
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1349(                                                                        ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

بتعييـن رئيــ�س للمحكمــة العليــا . مر�ســوم �سـلطانـــي رقـــــم 2020/69 

بتعييــن رئي�س ملحكمة الق�ساء الإداري . مر�ســوم �سـلطانـــي رقـــــم 2020/70 

بتعييــن وكيــل لــوزارة املاليــة . مر�ســوم �سـلطانـــي رقـــــم 2020/71 

اإعـــالنات ر�ســــــــميــــــــــة                            

                        وزارة القـــوى العاملـــة

اإعـــالن ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة .                         

          وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 

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

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

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

رقم 
ال�سفحة

 الأحــد 20 ذو القعـــــدة 1441هـ                                                 املـوافــــــــــق 12 يوليـــــــو 2020م
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اإعـــالنات جتاريــــــــــــــــة
اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليج م�سقط املتحدة �س.م.م .

اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة ال�ساحل للخدمات والتجارة �س.م.م .
اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع مدينة النه�سة املتحدة للتجارة �س.م.م .
اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأبي�س للطاقة الكهربائية واخلدمات �س.م.م .

اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط النحل للتجارة واملقاولت �س.م.م .
اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط للمن�سوجات �س.م.م .

اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلافة العاملية للحلول لل�سحن �س.م.م .
اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفاخر املتحدة �س.م.م .

اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواق وخمبز م�سقط احلديث  �س.م.م .
اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط العاملية للتموين واخلدمات  �س.م.م .

اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع غالية ال�ساملة - ت�سامنية .
اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برتاب جيفراج و�سركاه - تو�سية .

اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة الرماح الدولية �س.م.م .
اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املليونري للم�ساريع املتحدة �س.م.م .
اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار لال�ستثمار والتنمية �س.م.م .

اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد ونورجان للتجارة �س.م.م .
اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امل�سار لالأعمال �س.م.م .

اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفلك الدولية �س.م.م .
اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالل بن حارب بن حمد احلو�سني و�سريكته 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد اجلرادي و�سامل القطيطي للتجارة �س.م.م .

اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركــة ه�ســاب الباطنــة للتجــارة - ت�سامنيــة .
اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�ساور احلديد للتجارة - تو�سية .



اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرة الربونزية للتجميل - تو�سية .
اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الركائز املثالية �س.م.م .

اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العمانية الأملانية ل�سناعة مواد البناء �س.م.م .

اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع حمود احلجري الوطنية للتجارة �س.�س.و .
اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فطائر العمدة �س.م.م .

اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حباري للتقنية وامل�ساريع �س.م.م .
اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سانغبو لالإن�ساءات �س.م.م .

اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمرا العاملية خلدمات الطاقة �س.م.م .
اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاجر ال�سرقية للتجارة - ت�سامنية .

اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النت�سار للمقاولت الهند�سية �س.م.م .
اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التنميــة والئتمــان �س.م.م .

اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزاوية الف�سية للتجارة واملقاولت .
اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن م�سلم بن علي و�سريكه للتجارة .
اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الدر الوطنية للخدمات ال�سناعية 

والتجارية �س.م.م .
اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الرقة للخياطة والتطريز والأزياء - ت�سامنية .

اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرفاء للتجارة .
اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثنائي امل�سرتك لالإن�ساء �س.م.م .

اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة املجد ال�ساملة للتجارة .
اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر عبداللـه املعمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت املبتكر �س.م.م .
اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركــة العالمــة للحلــول الفنيــة �س.م.م .

اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركــة انتك العاملية �س.م.م .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1349(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/69

بتعييــن رئيــ�س للمحكمــة العليــا

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعني ال�سيد خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي رئي�سا للمحكمة العليا .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 13 من ذي القعــــــدة �سنــة 1441هـ

املـوافــــق :  5   من يوليــــــــــــــــــو �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1349(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/70

بتعيين رئي�س لمحكمة الق�ساء الإداري

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون حمكمة الق�ساء الإداري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/91 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعني ال�سيخ املختار بن عبداللـه بن عي�سى احلارثي رئي�سا ملحكمة الق�ساء الإداري .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 13 من ذي القعــــــدة �سنــة 1441هـ

املـوافــــق :  5   من يوليــــــــــــــــــو �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1349(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/71

بتعييــن وكيــل لــوزارة الماليــة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعني عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه احلارثي وكيال لوزارة املالية .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 13 من ذي القعــــــدة �سنــة 1441هـ

املـوافــــق :  5   من يوليــــــــــــــــــو �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

 

-9-





اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1349(

وزارة القـوى العاملـة

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�ستنادا اإلى القرار الـوزاري رقم 2018/500 ب�ساأن نظام ت�سكيـل 

وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان 

اأن عـــمال �سركـة ) امل�سروعـــات البرتوليــة - برتوجيــت  و�سركائهــا ( تقدمـوا اإلى املديريـة 

ولكــل مت�ســرر احلـق   ، نقابــة عماليـة  ت�سجيـل  بالــوزارة بطلـب  العماليــة  للرعاية  العامة 

فـــي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب ، على اأن يكــون اعرتا�سـه م�سببـا واأن يتقـدم به اإلى جلنة 

بحـث االعرتا�ســـات امل�سكلــــة بالـــوزارة لهـــذا الغـــر�ض ، وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن .

-13-



(1349) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh 

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

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG

132463 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

 äGQÉWÓd á«LQÉN áØ∏ZCG , á«FGƒ¡dG äÉLGQó∏d äGQÉWEG , áWƒ¨°†ŸG äGQÉWEÓd á«∏NGO äGQÉWEG
 á∏é©dG  á«£ZCG  ,  äÉÑcôŸG  äÓé©d áÑ∏°U äGQÉWEG  ,  •ƒ¨°†ŸG  AGƒ¡dG  äGQÉWEG  ,  áWƒ¨°†ŸG
 ìÓ°UEG IóY , á«FGƒ¡dG äÉLGQó∏d á«∏NGO äGQÉWEG , äGQÉ«°S äGQÉWG , äGQÉ«°ù∏d á«WÉ«àME’G

. äÉÑcôŸG äÓé©d äGQÉWEG , á«∏NGódG äGQÉWE’G

 …O »J ∫G ƒc ÜhôL ôHGQ èæ°û‚ƒj „hó‚É°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á©WÉ≤e  ,  ájOÉ°üàbE’G  á«ªæàdG  á≤£æe  ,  …ÉµfGƒL  ≥jôW  ÜƒæL  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , „hófÉ°T , èæ«‚hO áæjóe , hGô‚GƒL

2019/10/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 á```jôµØdG  á```«µ∏ŸG  á``jÉª◊  ¿ƒ```«é«∏ÿGh  …ƒ``∏©dG  ¢ù«ªN  ø``H  »∏Y  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe 112 :  Ü.Q , 2746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

133394 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ∫õædGh ¥OÉæØdG áeÉbE’G ÚeCÉJ ÖJÉµe , âbDƒŸG AGƒjE’G , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G ÒaƒJ äÉeóN
 äÓ£©dG äÉª«îe äÉeóN , áàbDƒŸG áeÉbE’G øcÉeCG  ÒLCÉJ ,  áàbDƒŸG áeÉbE’G øcÉeCG  õéM
 »`a  õé◊G  ,  ìÉ«°ùdG  áeÉbEG  øcÉeCG  ,  äÉª«îe  »°VGQCG  äÓ«¡°ùJ  ÒaƒJ  ,  (áeÉbEG  øcÉeCG)
 áeóÿG  ºYÉ£e  ,  ºYÉ£ŸG  ,  (äÓ«JƒŸG)  IÒ¨°üdG  ¥OÉæØdG  ,  ∫õædG  ,  ¥OÉæØdG  ,  ¥OÉæØdG

. áØ«ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e , äÉjÒàaÉµdG , »gÉ≤ŸG , á«JGòdG

óà«ª«d …Éµ°S ∫EG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«∏«°û«°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

