L »Ñ«`a 8260 - ¬«c …O , 14 ÆƒgQófƒ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/25 : 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

 ó∏H - 2019/5/30 : á```jƒdhC’G ï````jQÉJ - 192591 : á````jƒdhC’G º````bQ ) : á````````jƒdhC’G ≥``````M
( ¿ÉæÑd : ájƒdhC’G

alamat9.indd   2 1/20/20   10:30 AM
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133231 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 á£°ûfC’G äÉeóN , ¬«`aÎdG äÉeóN , ÖjQóàdG Ò`aƒJ äÉeóN ,  á«ª«∏©àdG äÉeóÿG Ò`aƒJ
 èeGôH  êÉàfEG  äÉeóN  ,  ¿ƒjõØ∏àdGh  ƒ```jOGôdG  ÈY  á«∏°ùàdG  äÉeóN  ,  á«`aÉ≤ãdGh  á«°VÉjôdG
 ™WÉ≤e  äÉeóN  ,  ƒ```jó«`ØdG  π«é°ùJ  äÉ```gƒjOƒà°SG  äÉeóN  Ò`aƒJ  ,  ¿ƒjõØ∏àdGh  ƒjOGôdG
 ,  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdGh  á«Jƒ°üdG  á«¡«`aÎdG  OGƒŸG  ô°û```fh  êÉàfEG  äÉ``eóNh á«ªbôdG  ƒjó«`ØdG
 , ájQÉÑNE’G ôjQÉ≤àdG äÉeóN , âfÎfE’G ÈY πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ ƒjó«`ØdG ™WÉ≤e Ò`aƒJ
 , áYƒÑ£ŸG äGQƒ°ûæŸGh äÉYƒÑ£ŸG ô°ûf äÉeóN , ÊhÎµdE’G ô°ûædG äÉeóN , ô°ûædG äÉeóN
 á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸG Ò`aƒJ , âfÎfE’G ≈∏Y IOƒ````LƒŸGh á````«fhÎµdE’G äGQƒ````°ûæŸG Ò````aƒJ
 ÖjQóàdGh á«Ñ£dG íFÉ°üædGh áë°üdGh ájò¨àdGh ïÑ£dGh äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G ∫É› »`a
 ∫ƒ°UƒdG øµÁ OGƒe ô°ûf äÉeóN , á«¡«`aÎdGh á«ª«∏©àdG äÉeóÿGh áaÉ≤ãdGh á°VÉjôdGh
 ,  óFGô÷Gh ∞ë°üdGh äÓéª∏d §FÉ°SƒdG  Oó©àe ô°ûædG  äÉeóN ,  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb øe É¡«dEG
 , á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG äÉÑ«àµdG ô°ûf , äÉfhóª∏d áHÉàµdG äÉeóN , ájQÉÑNE’G ä’É°SôdG ô°ûf
 »àdG á«fhÎµdE’G äÉÑàµŸG äÉeóN Ò`aƒJ :Gójó–h âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y äÉÑàµŸG äÉeóN
 á«Jƒ°üdG  äÉjƒàëŸGh  ¢Uƒ°üædGh  äÉfhóŸGh  »`Øë°üdG  iƒàëŸGh  äÓéŸGh ∞ë°üdG  ôaƒJ
 øY  hCG  /h  á«fhÎµdE’G  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°ûdGh  âfÎfE’G  ÈY  Qƒ°üdGh  á«FôŸG  äÉjƒàëŸGh
 ™WÉ≤ŸGh á«Jƒ°üdG ™WÉ≤ŸGh ¢Uƒ°üæ∏d ÊhÎµdE’G ô°ûædG , áÑ°Sƒfi äÉfÉ«H IóYÉb ≥jôW
 á«Hƒ°SÉ◊G äÉµÑ°ûdGh âfÎfE’G ÈY IOó©àŸG §FÉ°SƒdG iƒàfih äÉeƒ∏©ŸGh Qƒ°üdGh á«FôŸG
 ïÑ£dG äGQhO Ò`aƒJ , áª©WC’G ∫É› »`a äÉÑ°SÉæŸG º«¶æJ , iôNC’G ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th

 . √ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh íFÉ°üædG Ëó≤J , âfÎfE’G ≈∏Y

BG .»H .ΩG .BG ¢SOƒa ’QBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«cQÉ‰O : á`````````````````````````«°ùæ÷G

∑QÉ‰ódG , ¬«L »Ñ«`a 8260 - ¬«c …O , 14 Æƒg Qófƒ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/25 : 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

 ó∏H - 2019/5/30 : á```jƒdhC’G ï````jQÉJ - 192591 : á````jƒdhC’G º````bQ ) : á````````jƒdhC’G ≥``````M
( ¿ÉæÑd : ájƒdhC’G

alamat9.indd   3 1/20/20   10:30 AM
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133370 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
. 12 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG ájÈdG äÉÑcôª∏d äÉcôëŸG

 »°S ∫EG ∫EG ¢SEG ƒj ¬jEG »°S ±EG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 48326  ¿É¨«°ûà«e , õ∏«g ¿QƒHhG  ±hCG »à«°S , ∞jGQO ô∏°ùjGôc 1000 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2019/12/2 : 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