π«°û«°S , ÉjQƒàµ«a , ƒ«æ«aCG Ú°TƒdƒØjQ , äÉà°SEG Éjƒ°ùfCG , 9 âjƒ°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2019/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 á``jôµØdG  á``«µ∏ŸG  ájÉª◊  ¿ƒ```«é«∏ÿGh  …ƒ``∏©dG  ¢ù«ªN  ø``H  »∏Y  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe 112 :  Ü.Q , 2746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1349) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133395 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 OGƒe  ô°ûf  ,  »ÑàµŸG  •É°ûædG  π«©ØJh  ∫ÉªYC’G  ¬«LƒJh  IQGOEGh  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  äÉeóN
 ájÉYódGh ¿ÓYE’G , ¥OÉæØdG ∫ÉªYCG IQGOEG , ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
  áFõéàdÉH É¡©«H äÉjÉ¨d ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°ùdG ¢VôY , ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T ≈∏Y Iô°TÉÑŸG
 ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ , á«fÓYEG hCG  ájQÉŒ äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ , áeÉ©dG äÉbÓ©dG
 A’h  §£N  IQGOEG  ,  AÓª©dG  A’h  èeGÈH  á≤∏©àŸG  äÉeóÿG  ,  á«fÓYEG  hCG  ájQÉŒ  äÉjÉ¨d
 øcÉeCG  ÒaƒJ ,  äÓéŸG »`a ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN , èjhÎdG hCG  õaGƒ◊G  hCG  AÓª©dG
 ,  âfÎf’G ≈∏Y ¿ÓYE’Gh ájÉYódG  äÉeóN ,  äGô°ûædGh  äÓéŸGh ∞ë°üdG  »`a  ¿ÓYEÓd

. ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢Uƒ°üf ô°ûf , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG IóªYCG OGóYEG

óà«ª«d …Éµ°S ∫EG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«∏«°û«°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

π«°û«°S , ÉjQƒàµ«a , ƒ«æ«aCG Ú°TƒdƒØjQ , äÉà°SEG Éjƒ°ùfCG , 9 âjƒ°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2019/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 á``jôµØdG  á``«µ∏ŸG  ájÉª◊  ¿ƒ```«é«∏ÿGh  …ƒ``∏©dG  ¢ù«ªN  ø``H  »∏Y  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe 112 :  Ü.Q , 2746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

           
133621 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a
 äÉaÉ°VG  ,  §ØædG  ôØM  »`a  ΩGóîà°SÓd  á«FÉ«ª«µdG  OGƒŸG  ,  á«YÉæ°üdG  á«FÉ«ª«µdG  OGƒŸG
 §ØædG  ±É°ûµà°SG  ™e  ΩGóîà°SÓd á«FÉ«ª«c  OGƒe  ,  QÉHB’G  ôØM ™FGƒe πLCG  øe á«FÉ«ª«c
 ¢UÓîà°SG  Ú°ù–  »`a  É¡eGóîà°S’  á«FÉ«ª«c  OGƒeh  ,  π≤ædGh  ôØ◊G  á≤jôWh  RÉ¨dGh
 OGƒŸGh , ∫hÎÑdG ∫ƒ≤M äÉeGóîà°SG »`a áeóîà°ùŸG á«FÉ«ª«µdG OGƒŸGh , QÉHB’G øe §ØædG
 ádGRE’  á«FÉ«ª«c  áaÉ°VEG  OGƒeh  ,  ∫hÎÑdG  ∫ƒ≤M  äÉeGóîà°SG  »`a  áeóîà°ùŸG  á«FÉ«ª«µdG

. á«FÉ«ª«chÎÑdGh ôjôµàdG äÉYÉæ°U »`a , äGRÉ¨dG ádGREGh ¿ƒHôchQó«¡dG

∂fCG ¬jCG ¢SEG ƒj Ü’ƒµjG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG ,  55102 ÉJƒ°ù«æ«e ,  ∫ƒH âfÉ°S ,  ¢ù«∏H Ü’ƒµjG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2019/12/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 á``jôµØdG  á``«µ∏ŸG  ájÉª◊  ¿ƒ```«é«∏ÿGh  …ƒ``∏©dG  ¢ù«ªN  ø``H  »∏Y  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe 112 :  Ü.Q , 2746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 ó∏H - 2019/6/11 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 88468316 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á```````jƒdh’G ≥```````M

(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ájƒdhC’G
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(1349) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133622 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a
 ájQÉ«©e äGóMh ≈∏Y πªà°ûJ á«YÉæ°U äGó©e , §ØædG QÉHCG ï°V ä’BG , §ØædG ôjôµJ ä’BG

. É¡àdGREGh áeÉ°ùdG äGRÉ¨dG »`a ºµëà∏d

∂fCG ¬jCG ¢SEG ƒj Ü’ƒµjG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG ,  55102 ÉJƒ°ù«æ«e ,  ∫ƒH âfÉ°S ,  ¢ù«∏H Ü’ƒµjG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2019/12/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 á``jôµØdG  á``«µ∏ŸG  ájÉª◊  ¿ƒ```«é«∏ÿGh  …ƒ``∏©dG  ¢ù«ªN  ø``H  »∏Y  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe 112 :  Ü.Q , 2746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 ó∏H - 2019/6/11 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 88468316 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á```````jƒdh’G ≥```````M

(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ájƒdhC’G

133623 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. Ö«HÉfC’G §N áfÉ«°U

∂fCG ¬jCG ¢SEG ƒj Ü’ƒµjG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG ,  55102 ÉJƒ°ù«æ«e ,  ∫ƒH âfÉ°S ,  ¢ù«∏H Ü’ƒµjG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2019/12/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 á``jôµØdG  á``«µ∏ŸG  ájÉª◊  ¿ƒ```«é«∏ÿGh  …ƒ``∏©dG  ¢ù«ªN  ø``H  »∏Y  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe 112 :  Ü.Q , 2746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 ó∏H - 2019/6/11 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 88468316 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á```````jƒdh’G ≥```````M

(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ájƒdhC’G
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(1349) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133624 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
 »`a á«æ≤àdG äGQÉ°ûà°S’Gh , ábÉ£dG êÉàfEGh , »©«Ñ£dG RÉ¨dGh âjõdG êÉàfEGh , RÉ¨dGh §ØædG
  äGRÉ¨dG ádGREGh ¿OÉ©ŸG ádGREG ∫É› »`a »æ≤àdG QhÉ°ûàdGh , RÉ¨dGh §ØædG á÷É©eh êÉàfEG ∫É›

. á«FÉ«ª«chÎÑdGh á«≤æàdG äÉYÉæ°U πLCG øe

 
∂fCG ¬jCG ¢SEG ƒj Ü’ƒµjG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG ,  55102 ÉJƒ°ù«æ«e ,  ∫ƒH âfÉ°S ,  ¢ù«∏H Ü’ƒµjG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2019/12/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 á``jôµØdG  á``«µ∏ŸG  ájÉª◊  ¿ƒ```«é«∏ÿGh  …ƒ``∏©dG  ¢ù«ªN  ø``H  »∏Y  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe 112 :  Ü.Q , 2746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 ó∏H - 2019/6/11 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 88468316 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á```````jƒdh’G ≥```````M
(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ájƒdhC’G

133625 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

  §ØædÉH  á°UÉÿG  á«FÉ°ü≤à°S’G  äÉ°SGQódG  ,  RÉ¨dGh  §ØædG  ±É°ûµà°SÉH  ¢UÉÿG  π«∏ëàdG
 ∫ƒ≤M  π«∏–  ,  §ØædÉH  á≤∏©àŸG  çÉëHC’G  π«∏–  ,  âjõdG  QÉÑàNG  ,  áeóîc  äÉ«›ÈdG
 π«∏ëàdGh  åëÑdG  ,  »æ≤àdG  åëÑdG  ,  á«YÉæ°üdG  çÉëHC’G  ,  âjõdG  ∫ƒ≤M  ¢üëa  ,  âjõdG
 IQÉ°ûà°S’Gh  ¢ü«î°ûàdGh  ôjƒ£àdGh  çƒëÑdG  ,  ájÈàîŸG  çƒëÑdG  äÉeóN  ,  »FÉ«ª«µdG
 º««≤Jh π«∏–h QÉÑàNG , §ÿG ≈∏Y ¢û«àØàdG äÉeóN , RÉ¨dGh §ØædG áYÉæ°U »`a ≥«bóàdGh
 §ØædG  QÉHB’  á«FÉ«ª«µdG  OGƒŸÉH  ójhõà∏d  áeóîà°ùŸG  ájƒ°S’G  áª¶fC’G  …CG  iôNC’G  ™∏°ùdG
 QOÉ°üe øe äÉfÉ«ÑdG π«∏–h ™«ªŒh ™ª÷ äÉ«›ôH , ≥jó°üàdG ¢VGôZC’ , QÉëÑdG â–
 äÉ«∏ª©dÉH á≤∏©àŸG äÉfÉ«ÑdGh ájÈàîŸG èFÉàædGh ó©H øY QÉ©°ûà°S’G Iõ¡LCG πãe áØ∏àîe
 á÷É©e áª¶fCGh , πLGôŸG áª¶fCG , ójÈàdG √É«e áª¶fCG IQGOEGh ó°Uôd äÉ«›ôHh  á«YÉæ°üdG

. á«YÉæ°üdG √É«ŸG º¶fh , äÉjÉØædG AÉe
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(1349) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
∂fCG ¬jCG ¢SEG ƒj Ü’ƒµjG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG ,  55102 ÉJƒ°ù«æ«e ,  ∫ƒH âfÉ°S ,  ¢ù«∏H Ü’ƒµjG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2019/12/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 á``jôµØdG  á``«µ∏ŸG  ájÉª◊  ¿ƒ```«é«∏ÿGh  …ƒ``∏©dG  ¢ù«ªN  ø``H  »∏Y  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe 112 :  Ü.Q , 2746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 ó∏H - 2019/6/11 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 88468316 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á```````jƒdh’G ≥```````M
(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ájƒdhC’G

134571 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 PGPQ) ¥ô©dG äÓjõe , º°ù÷G PGPQ :»gh , π«ªéàdG äÉéàæeh ∫Éª÷Gh á«°üî°ûdG ájÉæ©dG
 Ëôc , Ωƒ«aôH hO hCG  / ô£Y , â«dGƒJ hO hCG  / É«fƒdƒc ,  (IQGhódG IôµdÉH πjõe ,  º°ù÷G
 / ¢ùª°ûdG øe »bGƒdG Iô°ûÑdG ÖWôe , º°ù÷Gh ó«dGh ¬LƒdG äÉÁôc , º°ù÷Gh øjó«∏d
 , ƒÑeÉ°T , äÉ°†HÉb , ¬Lh ÖWôe , ¬LƒdG ∞¶æe , ∂∏àdG IQOƒH , ¢ùª°ûdG øe »bGh Ëôc
 π«L ΩÉª◊G äÉÑM , ô©°ûdG ¢Sƒe , ô©°ûdG ñÉîH πL , ô©°ûdG ∞«Ø°üJ πL , ô©°ûdG ∞«µe
 , ÖWôe ¿ƒHÉ°U , πFÉ°ùdG ¿ƒHÉ°üdG á¡L øeh , ΩÉª◊G  áfƒHÉ°U , πFÉ°S ¿ƒHÉ°U , ΩÉªëà°SE’G
 äGô°†ëà°ùe ,  êÉ«µe ,  √ÉØ°ûdG  ôªMCG  ,  Êó©e PGPQ ,  ∂«dóàdG âjR ,  º°ù÷Gh ó«dG π°ùZ
 , ÖLGƒ◊G  π«ªŒ äGô°†ëà°ùeh IQÉ©à°ùŸG ôaÉXC’G , ôaÉXC’G AÓW , ôaÉXC’ÉH ájÉæ©dG
 , á≤°U’ äGOÉª°V , áaÉ¶ædGh á«°üî°ûdG ájÉæ©dG ¢VGôZC’ ∫ƒëµdG , Iô£©eh á«FGƒg ¢SÉ«cCG

. áaÉ¶ædGh á«°üî°ûdG ájÉæ©dG ¢VGôZC’ πjOÉæe

 
ø°ûjQƒHQƒc ¿Gƒ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ÚÑ∏ØdG ,Ó«fÉe hÎ«e »à«°S »°SÉH , âjÎ°S ƒæ«àæ«dƒJ 2214 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2020/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 á``jôµØdG  á``«µ∏ŸG  ájÉª◊  ¿ƒ```«é«∏ÿGh  …ƒ``∏©dG  ¢ù«ªN  ø``H  »∏Y  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe 112 :  Ü.Q , 2746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1349) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134572 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
. á«°VÉjQ ÖFÉ≤M

ø°ûjQƒHQƒc ¿Gƒ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ÚÑ∏ØdG ,Ó«fÉe hÎ«e »à«°S »°SÉH , âjÎ°S ƒæ«àæ«dƒJ 2214 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 á``jôµØdG  á``«µ∏ŸG  ájÉª◊  ¿ƒ```«é«∏ÿGh  …ƒ``∏©dG  ¢ù«ªN  ø``H  »∏Y  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe 112 :  Ü.Q , 2746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

134573 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 , ájòMC’G á°UÉîHh , ájòMC’G , áeÉé«H , ΩƒædG ¢ùHÓe , ¿É°üª≤dG , QhÉ°SCG , ≥æ©dG äÉ£HQ
. á©æbC’Gh äÉ©Ñ≤dGh äÉ©Ñ≤dG á°UÉîHh , ¢SCGôdG á«£ZCG , QójÉ°ùHƒJ , ∫OÉæ°üdG , ∫É©ædG

ø°ûjQƒHQƒc ¿Gƒ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ÚÑ∏ØdG ,Ó«fÉe hÎ«e »à«°S »°SÉH , âjÎ°S ƒæ«àæ«dƒJ 2214 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 á``jôµØdG  á``«µ∏ŸG  ájÉª◊  ¿ƒ```«é«∏ÿGh  …ƒ``∏©dG  ¢ù«ªN  ø``H  »∏Y  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe 112 :  Ü.Q , 2746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alama1349.indd   6 7/8/20   2:10 PM

-19-



(1349) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134574 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a
 äÉHÉ°üYh  ,  áÑcôdG  äGOÉ°Sh  ,  ÉZƒ«dG  Ò°üM  :  »gh  á«°VÉjôdG  äÉéàæŸGh  äGQGƒ°ù°ùcC’G

. ∂dP ¬HÉ°T Éeh , πÑeódGh , ¢SCGôdG

ø°ûjQƒHQƒc ¿Gƒ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ÚÑ∏ØdG ,Ó«fÉe hÎ«e »à«°S »°SÉH , âjÎ°S ƒæ«àæ«dƒJ 2214 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 á``jôµØdG  á``«µ∏ŸG  ájÉª◊  ¿ƒ```«é«∏ÿGh  …ƒ``∏©dG  ¢ù«ªN  ø``H  »∏Y  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe 112 :  Ü.Q , 2746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

134575 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉMƒd)  á```«fÓYEG  äÉ``Mƒd  QÉ``éÄà°SG  ,  á``«fÓYEG  äÉ``MÉ°ùe  Ò``LCÉJ  ,  ¿Ó``YE’Gh  á``jÉYódG
 áµÑ°T ≈∏Y âfÎfE’G ÈY ¿ÓYE’G , äÉ©«ÑŸG èjhôJ hCG ájÉYó∏d êPÉ‰ , ≥jƒ°ùJ , (äÉfÓYE’G
  ¬FõéàdG , á«fÓYE’G OGƒŸG åjó– , øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG èjhôJ , áeÉ©dG äÉbÓ©dG  ôJƒ«ÑªµdG
.ÊƒjõØ∏àdG  ¿ÓYE’G  ,  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ¢VGôZC’  ∫É°üJ’G  §FÉ°Sh  ≈∏Y  ™FÉ°†ÑdG  ¢VôY