133373 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 á«FÉ«ª«c OGƒÃ áHô°ûe áµ∏¡à°ùe πjOÉæe , í£°ùdG IOó©àeh êÉLõdG ∞¶æe , ¢VGôZC’G ™«ªL
. 3 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG ‹õæŸG ΩGóîà°SÓd äÉÑcôe hCG ∞«¶æà∏d

  
 ∂fG , ø°U ófG ¿ƒ°ùfƒL .»°S.¢SG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 äÉj’ƒdG , 2236 - 53403 ø°ùfƒµ°ùjh , Ú°SGQ , âjÎ°S hÉg 1525 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG
2019/12/2 : 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

alamat9.indd   4 1/20/20   10:30 AM
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(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133374 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
. 5 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG í£°SC’G Oó©àe ô¡£e

 ∂fG , ø°U ófG ¿ƒ°ùfƒL .»°S.¢SG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 2236 - 53403 ø°ùfƒµ°ùjh , Ú°SGQ , âjÎ°S hÉg 1525 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2019/12/2 : 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

133375 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 äGhGô°†ÿGh  ¬cGƒØdG  ,  áNƒÑ£ŸGh  IóªéŸGh  áØØéŸGh  áXƒØëŸG  äGhGô°†ÿGh  ¬cGƒØdG
 äÉ°ü∏°U , ¬cGƒØdG äÉ°ü∏°U , äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG øe áfƒµŸG áØ«`ØÿG áª©WC’G , áÑ∏©ŸG

. 29 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG äƒÑeƒµdG , ΩÓ¡dG , äÉHôŸG , äGhGô°†ÿG

ó«à«ª«d (…QÉàjG ôHhôH) ROƒa ¿ƒà°TBG ófBG êÒÑ«‚’ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«≤jôaCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿Î°ùjh , 7646 çhÉ°S -∫QÉH , ¢ùàjÎ°S ô∏gƒc ófBG õfƒL ±hCG ôfQƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«≤jôaCG ÜƒæL , ÖjÉc

2019/12/2 : 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

alamat9.indd   5 1/20/20   10:30 AM

-62-



(1327) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133480 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 33 áÄØdG »`a
. IÒÑdG AÉæãà°SÉH á«dƒëµdG äÉHhô°ûŸG

óàª«d õæ°U ófG âfGôL ΩÉ«∏jh : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 55 »H ¬jG ófÓJƒµ°S ôjÉ°ûØfÉH , ¿hÉàaO , ‹Òà°ùjO ¢Tó«`Øæ«∏L GP : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ¢ûJG …O 4

2019/12/4 : 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

alamat9.indd   6 1/20/20   10:30 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1327(

�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 

بالنتفاع وفقا لأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�ص التعاون 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 131941

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 45

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/12/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1314 فـي 2019/10/20م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : اجلمعية العمانية لل�سيادين 

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة مر�سد اخلليج للتجارة �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ولية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص :  2019/10/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/1/23م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1327(

�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت 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 : 108418
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/9/12م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1198 فـي 2018/1/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : حيدر �سلطان العاملية " البيت الأ�سيل للتجارة "  
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : طالل الوهيبي لتجارة املجوهرات 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : القرم ، ولية مطرح ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/12/8م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/1/16م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 93862
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/12/28م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1115 فـي 2015/9/20م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ترمي للم�ساريع واخلدمات 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : العرب املتحدة لالأعمال املتميزة �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 415 ر.ب : 112 ال�سيب ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/1/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/1/16م

-65-



اجلريدة الر�سمية العدد )1327(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 70731

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/5/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1040 فـي 2013/3/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ورثة املرحوم تي�سري القي�سي بن عبد القادر  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة ال�سماح املحدودة امل�سوؤولية 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سوريا ، ريف دم�سق ، ال�سبورة ، �سارع البجاع ، عقار 233/5 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوريا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/8/29م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/1/19م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 38156

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/9/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 816 فـي 2006/6/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : تيوينتيث �سنت�سرى فوك�س فـيلم كوربوري�سن   

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فوك�س ميديا ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1020 وي�ست بيكو بوليفارد لو�س اجنلو�س كاليفورنيا 90035 ، 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/1/20م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1327(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 38157

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/9/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 816 فـي 2006/6/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : تيوينتيث �سنت�سرى فوك�س فـيلم كوربوري�سن   

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فوك�س ميديا ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1020 وي�ست بيكو بوليفارد لو�س اجنلو�س كاليفورنيا 90035 ، 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/1/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 38579

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 38

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/10/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 887 فـي 2009/5/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : تيوينتيث �سنت�سرى فوك�س فـيلم كوربوري�سن   

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فوك�س ميديا ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1020 وي�ست بيكو بوليفارد لو�س اجنلو�س كاليفورنيا 90035 ، 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/1/20م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 38580

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/10/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 887 فـي 2009/5/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : تيوينتيث �سنت�سرى فوك�س فـيلم كوربوري�سن   