 
ø°ûjQƒHQƒc ¿Gƒ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ÚÑ∏ØdG ,Ó«fÉe hÎ«e »à«°S »°SÉH , âjÎ°S ƒæ«àæ«dƒJ 2214 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2020/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 á``jôµØdG  á``«µ∏ŸG  ájÉª◊  ¿ƒ```«é«∏ÿGh  …ƒ``∏©dG  ¢ù«ªN  ø``H  »∏Y  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe 112 :  Ü.Q , 2746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1349) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134826 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ,  á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh ƒLÉ°ùdG  É°ûfh Écƒ«HÉàdG  É°ûfh RQC’Gh ôµ°ùdGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh ÍdG
 ,  äÉé∏ãŸGh  äÉjƒ∏◊Gh  äÉæé©ŸGh  õÑÿGh  ÜƒÑ◊G  øe  áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh  ≥«bódG
 äÉ°ü∏°üdGh πÿG , ∫OôÿGh í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY

. è∏ãdGh , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG)

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 120740: Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 á``jôµØdG  á``«µ∏ŸG  ájÉª◊  ¿ƒ```«é«∏ÿGh  …ƒ``∏©dG  ¢ù«ªN  ø``H  »∏Y  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe 112 :  Ü.Q , 2746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

135399 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 áYGPE’G  ,  »∏ÑµdG  ¿ƒjõØ∏àdÉH  åÑdG  ,  á«ŸÉ©dG  ôJƒ«ÑªµdG  äÉµÑ°T  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  øeR  ÒLCÉJ
 ÒaƒJ , …ƒ∏ÿG ¿ƒØ∏àdÉH ∫É°üJ’G , »∏ÑµdG ¿ƒjõØ∏àdÉH åÑdG , ¿ƒjõØ∏àdÉH åÑdG , ƒjOGôdÉH
 äÉµÑ°T ÈY ∫É°üJ’G , á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«aô£dG ÈY ∫É°üJ’G , âfÎfE’G ÈY á°TOQódG ±ôZ
 ÈY Qƒ°üdGh πFÉ°SôdG π≤f , äÉfƒØ∏àdÉH ∫É°üJ’G , ±Gô¨∏àdÉH ∫É°üJ’G , ájô°üÑdG ±É«dC’G
 á«fhÎµdE’G äGô°ûædG  äÉMƒd äÉeóN ,  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«aô£dG ÈY ∫É°üJ’G ,  ôJƒ«ÑªµdG
 ÈY IójÉ©e äÉbÉ£H ∫É°SQEG , äÉ°ùcÉØdG ∫É°SQEG , ÊhÎµdE’G ójÈdG , (ä’É°üJEG äÉeóN)
 ä’Éch  ,  πFÉ°SôdG  ∫É°SQEG  ,  ÊhÎµdE’G  ójÈdG  ,  ä’É°üJ’G  ∫ƒM  äÉeƒ∏©e  ,  âfÎfE’G
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(1349) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 á«fhÎµdE’G  ∫É°üJ’G  πFÉ°Sh  hCG  ¿ƒØ∏àdG  hCG  ƒjOGôdG  ÈY)  ‹B’G  AGóædG  äÉeóN  ,  AÉÑfC’G
 ,  âfÎfE’G  ÈY á°TOQódG  ±ôZ ÒaƒJ ,  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  ÒaƒJ ,  (iôNC’G
 áµÑ°ûdÉH •ÉÑJQ’G ÈY ä’É°üJ’G Ëó≤J , ó©H øY ¥ƒ°ùàdG äÉeóÿ ∫É°üJG äGƒæb ÒaƒJ
 áYGPE’G  ,  á«ŸÉY  ôJƒ«Ñªc  äÉµÑ°ûH  Ωóîà°ùŸG  π«°UƒJ  á«fÉµeEG  ÒaƒJ  ,  ôJƒ«Ñªµ∏d  á«ŸÉ©dG
  ¢ùcÉØdG  Iõ¡LCG  ÒLCÉJ  ,  á«ŸÉ©dG  ôJƒ«ÑªµdG  äÉµÑ°T  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  øeR  ÒLCÉJ  ,  ƒjOGôdÉH
 ÒLCÉJ  ,  ∫É°üJ’G  äGó©e  ÒLCÉJ  ,  ΩOƒŸG  Iõ¡LCG  ÒLCÉJ  ,  πFÉ°SôdG  ∫É°SQEG  Iõ¡LCG  ÒLCÉJ
 ÒaƒJ , πFÉ°SôdG ∫É°SQEG Iõ¡LCG ÒLCÉJ , á«YÉæ°üdG QÉªbC’G ÈY ∫É°SQE’G hCG åÑdG , äÉfƒØ∏àdG
 ¬«LƒJ äÉeóN , ä’É°üJ’G ∫ƒM äÉeƒ∏©e ÒaƒJ , ó©H øY ¥ƒ°ùàdG äÉeóÿ ∫É°üJG äGƒæb
 π≤f , ±Gô¨∏àdÉH ∫É°üJ’G , ó©H øY äGô“DƒŸG ó≤Y äÉeóN , ó©H øY ä’É°üJ’G π«°UƒJh
 äGƒæb ÒaƒJ , äÉfƒØ∏àdG äÉeóN , äÉfƒØ∏àdÉH ∫É°üJ’G , äÉaGô¨∏àdG äÉeóN , äÉaGô¨∏àdG
 , äÉ°ùcÉØdG ∫É°SQEG , ¢ùµ∏àdG äÉeóN , ¿ƒjõØ∏àdÉH åÑdG , ó©H øY ¥ƒ°ùàdG äÉeóÿ ∫É°üJG
 ÈY Qƒ°üdGh πFÉ°SôdG π≤f , âfÎfE’G ÈY IójÉ©e äÉbÉ£H ∫É°SQEG , á«ªbôdG äÉØ∏ŸG ∫É°SQEG
  »µ∏°SÓdG åÑdG , á«µ∏°S äÉeóN , »Jƒ°üdG ójÈdG äÉeóN , äÉaGô¨∏àdG ∫É°SQEG , ôJƒ«ÑªµdG

 . ä’É°üJ’G

ájOƒ©°ùdG ä’É°üJ’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ∏ªŸG  ,  11652:  Ü.Q  87912  :  Ü.¢U  ,  äÓ°SôŸG  »M  ,  ¢VÉjôdG  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

2020/2/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 á``jôµØdG  á``«µ∏ŸG  ájÉª◊  ¿ƒ```«é«∏ÿGh  …ƒ``∏©dG  ¢ù«ªN  ø``H  »∏Y  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe 112 :  Ü.Q , 2746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1349) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
135400 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
 áYGPE’G  ,  »∏ÑµdG  ¿ƒjõØ∏àdÉH  åÑdG  ,  á«ŸÉ©dG  ôJƒ«ÑªµdG  äÉµÑ°T  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  øeR  ÒLCÉJ
 ÒaƒJ , …ƒ∏ÿG ¿ƒØ∏àdÉH ∫É°üJ’G , »∏ÑµdG ¿ƒjõØ∏àdÉH åÑdG , ¿ƒjõØ∏àdÉH åÑdG , ƒjOGôdÉH
 äÉµÑ°T ÈY ∫É°üJ’G , á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«aô£dG ÈY ∫É°üJ’G , âfÎfE’G ÈY á°TOQódG ±ôZ
 ÈY Qƒ°üdGh πFÉ°SôdG π≤f , äÉfƒØ∏àdÉH ∫É°üJ’G , ±Gô¨∏àdÉH ∫É°üJ’G , ájô°üÑdG ±É«dC’G
 á«fhÎµdE’G äGô°ûædG  äÉMƒd äÉeóN ,  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«aô£dG ÈY ∫É°üJ’G ,  ôJƒ«ÑªµdG
 ÈY IójÉ©e äÉbÉ£H ∫É°SQEG , äÉ°ùcÉØdG ∫É°SQEG , ÊhÎµdE’G ójÈdG , (ä’É°üJEG äÉeóN)
 ä’Éch  ,  πFÉ°SôdG  ∫É°SQEG  ,  ÊhÎµdE’G  ójÈdG  ,  ä’É°üJ’G  ∫ƒM  äÉeƒ∏©e  ,  âfÎfE’G
 á«fhÎµdE’G  ∫É°üJ’G  πFÉ°Sh  hCG  ¿ƒØ∏àdG  hCG  ƒjOGôdG  ÈY)  ‹B’G  AGóædG  äÉeóN  ,  AÉÑfC’G
 ,  âfÎfE’G  ÈY á°TOQódG  ±ôZ ÒaƒJ ,  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  ÒaƒJ ,  (iôNC’G
 áµÑ°ûdÉH •ÉÑJQ’G ÈY ä’É°üJ’G Ëó≤J , ó©H øY ¥ƒ°ùàdG äÉeóÿ ∫É°üJG äGƒæb ÒaƒJ
 áYGPE’G  ,  á«ŸÉY  ôJƒ«Ñªc  äÉµÑ°ûH  Ωóîà°ùŸG  π«°UƒJ  á«fÉµeEG  ÒaƒJ  ,  ôJƒ«Ñªµ∏d  á«ŸÉ©dG
  ¢ùcÉØdG  Iõ¡LCG  ÒLCÉJ  ,  á«ŸÉ©dG  ôJƒ«ÑªµdG  äÉµÑ°T  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  øeR  ÒLCÉJ  ,  ƒjOGôdÉH
 ÒLCÉJ  ,  ∫É°üJ’G  äGó©e  ÒLCÉJ  ,  ΩOƒŸG  Iõ¡LCG  ÒLCÉJ  ,  πFÉ°SôdG  ∫É°SQEG  Iõ¡LCG  ÒLCÉJ
 ÒaƒJ , πFÉ°SôdG ∫É°SQEG Iõ¡LCG ÒLCÉJ , á«YÉæ°üdG QÉªbC’G ÈY ∫É°SQE’G hCG åÑdG , äÉfƒØ∏àdG
 ¬«LƒJ äÉeóN , ä’É°üJ’G ∫ƒM äÉeƒ∏©e ÒaƒJ , ó©H øY ¥ƒ°ùàdG äÉeóÿ ∫É°üJG äGƒæb
 π≤f , ±Gô¨∏àdÉH ∫É°üJ’G , ó©H øY äGô“DƒŸG ó≤Y äÉeóN , ó©H øY ä’É°üJ’G π«°UƒJh
 äGƒæb ÒaƒJ , äÉfƒØ∏àdG äÉeóN , äÉfƒØ∏àdÉH ∫É°üJ’G , äÉaGô¨∏àdG äÉeóN , äÉaGô¨∏àdG
 , äÉ°ùcÉØdG ∫É°SQEG , ¢ùµ∏àdG äÉeóN , ¿ƒjõØ∏àdÉH åÑdG , ó©H øY ¥ƒ°ùàdG äÉeóÿ ∫É°üJG
 ÈY Qƒ°üdGh πFÉ°SôdG π≤f , âfÎfE’G ÈY IójÉ©e äÉbÉ£H ∫É°SQEG , á«ªbôdG äÉØ∏ŸG ∫É°SQEG
  »µ∏°SÓdG åÑdG , á«µ∏°S äÉeóN , »Jƒ°üdG ójÈdG äÉeóN , äÉaGô¨∏àdG ∫É°SQEG , ôJƒ«ÑªµdG

 . ä’É°üJ’G

ájOƒ©°ùdG ä’É°üJ’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ∏ªŸG  ,  11652:  Ü.Q  87912  :  Ü.¢U  ,  äÓ°SôŸG  »M  ,  ¢VÉjôdG  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

2020/2/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 á``jôµØdG  á``«µ∏ŸG  ájÉª◊  ¿ƒ```«é«∏ÿGh  …ƒ``∏©dG  ¢ù«ªN  ø``H  »∏Y  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe 112 :  Ü.Q , 2746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1349) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
135628 : 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

…O »J ∫G . »J »`a »H õæ°û«a ƒfCG ∂jQƒaƒjCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

óæ¡dG , ’GÒc , 673655 - â«µ«dÉc , hCG , »H , GQÉK’ƒc , 11/313»`a : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 á``jôµØdG  á``«µ∏ŸG  ájÉª◊  ¿ƒ```«é«∏ÿGh  …ƒ``∏©dG  ¢ù«ªN  ø``H  »∏Y  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe 112 :  Ü.Q , 2746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

121632 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 »`aGôZƒàØdG  ôjƒ°üàdG  äGhOCGh  Iõ¡LCGh  á«MÉ°ùŸGh  á«MÓŸGh  á«ª∏©dG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’G
 áÑbGôŸGh  IQÉ°TE’Gh  ¢SÉ«≤dGh  ¿RƒdG  äGhOCGh  ájô°üÑdG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’G  »FÉªæ«°ùdGh
 º«¶æJ hCG ∞«ãµJ hCG πjƒ– hCG íàah π°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , º«∏©àdGh PÉ≤fE’Gh (±Gô°TE’G)
 ,  Qƒ°üdG hCG  äƒ°üdG ï°ùf hCG  ∫É°SQEG  hCG  π«é°ùJ Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG hCG
 á«ªbQ ájƒjó«a ¢UGôbCG , á›óe ¢UGôbCG , π«é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM
 ä’BG  ,  ó≤ædG  ™£≤H  πª©J »àdG  Iõ¡LCÓd äÉ«dBG  ,  á«ªbôdG  π«é°ùàdG  §FÉ°Sh øe ÉgÒZh
  ôJƒ«Ñªc èeGôH , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó≤ædG π«é°ùJ

. ≥FGô◊G AÉØWEG Iõ¡LCG
 

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG
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(1349) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121633 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 . (äÉª°SGôdG)

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG

121634 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªY’G ¬«LƒJh IQGOGh ¿ÓY’Gh ájÉYódG äÉeóN

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG
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(1349) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121635 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdG , á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG ÚeCÉàdG , ÚeCÉàdG äÉeóN

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG

121636 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

.  ä’É°üJ’G

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG
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(1349) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121637 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ôØ°ùdGh äÓMôdG º«¶æJh ™∏°ùdG øjõîJh ∞«∏¨Jh π≤ædG

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG

121638 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G , ¬«aÎdG , ÖjQóàdG , Öjò¡àdGh º«∏©àdG

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG
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(1349) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121639 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 π«dÉëàdG  äÉeóN  ,  É¡H  á≤∏©àŸG  º«ª°üàdGh  åëÑdG  äÉeóNh  á«æ≤àdGh  á«ª∏©dG  äÉeóÿG

. ôJƒ«ÑªµdG èeGôHh OÉàY ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉeóN , á«YÉæ°üdG çÉëHC’Gh

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG

121640 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 »`aGôZƒàØdG  ôjƒ°üàdG  äGhOCGh  Iõ¡LCGh  á«MÉ°ùŸGh  á«MÓŸGh  á«ª∏©dG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’G
 áÑbGôŸGh  IQÉ°TE’Gh  ¢SÉ«≤dGh  ¿RƒdG  äGhOCGh  ájô°üÑdG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’G  »FÉªæ«°ùdGh
 º«¶æJ hCG ∞«ãµJ hCG πjƒ– hCG íàah π°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , º«∏©àdGh PÉ≤fE’Gh (±Gô°TE’G)
 ,  Qƒ°üdG hCG  äƒ°üdG ï°ùf hCG  ∫É°SQEG  hCG  π«é°ùJ Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG hCG
 á«ªbQ ájƒjó«a ¢UGôbCG , á›óe ¢UGôbCG , π«é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM
 ä’BG  ,  ó≤ædG  ™£≤H  πª©J »àdG  Iõ¡LCÓd äÉ«dBG  ,  á«ªbôdG  π«é°ùàdG  §FÉ°Sh øe ÉgÒZh
 , ôJƒ«Ñªc èeGôH , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó≤ædG π«é°ùJ