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فوك�س ميديا ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1020 وي�ست بيكو بوليفارد لو�س اجنلو�س كاليفورنيا 90035 ، 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/1/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 33682

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/5/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 801 فـي 2005/10/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : تيوينتيث �سنت�سرى فوك�س فـيلم كوربوري�سن   

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فوك�س ميديا ال ال �سي

 �جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1020 وي�ست بيكو بوليفارد لو�س اجنلو�س كاليفورنيا 90035 ، 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/1/20م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 33683

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/6/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 802 فـي 2005/11/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : تيوينتيث �سنت�سرى فوك�س فـيلم كوربوري�سن   

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فوك�س ميديا ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1020 وي�ست بيكو بوليفارد لو�س اجنلو�س كاليفورنيا 90035 ، 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/1/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 19677

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 38

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/10/7م

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

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : تيوينتيث �سنت�سرى فوك�س فـيلم كوربوري�سن   

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فوك�س ميديا ال ال �سي

 �جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1020 وي�ست بيكو بوليفارد لو�س اجنلو�س كاليفورنيا 90035 ، 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/1/20م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 19676

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/10/7م

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

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : تيوينتيث �سنت�سرى فوك�س فـيلم كوربوري�سن   

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فوك�س ميديا ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1020 وي�ست بيكو بوليفارد لو�س اجنلو�س كاليفورنيا 90035 ، 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/1/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 61102

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/1/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 913 فـي 2010/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بريديو هولد ينغز ، انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بريدو فوودز ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 31149 اولد او�سني �سيتي رود �سالي�سربي ماريالند 21804

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/12/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/1/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 3144

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1995/1/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 538 فـي 1994/11/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ورناكو انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ورناكو يو ا�س انك

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

الوليات   ،  10016 واي  ان  نيويورك  افـينيو  مادي�سون   200  : �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

املتحدة الأمريكية 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2013/2/13م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/1/21م
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ا�ستــــدراك

تنـــوه وزارة التجـــارة وال�سناعــة اإلى اأنـــه قـد وقـع خطاأ مـادي عنــــد ن�سـر اإعالن انتهاء اأعمال 

الت�سفية ل�سركــة �ســور دم�ســق للتجارة واملقاوالت - ت�سامنيــة ، املن�سور فـي اجلريدة الر�سمية 

العدد )1318( ، ال�سادر بتاريــخ 20 مــن ربيـع االأول 1441هـ ، املوافــــق 17 من نوفمبـــر 2019م ، 

اإذ ورد كاالآتـي :

�سركة �سور دم�سق للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

وال�سحيـــــــح هــــــــــو :

�سركة �سور دم�سق للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

لـــذا لـــزم التنويـــه . 

وزارة التجــارة وال�سناعــة
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منـــاء القاب�ضــة
اإعــالن عــن طــرح مناق�ضـتني

تدعو �سركة الغربة للطاقة والتحلية و�سركة وادي اجلزي للطاقة ال�سركـــات املتخ�س�ســة 
لتقدمي عرو�سها للمناق�ستني التاليتني :

ر�ضوم/ثمن 
م�ضتندات املناق�ضة
)ريال عماين(

ال ي�ضمل 
عمولة التحويل

اآخر موعد 
لتقدمي العطاءات

اآخر موعد 
للح�ضول 

على م�ضتندات 
املناق�ضة

ا�ضم املناق�ضــــة رقم املناق�ضة

200 5 ابريل 2020 22 مار�س 2020

بيع عدد )13(
توربينة غازية 

)الدائرة املفتوحة( 
نوع فرمي )5( 

وفرمي )6( وفرمي 
)9( مع قطع 

الغيار اخلا�سة 
بهذه التوربينات 

املتواجدة فـي املخزن 
ل�سركة الغربة 

للطاقة والتحلية

GPDC/01/2020

200 5 ابريل 2020 22 مار�س 2020

بيع عدد )11(
توربينة غازية 

)الدائرة املفتوحة( 
مع قطع الغيار 
اخلا�سة بهذه 

التوربينات 
املتواجدة فـي املخزن 
ل�سركة وادي اجلزي 

للطاقة

 

WAJPC/01/2020

تقـــدم العـــرو�س فـــي مظـــروف واحـــد مغلـــــق وخمتـــــوم بال�سمــع الأحــمر معنــون با�ســم --
" رئيــ�س جلنـــة املناق�ســات الداخلية " ومكتوب عليها رقــــم وا�سم املناق�ســة مــن اخلـــارج ، 

على األ يكتب على املظروف ا�ســـم �ساحــب العطاء وما ي�سري اإليه . 
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يجب اأن يحتوي هذا الظرف على ثالثة اأظرف فـي داخله )العرو�س( مع كتابة رقم املناق�سة --
وا�سم ال�سركة امل�ساركة عليها كما هو م�سار اإليه اأدناه �سركة الغربة للطاقة والتحلية / 

�سركة وادي اجلزي للطاقة :                    
             1 - العر�س املايل .

             2 - العر�س الفني . 
             3 - وثيقة التاأمني . 