.  ≥FGô◊G AÉØWEG Iõ¡LCG
 

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG
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(1349) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121642 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
 ,  iôNCG  äÉÄa  »`a  IOQGh  ÒZh  OGƒŸG  √òg  øe  áYƒæ°üŸG  äÉéàæŸGh  iƒ≤ŸG  ¥QƒdGh  ¥QƒdG
 á∏ª©à°ùŸG ≥°ü∏dG OGƒe , á«°SÉWô≤dG , á«aGôZƒàØdG Qƒ°üdG , ÖàµdG ó«∏Œ OGƒe , äÉYƒÑ£ŸG
 ä’B’G  ,  øjƒ∏àdGhCG  ¿ÉgódG  »°TGôa ,  ÚfÉæØdG  OGƒeh ,  á«dõæe äÉjÉ¨d  hCG  á«°SÉWô≤dG  »`a
 OGƒe  ,  (Iõ¡LC’G  GóY)¢ùjQóàdGh  ¬«LƒàdG  OGƒe  ,  (äÉKB’G  GóY)  á«ÑàµŸG  ΩRGƒ∏dGh  áÑJÉµdG
 äÉ¡«°û«∏µdG  ,  á``YÉÑ£dG  ±hôM  ,  (iô``NCG  äÉ``Äa  »``a  IOQGƒdG  ô``«Z)  á«µà°SÓÑdG  ∞«∏¨àdG

 . (äÉª°SGôdG)

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG

121643 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG
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(1349) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121644 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdGh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG äÉeóN

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG

121645 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

.  ä’É°üJ’G

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG
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(1349) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121646 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ôØ°ùdGh äÓMôdG º«¶æJh ™∏°ùdG øjõîJh ∞«∏¨Jh π≤ædG

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG

121647 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 . á«aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G , ¬«aÎdG , ÖjQóàdG , Öjò¡àdGh º«∏©àdG

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG
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(1349) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121648 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 π«dÉëàdG  äÉeóN  ,  É¡H  á≤∏©àŸG  º«ª°üàdGh  åëÑdG  äÉeóNh  á«æ≤àdGh  á«ª∏©dG  äÉeóÿG

 . ôJƒ«ÑªµdG èeGôHh OÉàY ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉeóN , á«YÉæ°üdG çÉëHC’Gh

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG

121649 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 »`aGôZƒàØdG  ôjƒ°üàdG  äGhOCGh  Iõ¡LCGh  á«MÉ°ùŸGh  á«MÓŸGh  á«ª∏©dG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’G
 á``ÑbGôŸGh  IQÉ``°TE’Gh  ¢SÉ``«≤dGh  ¿Rƒ``dG  äGhOCGh  á```jô°üÑdG  äGhOC’Gh  Iõ``¡LC’G  »FÉªæ«°ùdGh
 º«¶æJ hCG ∞«ãµJ hCG πjƒ– hCG íàah π°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , º«∏©àdGh PÉ≤fE’Gh (±Gô°TE’G)
 ,  Qƒ°üdG hCG  äƒ°üdG ï°ùf hCG  ∫É°SQEG  hCG  π«é°ùJ Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG hCG
 á«ªbQ ájƒjó«a ¢UGôbCG , á›óe ¢UGôbCG , π«é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM
 ä’BG  ,  ó≤ædG  ™£≤H  πª©J »àdG  Iõ¡LCÓd äÉ«dBG  ,  á«ªbôdG  π«é°ùàdG  §FÉ°Sh øe ÉgÒZh
 , ôJƒ«Ñªc èeGôH , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó≤ædG π«é°ùJ

 . ≥FGô◊G AÉØWEG Iõ¡LCG

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG
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(1349) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121650 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
 ,  iôNCG  äÉÄa  »`a  IOQGh  ÒZh  OGƒŸG  √òg  øe  áYƒæ°üŸG  äÉéàæŸGh  iƒ≤ŸG  ¥QƒdGh  ¥QƒdG
 á∏ª©à°ùŸG ≥°ü∏dG OGƒe , á«°SÉWô≤dG , á«aGôZƒàØdG Qƒ°üdG , ÖàµdG ó«∏Œ OGƒe , äÉYƒÑ£ŸG
 ä’B’G  ,  øjƒ∏àdGhCG  ¿ÉgódG  »°TGôa ,  ÚfÉæØdG  OGƒeh ,  á«dõæe äÉjÉ¨d  hCG  á«°SÉWô≤dG  »`a
 OGƒe  ,  (Iõ¡LC’G  GóY)¢ùjQóàdGh  ¬«LƒàdG  OGƒe  ,  (äÉKB’G  GóY)  á«ÑàµŸG  ΩRGƒ∏dGh  áÑJÉµdG
 äÉ¡«°û«∏µdG  ,  á``YÉÑ£dG  ±hôM  ,  (iô``NCG  äÉ``Äa  »`a  IOQGƒ``dG  ÒZ)  á«µà°SÓÑdG  ∞«∏¨àdG

 . (äÉª°SGôdG)

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG

121651 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG
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(1349) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121652 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdGh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG äÉeóN

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG

121653 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

. ä’É°üJ’G

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG
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(1349) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121654 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ôØ°ùdGh äÓMôdG º«¶æJh ™∏°ùdG øjõîJh ∞«∏¨Jh π≤ædG

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG

121655 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G , ¬«aÎdG , ÖjQóàdG , Öjò¡àdGh º«∏©àdG

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG
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(1349) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121656 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 π«dÉëàdG  äÉeóN  ,  É¡H  á≤∏©àŸG  º«ª°üàdGh  åëÑdG  äÉeóNh  á«æ≤àdGh  á«ª∏©dG  äÉeóÿG

. ôJƒ«ÑªµdG èeGôHh OÉàY ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉeóN , á«YÉæ°üdG çÉëHC’Gh

óàª«d èæjódƒg ¢ùµà°ùLƒd äQÉª°Sh É«æjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , 847 : Ü.¢U ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿h Qƒ∏a çQƒa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , ófÓjBG ¿ÉÁÉc , 3011-1 …Gh

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG

alama1349.indd   23 7/9/20   12:39 PM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1349(

�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 : 62566
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو. اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62567
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1349(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62568
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62570
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62571
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62572
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62573
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62574
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62575
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62576
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62577
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62578
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1349(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62579
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62585
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1349(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62586
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62587
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/8/7م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 929 فـي 2011/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو. اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1349(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62588
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/4/4م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62589
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/4/4م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1349(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62590
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/4/4م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62591
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/4/4م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1349(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62592
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/4/4م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62594
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/8/7م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1349(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62603
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/6/11م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62604
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/6/11م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1349(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62605
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/6/11م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62614
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/6/11م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1349(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 70790
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/12/29م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1024 فـي 2013/8/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 70791
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/12/29م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1024 فـي 2013/8/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1349(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 70792
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/12/29م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1024 فـي 2013/8/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 70793
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/12/29م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1024 فـي 2013/8/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ميد جون�سون اأند كمبني ، اإل اإل �سى
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز اإل اإل �سى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2400 وي�ست لويد اإك�سربي�سواى ، اإيفان�سفـيل ، اإنديانا 0001 - 

47721 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 68981
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 33

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/6/9م 
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 963 فـي 2012/3/3م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأو�سنت نيكولز اآند كو ، اإنكوربوريتد 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : برينودريكارد انديا برايفت ملتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : هندية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : طابق اخلام�س ، دي - 3 دي�سرتيكت �سنرت �ساكت ، نيو ديلهي 

110017 ، الهند
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الهند 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/6/12م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/5م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 922
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1991/5/26م 
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 453 فـي 1991/4/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 3664

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1996/1/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 562 فـي 1995/11/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 3823

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1996/10/27م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 581 فـي 1996/8/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 3832

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1996/2/5م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 564 فـي 1995/12/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 3836

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1996/2/5م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 564 فـي 1995/12/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 4486

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1998/6/14م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 619 فـي 1998/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 8783

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/1/29م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 727 فـي 2002/9/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 9572

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/10/9م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 700 فـي 2001/8/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 13514

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2002/4/23م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 712 فـي 2002/2/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 14196

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2002/3/3م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 709 فـي 2002/12/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 15741

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/1/14م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 726 فـي 2002/9/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 16132

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2002/5/27م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 713 فـي 2002/2/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 18097

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/5/4م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 737 فـي 2003/2/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 21597

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/6/23م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 763 فـي 2004/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 32965

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/4/3م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 795 فـي 2005/7/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 36571

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/10/30م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 810 فـي 2006/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 37842

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/7/1م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 808 فـي 2006/2/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 38093

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2007/1/10م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 814 فـي 2006/5/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 39455

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2007/8/13م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 827 فـي 2006/11/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 39826

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2007/7/10م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 822 فـي 2006/9/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 40492

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2007/8/13م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 827 فـي 2006/11/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 40837

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/2/2م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 833 فـي 2007/2/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 41481

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/2/10م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 836 فـي 2007/4/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 42957

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/4/16م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 851 فـي 2007/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 44324

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/4/23م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 856 فـي 2008/2/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 45371

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/4/23م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 856 فـي 2008/2/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لنكوم بارفام ايه بيوتي اند �ساي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال ، 75008 باري�س ، فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 11655 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2002/9/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 697 فـي 2001/6/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : فـيدرال - موجول اجني�سن كومباين 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فـيدرال - موجول اجني�سن ال ال �سي

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

 ، اآي 48034  اأم   ، �ساوثفـيلد   ، رود  وي�ســــت 11 مايـــل  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 27300 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/5م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1349(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 34003

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2012/11/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 977 فـي 2012/6/30م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : وات�سون انرتبراي�سيز ال تي دي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ايه . ا�س . وات�سون تي ام ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : فـي�سرتا كوربوريت �سريف�سيز �سنرت , ويكاهامز كاي II , رود 

تاون , تورتوال , فـي جي 1110 , جزر العذراء الربيطانية 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : جزر العذراء الربيطانية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/30م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 34994

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/6/21 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 803 فـي 2005/11/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : وات�سون انرتبراي�سيز ال تي دي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ايه. ا�س. وات�سون تي ام ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : فـي�سرتا كوربوريت �سريف�سيز �سنرت , ويكاهامز كاي II , رود 

تاون , تورتوال , فـي جي 1110 , جزر العذراء الربيطانية 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : جزر العذراء الربيطانية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/30م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1349(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 35348

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/6/21 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 803 فـي 2005/11/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : وات�سون انرتبراي�سيز ال تي دي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ايه. ا�س. وات�سون تي ام ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : فـي�سرتا كوربوريت �سريف�سيز �سنرت , ويكاهامز كاي II , رود 

تاون , تورتوال , فـي جي 1110 , جزر العذراء الربيطانية 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : جزر العذراء الربيطانية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/30م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23591 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 2

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/6/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 764 فـي 2004/4/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : داميلر ايه جي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سمارت اأوتوموبيل كو , ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 818 بينهاي , �سكند رود , هانغت�سو باي نيو زون , نينغبو , 

ت�سجيانغ بروفـينز , ال�سني 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1349(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23592 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 4

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/9/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 768 فـي 2004/6/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : داميلر ايه جي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سمارت اأوتوموبيل كو , ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 818 بينهاي , �سكند رود , هانغت�سو باي نيو زون , نينغبو , 

ت�سجيانغ بروفـينز , ال�سني 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23593 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 6

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 770 فـي 2004/7/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : داميلر ايه جي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سمارت اأوتوموبيل كو , ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 818 بينهاي , �سكند رود , هانغت�سو باي نيو زون , نينغبو , 

ت�سجيانغ بروفـينز , ال�سني 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1349(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23594 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/9/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 768 فـي 2004/6/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : داميلر ايه جي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سمارت اأوتوموبيل كو , ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 818 بينهاي , �سكند رود , هانغت�سو باي نيو زون , نينغبو , 

ت�سجيانغ بروفـينز , ال�سني 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23595 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/6/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 760 فـي 2004/2/7م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : داميلر ايه جي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سمارت اأوتوموبيل كو , ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 818 بينهاي , �سكند رود , هانغت�سو باي نيو زون , نينغبو , 

ت�سجيانغ بروفـينز , ال�سني 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1349(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23596 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/6/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 764 فـي 2004/4/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : داميلر ايه جي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سمارت اأوتوموبيل كو , ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 818 بينهاي , �سكند رود , هانغت�سو باي نيو زون , نينغبو , 

ت�سجيانغ بروفـينز , ال�سني 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23597 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 770 فـي 2004/7/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : داميلر ايه جي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سمارت اأوتوموبيل كو , ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 818 بينهاي , �سكند رود , هانغت�سو باي نيو زون , نينغبو , 

ت�سجيانغ بروفـينز , ال�سني 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23598 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 770 فـي 2004/7/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : داميلر ايه جي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سمارت اأوتوموبيل كو , ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 818 بينهاي , �سكند رود , هانغت�سو باي نيو زون , نينغبو , 

ت�سجيانغ بروفـينز , ال�سني 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23599 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 770 فـي 2004/7/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : داميلر ايه جي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سمارت اأوتوموبيل كو , ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 818 بينهاي , �سكند رود , هانغت�سو باي نيو زون , نينغبو , 

ت�سجيانغ بروفـينز , ال�سني 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23600 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 19

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 770 فـي 2004/7/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : داميلر ايه جي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سمارت اأوتوموبيل كو , ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 818 بينهاي , �سكند رود , هانغت�سو باي نيو زون , نينغبو , 

ت�سجيانغ بروفـينز , ال�سني 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23601 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 770 فـي 2004/7/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : داميلر ايه جي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سمارت اأوتوموبيل كو , ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 818 بينهاي , �سكند رود , هانغت�سو باي نيو زون , نينغبو , 

ت�سجيانغ بروفـينز , ال�سني 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23602 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 28

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/9/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 768 فـي 2004/6/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : داميلر ايه جي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سمارت اأوتوموبيل كو , ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 818 بينهاي , �سكند رود , هانغت�سو باي نيو زون , نينغبو , 

ت�سجيانغ بروفـينز , ال�سني 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23603 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 34

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/6/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 764 فـي 2004/4/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : داميلر ايه جي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سمارت اأوتوموبيل كو , ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 818 بينهاي , �سكند رود , هانغت�سو باي نيو زون , نينغبو , 

ت�سجيانغ بروفـينز , ال�سني 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23604 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/9/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 767 فـي 2004/5/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : داميلر ايه جي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سمارت اأوتوموبيل كو , ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 818 بينهاي , �سكند رود , هانغت�سو باي نيو زون , نينغبو , 

ت�سجيانغ بروفـينز , ال�سني 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23605 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/6/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 764 فـي 2004/4/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : داميلر ايه جي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سمارت اأوتوموبيل كو , ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 818 بينهاي , �سكند رود , هانغت�سو باي نيو زون , نينغبو , 

ت�سجيانغ بروفـينز , ال�سني 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23606 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 770 فـي 2004/7/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : داميلر ايه جي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سمارت اأوتوموبيل كو , ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 818 بينهاي , �سكند رود , هانغت�سو باي نيو زون , نينغبو , 

ت�سجيانغ بروفـينز , ال�سني 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجـــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23607 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 38

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 770 فـي 2004/7/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : داميلر ايه جي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سمارت اأوتوموبيل كو , ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 818 بينهاي , �سكند رود , هانغت�سو باي نيو زون , نينغبو , 

ت�سجيانغ بروفـينز , ال�سني 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23608 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 768 فـي 2004/6/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : داميلر ايه جي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سمارت اأوتوموبيل كو , ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 818 بينهاي , �سكند رود , هانغت�سو باي نيو زون , نينغبو , 

ت�سجيانغ بروفـينز , ال�سني 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23609 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 40

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/9/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 768 فـي 2004/6/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : داميلر ايه جي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سمارت اأوتوموبيل كو , ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 818 بينهاي , �سكند رود , هانغت�سو باي نيو زون , نينغبو , 

ت�سجيانغ بروفـينز , ال�سني 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23610 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 770 فـي 2004/7/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : داميلر ايه جي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سمارت اأوتوموبيل كو , ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 818 بينهاي , �سكند رود , هانغت�سو باي نيو زون , نينغبو , 

ت�سجيانغ بروفـينز , ال�سني 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23611 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/6/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 764 فـي 2004/4/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : داميلر ايه جي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سمارت اأوتوموبيل كو , ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 818 بينهاي , �سكند رود , هانغت�سو باي نيو زون , نينغبو , 

ت�سجيانغ بروفـينز , ال�سني 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/5/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/7/6م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 86065 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2015/4/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1083 فـي 2014/12/21م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : رير هو�سبيتالتي ماجنيمينت ، ال ال �سي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : رير هو�سبيتالتي انرتنا�سيونال ، انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

 -  32837 فلوريدا   ، اأورالندو   ، درايف  �سنرت  داردين   1000  : العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