تو�ســـع العــــرو�س فـــي �سنـــدوق املناق�ســات فـــي �سالــة ال�ستقبــال مببنــى منـــاء القاب�سة --
قبل ال�ساعة )2:00( م�ساء بتوقيــــت ال�سلطنــــة بتاريخ 5 ابريل 2020م .

يرفق مع كل عطاء تاأمني موؤقت فـي �سورة �سمان م�سرفـي اأو �سيك م�سدق عليه من --
املفعول  العطاء و�ساري  ال�سلطنة مبا ن�سبته )1%( من قيمة  العاملة فـي  البنوك  اأحد 
ملدة )90( يوما من اآخر موعد لتقدمي العرو�س ويعنون با�سم " رئي�س جلنة املناق�سات 
الداخلية ل�سركة الغربة للطاقة والتحلية " / " رئي�س جلنة املناق�سات الداخلية ل�سركة 
وادي اجلزي للطاقة " ، وكل عطاء ل ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب لن ينظر فـيه .

ال�سركة غري ملزمة بقبول اأقل عطاء اأو اأي عطاء اآخر .--
يـــودع مبلـــغ ال�ســراء )املبلــغ غيــر قابــل لال�سرتجـاع( فـي ح�ســاب �سركــة الغبــرة للطاقـــة --

 ، الرئيــ�سي  الفــرع   )  0423011069510017(  : رقـــم  علـــى  م�سقـــط  بنــك  فـي  والتحلية 
وعلى امل�سرتي ت�سجيل ا�سم موؤ�س�سته عند اإيداع املبلغ مع ذكر رقم املناق�سة .

ال�ســراء )املبلــغ غيــر قابــل لال�سرتجـاع( فـي ح�ســاب �سركــة وادي اجلزي -- يـــودع مبلـــغ 
 ، الرئيــ�سي  الفــــرع   )  0423010776530017(  : رقــــــم  علـــى  م�سقـــط  بنــك  فـي  للطاقـــة 

وعلى امل�سرتي ت�سجيل ا�سم موؤ�س�سته عند اإيداع املبلغ مع ذكر رقم املناق�سة .
 يتم الإيداع فـي اآخر يوم �سراء قبل ال�ساعة )12:00( ظهرا .--
فـي حال ا�ستالم الوثيقة بالنيابة عن �سركة اأخرى: يجب على الراغبني ب�سراء وثيقة --

املناق�سة تقدمي تفا�سيل با�سم ال�سخ�س وا�سم املتقدم بالعطاء / ال�سركة . 

منـــاء القاب�ضــة
بناية �ضاطئ القرم )1( - الطابـق الثالـث - �ضاطـئ القـرم - حمافظة م�ضقــط

�ص.ب :  850  ر.ب :  116 �ضلطنة عمان
 Email : Yasmeen.allawati@Holding.nama.om

        Aisha.albahri@holding.nama.om
هاتــف : 24559274 - 24559277 - 24559200 968+
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مكتب اإجناز لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منطقة الطفل للمالب�ش اجلاهزة �ش.م.م

اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة منطقة الطفل للمالب�س  يعلن مكتب اإجناز لتدقيق احل�سابات 
وفقا   ,  1210683 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجــــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   , �س.م.م  اجلاهزة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/12/24م , وللم�سفـي وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة 
باأعمــال  تتعلــق  التــي  االأمــور  كافــــة  فـي  امل�سفـــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيـــر  اأمــام 

ال�سركـــة على العنوان االآتـي :
�ش.ب : 487 ر.ب : 133
هاتف رقم : 99205079

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

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سار اجلديد للم�ساريع الرائدة �ش.م.م

للم�ساريع  امل�سار اجلديد  �سركــة  بت�سفـية  اأنه يقوم  لتدقيق احل�سابات  اإجناز  يعلن مكتب 
وفقـــا   , بالرقـــــم 1339173  الـتجـــاري  ال�سجــــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   , �س.م.م  الرائـــدة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/12/5م , وللم�سفـي وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة 
باأعمــال  تتعلــق  التــي  االأمــور  كافــــة  فـي  امل�سفـــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيـــر  اأمــام 

ال�سركـــة على العنوان االآتـي :
�ش.ب : 487 ر.ب : 133
هاتف رقم : 99205079

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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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سميني للخدمات الزراعية �ش.م.م

للخدمـــات  ال�سمينــــي  �سركــــة  بت�سفـية  يقـــوم  اأنه  احل�سابـــات  لتدقيـــق  اإجناز  مكتب  يعلن 
الزراعية �س.م.م , وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 1034278 , وفقـــا التـفــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2019/11/20م , وللم�سفـي وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيـــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـي كافــــة االأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة 

على العنوان االآتـي :
�ش.ب : 487 ر.ب : 133
هاتف رقم : 99205079

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 الغزايل للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن  املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة الغزايل للتجارة 
واملقاوالت �س.م.م , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1331442 , وفقـــا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/11/25م , وللم�سفـي وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة 
باأعمــال  تتعلــق  التــي  االأمــور  كافــــة  فـي  امل�سفـــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيـــر  اأمــام 

ال�سركـــة على العنوان االآتـي :
اخلوير - بناية �سماء حفيت 

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتف رقم : 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 امل�ست�سار للتدقيق واال�ست�سارات املحا�سبية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز فتيل للياقة البدنية �ش.م.م
يعلن مكتب امل�ست�سار للتدقيق واال�ست�ســارات املحا�سبيــة اأنــــه يقـــوم بت�سفـية �سركــة مركز 
 , بالرقم 1284885  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   , البدنية �ش.م.م  للياقة  فتيل 
وفقـــا التفاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2019/10/14م , وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيل ال�سركة فـي 
الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـي كافــــة االأمــور التــي تتعلــق 

باأعمــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي :
روي - احلي التجاري - بناية رقم : 978 - الدور االأول - �سقة رقم : 11

�ش.ب : 178 ر.ب : 131
هاتف رقم : 24704889 فاك�ش رقم : 24780886

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

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللم�سة العاملية لالأعمال التجارية �ش.م.م

يعلن مكتب امل�ست�سار للتدقيق واال�ست�ســارات املحا�سبيــة اأنــــه يقـــوم بت�سفـية �سركــة اللم�سة 
  , العاملية لالأعمال التجارية �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1259219 
وفقـــا التفاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2019/10/14م , وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيل ال�سركة فـي 
الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـي كافــــة االأمــور التــي تتعلــق 

باأعمــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي :
روي - احلي التجاري - بناية رقم : 978 - الدور االأول - �سقة رقم : 11

�ش.ب : 178 ر.ب : 131
هاتف رقم : 24704889 فاك�ش رقم : 24780886

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 اخلرباء العامليون لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بــر احلكمــان لل�صيافــة �ش.�ش.و
يعلن مكتـب اخلــرباء العاملــيون لتدقيــق احل�سابــات واال�ست�ســـارات االقت�ساديـــة اأنــــه يقـــوم 
بت�سفـية �سركــة بر احلكمان لل�سيافة �ش.�ش.و , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجـــاري 
بالرقـــــم 1014808 , وفقـــا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/1/7م , وللم�سفـي وحده حـــق متثيل 
اأمــام الغـيـــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـي كافــــة االأمــور  ال�سركة فـي الت�سفـيــة 

التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي :
�صناو - والية امل�صيبي - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ش.ب : 151 ر.ب : 418
هاتف رقم : 99221971 - 95806298 فاك�ش رقم : 25771572

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

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
ل�صركة �صليمان واإبراهيم اأبناء م�صلم اجلنيبي للتجارة - ت�صامنية

يعلــن مكتـــب املرهوبـــي لتدقيـــق احل�سابــات واال�ست�سارات االقت�سادية اأنـه يقـــوم بت�سفـيــــة 
�سركــة �سليمـــان واإبراهيـــم اأبناء م�سلم اجلنيبي للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــة لدى اأمانـة 
ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1184969 , وفقــا التفاق ال�سركـاء املوؤرخ 2019/11/5م , وللم�سفـي 
وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
�ش.ب : 145 ر.ب : 411

هاتف رقم : 94410445 
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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جم�شيد بن نا�شر بن عبداللـه الرا�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبناء الرا�شدي للتجارة - ت�شامنية

الرا�سدي  اأبناء  �سركــة  بت�سفـية  يقوم  اأنه  الرا�سدي  عبداللـه  بن  نا�سر  بن  يعلن جم�سيد 
 ,  1456547 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجــــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   , ت�سامنيـــة   - للتجــــارة 
وللم�سفـي وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــة 

امل�سفـــي فـي كافــــة الأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم : 92899119

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

غنيم بن حممد بن هالل العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شباب اجلويرة للتجارة - ت�شامنية

 - للتجارة  �سباب اجلويرة  �سركــة  بت�سفـية  اأنه يقوم  العرميي  يعلن غنيم بن حممد بن هالل 
وللم�سفــــي   ,  1272493 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجــــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   , ت�سامنيـــة 
وحـــده حـــــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي 

فـي كافــــة الأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم : 96666430

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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را�شد بن فائل بن را�شد ال�شتمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الأخطبوط الأحمر للتجارة - تو�صية
اأنه يقوم بت�شفـية �شركــة الأخطبــــوط الأحمـــر  ال�شتمـــي  بـــن را�شــد  يعلن را�شد بن فائل 
, وفقـــا  بالرقـم 1830538  الـتجاري  ال�سجــــل  اأمانـــــة  لـــدى  , وامل�سجلــــة  للتجارة - تو�سية 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/15م , وللم�سفـي وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة 
باأعمــال  تتعلــق  التــي  الأمــور  كافــــة  فـي  امل�سفـــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيـــر  اأمــام 

ال�سركـــة على العنوان الآتـي :
حمافظة م�شقط

�ص.ب : 698 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99747911

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرتع الغزالن �ص.م.م

يعلن را�سد بن فائل بـــن را�ســد ال�ستمـــي اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة مرتع الغزلن �ش.م.م , 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجاري بالرقـم 1591495 , وفقـــا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
اأمــام الغـيـــر , وعلـــى  2018/3/14م , وللم�سفـي وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة 
ال�سركـــة على العنوان  باأعمــال  التــي تتعلــق  اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـي كافــــة الأمــور 

الآتـي :
حمافظة م�شقط

�ص.ب : 698 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99747911

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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ماجد بن عبداللـه الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلارثي والوهيبي احلديثة �ص.م.م

اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة احلارثي والوهيبي احلديثة  الوهيبي  يعلن ماجد بن عبداللـه 
�ش.م.م , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1090572 , وللم�سفـي وحده 
فـي  امل�سفـــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيـــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركة  متثيل  حـــق 

كافــــة الأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم : 93339888

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهم اخلوير للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن ماجد بن عبداللـه الوهيبي اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة �سهم اخلوير للتجارة واملقاولت 
�ش.م.م , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1170836 , وللم�سفـي وحده 
فـي  امل�سفـــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيـــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركة  متثيل  حـــق 

كافــــة الأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم : 93339888

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اأمينة بنت عو�ض بن مرهون اخلنب�شية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الإبراق الوطنية للتجارة �ض.م.م

اأنها تقوم بت�سفـية �سركــة م�ساريع الإبراق  تعلن اأمينة بنت عو�ض بن مرهون اخلنب�سية 
الوطنية للتجارة �ض.م.م , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1211889 , 
وللم�سفـيـــة وحدهـــا حـــــق متثـــيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــــة اأمــــام الغـيـــــر , وعلـــى اجلميــع 

مراجعــة امل�سفـــية فـي كافــــة الأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم : 99565987

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــية

خلفان بن �شعيد بن حممد اجله�شمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة معامل م�شقط الرائدة �ض.م.م

�سركــة معالــــم م�سقـــط  بت�سفـية  يقوم  اأنه  �سعيد بن حممد اجله�سمــي  بن  يعلن خلفان 
وفقـــا   ,  1178356 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجــــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   , �ض.م.م  الرائدة 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/10/21م , وللم�سفـي وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة 
باأعمــال  تتعلــق  التــي  الأمــور  كافــــة  فـي  امل�سفـــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيـــر  اأمــام 

ال�سركـــة على العنوان الآتـي :
ولية مطرح - حمافظة م�شقط

�ض.ب : 47 ر.ب : 120
هاتف رقم : 92892891

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�شركة حم�شن احلداد وعامر الكيومي و�شركاهم للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عمان للتجارة واخلدمات )اوتا�ش( �ش.م.م

تعلـن �سركة حم�سن احلداد وعامر الكيومي و�سركاهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 
لـــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  )اوتا�ش(  واخلدمات  للتجارة  عمان  ل�سركـــة  امل�سفية  ب�سفـتها 
الكيــان  الت�سفية وزوال  اأعــمال  انتهــــاء  ، عـن  بالرقـــم 1032330  الـتـجـــاري  ال�سجل  اأمانــة 

القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــية

املكتب االإقليمي - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلقل االأخ�شر املتحدة �ش.م.م

يعلـن املكتــب االإقليمــي - حما�سبــون قانونيــون - ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــة احلقــل االأخــ�سر 
املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1159466 ، عـن انتهــــاء 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفريوز للموارد �ش.م.م

يعلـن املكتــب االإقليمــي - حما�سبــون قانونيــون - ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــة الفريوز للموارد 
اأعــمال  اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1070348 ، عـن انتهــــاء  �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى 

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

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

يعلـن املكتــب االإقليمــي - حما�سبــون قانونيــون - ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة زينـــل الدوليــة 
اأعــمال  اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1171703 ، عـن انتهــــاء  �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كهرمان للتعدين �ش.م.م

يعلـن املكتــب االإقليمــي - حما�سبــون قانونيــون - ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة كهرمان للتعدين 
اأعــمال  اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1143552 ، عـن انتهــــاء  �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى 

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

مكتب اأبو اأ�شامة لتدقيق احل�شابات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وادي ظفار املتحدة �ش.م.م

اأ�سامة لتدقيـــق احل�سابـــات ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــة وادي ظفــار املتحدة  اأبو  يعلـن مكتــب 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتـجـــاري بالرقـــم 1318229 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 

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

مكتب بي دي او جواد حبيب
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املركز الكويتي للعقارات �ش.م.م

يعلـن مكتب بي دي او جواد حبيب ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــة املركز الكويتي للعقارات �ش.م.م ،
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1210369 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

مكتب امل�شت�شار للتدقيق واال�شت�شارات املحا�شبية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة موارد لندن العاملية �ش.م.م

يعلـن مكتب امل�ست�سار للتدقيق واال�ست�سارات املحا�سبية ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــة موارد لندن 
العاملية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1293574 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي
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عبداللـه بن �شاملني بن عبداللـه الكم�شكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شما عوتب للتجارة - ت�شامنية
يعلـــن عبــــداللـه بن �ساملــــني بن عبــــداللـه الكم�سكــــي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــــــة �سمــــا عوتب 
اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1045843 ، عـن  للتجــــارة - ت�سامنيــــة ، وامل�سجلــــة لـــدى 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .
 امل�شفــي

�شباع بن علي بن زيد الربيعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شباع بن علي بن زيد الربيعي و�شركاه للتجارة - ت�شامنية

يعلـــن �سبـــاع بن علي بن زيـــد الربيعـــي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــــــة �سبـــاع بن علي بن زيـــد 
الربيعي و�سركاه للتجــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 

3145344 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .
 امل�شفــي

مازن بن عبداللـه بن �شيف ال�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو ق�شي الربونزية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـــن مازن بن عبداللـه بن �سيف ال�سعيدي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــــــة اأبو ق�سي الربونزية 
 ، الـتجـاري بالرقم 1052064  اأمانــة ال�سجل  لـــدى  ، وامل�سجلــــة  للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .
 امل�شفــي

�شليمان بن عبداللـه بن �شيف النوفلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة م�شاريع املجرة الوا�شعة احلديثة للتجارة - ت�شامنية

املجرة  م�ساريع  ل�سركـــــــة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  النوفلي  �سيف  بن  عبداللـه  بن  �سليمان  يعلـــن 
الوا�سعة احلديثة للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 

1201335 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .
 امل�شفــي
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حممد بن عبداللـه بن را�شد اخلرو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الوطنية احلديثة لال�شتثمار والتجارة �ش.م.م

يعلـــن حممد بن عبداللـه بن را�سد اخلرو�سي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة الوطنية احلديثة 
لال�ستثمار والتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 3199720 ، 

عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .
 امل�شفــي

جنية بنت �شعيد بن عبداللـه املحذورية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نوافذ القرية للتجارة واملقاوالت - تو�شية

تعلـن جنيـــة بنت �سعيـــد بن عبـــداللـه املحـــذورية ب�سفـتها امل�سفية ل�سركـــــة نوافذ القرية 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1028460 ، 

عـن انتهــــاء اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .
 امل�شفــية

وائل بن حممد بن حمد احلكماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منارة احلكمة الوطنية �ش.م.م

يعلـــن وائل بن حممد بن حمد احلكماين ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة منــــارة احلكمــــة الوطنية 
اأعــمال  ، عـن انتهــــاء  الـتجـاري بالرقم 1317280  اأمانــة ال�سجل  لـــدى  ، وامل�سجلــــة  �ش.م.م 

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

ح�شن بن حممد بن ح�شن اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خمزن الن�شيم �ش.م.م

 ، �ش.م.م  الن�سيم  خمزن  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  اللواتي  ح�سن  بن  حممد  بن  ح�سن  يعلـــن 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1007580 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .
 امل�شفــي
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ر�شا بن باقر بن �شليمان اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طريق مزون الدويل �ش.م.م

الدويل  مزون  طريق  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  اللواتي  �سليمان  بن  باقر  بن  ر�سا  يعلـــن 
اأعــمال  �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1111653 ، عـن انتهــــاء 

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

�شيف بن حمد بن علي اخلنب�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عماد لالأع�شاب الطبيعية - ت�شامنية

يعلـــن �سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة عماد لالأع�ساب الطبيعية - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1169707 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأثمار اخلليج - ت�شامنية

 ، ت�سامنية   - اخلليج  اأثمار  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  اخلنب�سي  علي  بن  حمد  بن  �سيف  يعلـــن 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1751417 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .
 امل�شفــي

عبدال�شالم بن �شامل بن �شعيد العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شبكة الف�شية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـــن عبدال�سالم بن �سامل بن �سعيد العربي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــــــة ال�سبكة الف�سية 
 ، الـتجـاري بالرقم 1613987  اأمانــة ال�سجل  لـــدى  ، وامل�سجلــــة  للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .
 امل�شفــي
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�سعيد بن �سليم بن بخيت خوار
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم ال�سفينة ال�سياحي - تو�سية

 - ال�سياحي  ال�سفينة  ل�سركة مطعم  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  بن بخيت خوار  �سليم  بن  �سعيد  يعلـــن 
اأعــمال  تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1559125 ، عـن انتهــــاء 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .
 امل�سفــي

�سامي بن ر�سا بن باقر اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سائق خلدمات مواقف ال�سيارات �ش.م.م

يعلـــن �سامي بن ر�سا بن باقر اللواتي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة ال�سائق خلدمات مواقف 
ال�سيارات �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1227835 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .
 امل�سفــي

علي بن حممد بن عبداللـه اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول اخل�سراء �ش.م.م

اخل�سراء  احللول  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  اللواتي  عبداللـه  بن  حممد  بن  علي  يعلـــن 
اأعــمال  �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1036964 ، عـن انتهــــاء 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التي�سري للتجارة �ش.م.م

يعلـــن علي بن حممد بن عبداللـه اللواتي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة التي�سري للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1236506 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .
 امل�سفــي
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عبداللـه بن حممد بن حميد امل�سكري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهاب اإبراء للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  اإبراء  �سهاب  ل�سركـــــــة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  امل�سكري  بن حميد  بن حممد  عبداللـه  يعلـــن 
انتهــــاء  عـن   ،  1058887 بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاج اإبراء للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  اإبراء  تاج  ل�سركـــــــة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  امل�سكري  حميد  بن  حممد  بن  عبداللـه  يعلـــن 
انتهــــاء  عـن   ،  1024790 بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .
 امل�سفــي

حممد بن علـي بن حماد امل�سهلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة حممد بن علـي حماد امل�سهلي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

ل�سركة حممد بن علـي حماد  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  امل�سهلي  يعلـــن حممد بن علـي بن حماد 
بالرقم  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  و�سريكه  امل�سهلي 

1062604 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة حممد بن علـي بن حماد امل�سهلي و�سريكه للتجارة �ش.م.م

بن  علـي  بن  حممد  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  امل�سهلي  حماد  بن  علـي  بن  حممد  يعلـــن 
حماد امل�سهلي و�سريكه للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 

1036738 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .
 امل�سفــي
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اأحمد بن عبداللـه بن حممد العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شويقي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

ال�سويقي للتجارة  اأحمد بن عبداللـه بن حممد العجمي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة  يعلـــن 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1053572 ، عـن انتهــــاء 

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

علـي بن �شعيد بن علي بن عاطف اليافعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مراعي ريدان �ش.م.م

يعلـــن علـي بن �سعيد بن علي بن عاطف اليافعي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة مراعي ريدان 
اأعــمال  �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 2196026 ، عـن انتهــــاء 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مراعي �شاللة �ش.م.م

يعلـــن علـي بن �سعيد بن علي بن عاطف اليافعي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة مراعي �ساللة 
اأعــمال  اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 2142023 ، عـن انتهــــاء  �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عرب اأوبار �ش.م.م

يعلـــن علـي بن �سعيد بن علي بن عاطف اليافعي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة عرب اأوبار �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 2181681 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .
 امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة داري الوطنية للتجارة �ش.م.م

يعلـــن علـي بن �سعيد بن علي بن عاطف اليافعي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة داري الوطنية 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1062837 ، عـن انتهــــاء 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املنت�شف للتجارة �ش.م.م

يعلـــن علـي بن �سعيد بن علي بن عاطف اليافعي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة املنت�سف للتجارة 
اأعــمال  انتهــــاء  ، عـن  الـتجـاري بالرقم 1027373  اأمانــة ال�سجل  لـــدى  ، وامل�سجلــــة  �ش.م.م 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الوراق للتجارة واخلدمات - تو�شية

يعلـــن علـي بن �سعيد بن علي بن عاطف اليافعي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة الوراق للتجارة 
واخلدمات - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 2214091 ، عـن انتهــــاء 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شاللة لل�شناعات املعدنية - تو�شية

يعلـــن علـي بن �سعيد بن علي بن عاطف اليافعي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة �ساللة لل�سناعات 
املعدنية - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 2139219 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .
 امل�شفــي
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جمال بن علي بن �شليمان ال�شملي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الوجاهة الرائدة - ت�شامنية

 - الرائدة  الوجاهة  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  ال�سملي  �سليمان  بن  علي  بن  جمال  يعلـــن 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1233389 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 

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

يعقوب بن �شعيد بن م�شعود الريامي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبال وادي م�شتل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

ل�سركة جبال وادي م�ستل  امل�سفــي  الريامي ب�سفـتـــه  �سعيد بن م�سعود  يعلـــن يعقوب بن 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1113490 ، عـن 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رذاذ لبنان املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

املتحدة  لبنان  رذاذ  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  الريامي  م�سعود  بن  �سعيد  بن  يعقوب  يعلـــن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1107433 ، 

عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .
 امل�شفــي

جنيب بن عبداللـه بن م�شلم الغافري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز ال�شليمي لقطع غيار ال�شيارات �ش.م.م

يعلـــن جنيب بن عبداللـه بن م�سلم الغافري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة مركز ال�سليمي لقطع 
غيار ال�سيارات �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1058146 ، عـن 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .
 امل�شفــي
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غالب بن �سعيد بن �سيف ال�سعدي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة ب�ستان امللدة للتجارة واخلدمات �ش.م.م

للتجارة  امللدة  ب�ستان  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  ال�سعدي  �سيف  بن  �سعيد  بن  يعلـــن غالب 

واخلدمات �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1120853 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل امللدة للتجارة �ش.م.م

يعلـــن غالب بن �سعيد بن �سيف ال�سعدي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة تالل امللدة للتجارة �ش.م.م ، 

وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1010083 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي ل�سركة .

 امل�سفــي

حممد بن علي بن حممد املحمودي الدرعي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار اخلري احلديثة �ش.م.م

يعلـــن حممد بن علي بن حممد املحمودي الدرعي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة اأنوار اخلري 

احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1143822 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي ل�سركة .

امل�سفــي
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