الواليات املتحدة االأمريكية 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/2/2م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 86066 

االفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2015/4/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1083 فـي 2014/12/21م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : رير هو�سبيتالتي ماجنيمينت ، ال ال �سي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : رير هو�سبيتالتي انرتنا�سيونال ، انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

 -  32837 فلوريدا   ، اأورالندو   ، درايف  �سنرت  داردين   1000  : العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

الواليات املتحدة االأمريكية 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/2/2م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/21م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكــام املــادة )19( مـن قانـون )نظـام( العالمـات التجاريــة 
لدول جملـــ�س التعـــاون لدول اخلليـــج العربيـة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقــــم 2017/33 ، 

اأنــه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية : 

رقم م
تاريخ �ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــةالعالمة

�لت�شجيل

162561
�سحار العاملية ل�سناعة اليوريا 

والكيماويات �س.م.ع.م
2010/5/2التجارة وال�سناعة

264393
مركز زينل لإلكرتونيات ل�ساحبها 

محمد عبدالطيف زينل
2010/8/25التجارة وال�سناعة

364394
مركز زينل لإلكرتونيات ل�ساحبها 

محمد عبدالطيف زينل
2010/8/25التجارة وال�سناعة

422977
جموهرات دام�س �س.ذ.م.م -

محدودة امل�سئولية
2000/7/5التجارة وال�سناعة

563336
�سركة م�سانع احللويات الر�سيدي 

امليزان �س.م.م
2010/6/14التجارة وال�سناعة

663337
�سركة م�سانع احللويات الر�سيدي 

امليزان �س.م.م
2010/6/14التجارة وال�سناعة

723049
ال�سركة الوطنية لل�سناعات 

الغذائية املحدودة
2000/7/12التجارة وال�سناعة

823048
ال�سركة الوطنية لل�سناعات 

الغذائية املحدودة
2000/7/12التجارة وال�سناعة

1989/11/7التجارة وال�سناعةلوريــال93250

1989/11/7التجارة وال�سناعةلوريـــال  103256
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رقم م
تاريخ �ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــةالعالمة

�لت�شجيل

1989/11/7التجارة وال�سناعةلوريال113252

2010/8/28التجارة وال�سناعةبارك�سون كوربوري�سن1264414

2010/6/13التجارة وال�سناعةذي بوت�س كومبني بي ال �سي  1363301

2010/9/21التجارة وال�سناعة�سو�سيتي دي هوتيلز مرييديان   1464673

1990/5/21التجارة وال�سناعةوولفرين اآوتدورز ، اإنك154295

2010/5/5التجارة وال�سناعةالفا�سيجما ا�س بى ايه1662710

2010/5/5التجارة وال�سناعةالفا�سيجما ا�س بى ايه1762711

2000/5/2التجارة وال�سناعةجابريلي �ستديو ، انك   1822388

2000/5/20التجارة وال�سناعةبربري ليمتد1922568

2000/5/20التجارة وال�سناعةبربري ليمتد2022569

2160054
�سركة دور�س�سرت

 انرتنا�سيونال جروب
2009/11/14التجارة وال�سناعة

2260055
�سركة دور�س�سرت

 انرتنا�سيونال جروب
2009/11/14التجارة وال�سناعة

2010/6/12التجارة وال�سناعةغوم العاملية �س.م.ح2363258

2010/6/12التجارة وال�سناعةغوم العاملية �س.م.ح2463257

1990/9/3التجارة وال�سناعةابل انك   254624

1990/9/3التجارة وال�سناعةابل انك264625

1990/9/3التجارة وال�سناعةابل انك274626

1990/9/3التجارة وال�سناعةابل انك284627
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1990/9/3التجارة وال�سناعةابل انك294628

1990/9/3التجارة وال�سناعةابل انك304629

1990/9/3التجارة وال�سناعةابل انك   314630

1990/9/3التجارة وال�سناعةابل انك   324631

1990/9/3التجارة وال�سناعةابل انك   334632

1990/9/3التجارة وال�سناعةابل انك   343633

2009/12/15التجارة وال�سناعة�سلمربجري تكنولوجي بي .فـي3560458

2000/6/3التجارة وال�سناعةفـي اف انرتنا�سيونال ا�س ا جي ال3622740

2000/6/3التجارة وال�سناعةفـي اف انرتنا�سيونال ا�س ا جي ال3722761

2000/6/3التجارة وال�سناعةفـي اف انرتنا�سيونال ا�س ا جي ال3822747

2000/6/3التجارة وال�سناعةفـي اف انرتنا�سيونال ا�س ا جي ال3922754

1990/5/30التجارة وال�سناعةكوزبور ا�سيون هابانو�س ا�س . اأ404346

4122405
ايرفان فودذ�س

 )بي0فيي0تي ( ليمتد
2000/5/6التجارة وال�سناعة

4263086
جرافي�س هولدينجز

 برايفيت ليمتيد
2010/5/30التجارة وال�سناعة

4363087
جرافي�س هولدينجز

 برايفيت ليمتيد
2010/5/30التجارة وال�سناعة

2010/9/26التجارة وال�سناعةهاردينج ما�سني تولز بي.فـي4464747

2010/10/23التجارة وال�سناعةاوبتى فا�سن )�س.ذ.م.م(4565149
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�لت�شجيل

4662210
�سركة ت�سويق منتجات قودي 

ال�سعودية املحدودة
2010/10/4التجارة وال�سناعة

4762332
�سركة ت�سويق منتجات قودي 

ال�سعودية املحدودة
2010/4/17التجارة وال�سناعة

4862331
�سركة ت�سويق منتجات قودي 

ال�سعودية املحدودة
2010/4/17التجارة وال�سناعة

4962330
�سركة ت�سويق منتجات قودي 

ال�سعودية املحدودة
2010/4/17التجارة وال�سناعة

5062211
�سركة ت�سويق منتجات قودي 

ال�سعودية املحدودة
2010/4/10التجارة وال�سناعة

5162209
�سركة ت�سويق منتجات قودي 

ال�سعودية املحدودة
2010/4/10التجارة وال�سناعة

5262208
�سركة ت�سويق منتجات قودي 

ال�سعودية املحدودة
2010/4/10التجارة وال�سناعة

5362207
�سركة ت�سويق منتجات قودي 

ال�سعودية املحدودة
2010/4/10التجارة وال�سناعة

5462206
�سركة ت�سويق منتجات قودي 

ال�سعودية املحدودة  
2010/4/10التجارة وال�سناعة

5565216
بنتاجون خلدمات 
ال�سحن)�س.ذ.م.م(

2010/10/27التجارة وال�سناعة

2010/6/21التجارة وال�سناعةا�ستيال�س دوت�سالند جي اأم بي اأت�س5663447
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�لت�شجيل

2010/6/21التجارة وال�سناعةا�ستيال�س دوت�سالند جي اأم بي اأت�س5763448

2010/6/21التجارة وال�سناعةا�ستيال�س دوت�سالند جي اأم بي اأت�س5863449

2010/6/21التجارة وال�سناعةا�ستيال�س دوت�سالند جي اأم بي اأت�س5963450

2010/6/21التجارة وال�سناعةا�ستيال�س دوت�سالند جي اأم بي اأت�س6063451

2000/3/12التجارة وال�سناعةبرييللي تاير ا�س بي ايه6124247

2010/7/20التجارة وال�سناعةبري فيتي فان ميل ا�س بي ايه  6263839

6323451
باير�س موتورين

 ويرك اكتنجز ل�سافت   
2000/8/27التجارة وال�سناعة

6423452
باير�س موتورين

 ويرك اكتنجز ل�سافت
2000/8/27التجارة وال�سناعة

2000/8/1التجارة وال�سناعةتايتان كومباين ليميتيد6523240

1990/8/20التجارة وال�سناعةمايفري بريفيومز ليمتيد664518

1990/8/22التجارة وال�سناعةماكيتا كوربوري�سن   674556

2000/8/27التجارة وال�سناعةدي لفال هولدينغ ايه بي6823442

2000/8/27التجارة وال�سناعةدي لفال هولدينغ ايه بي6923443

2000/8/27التجارة وال�سناعةدي لفال هولدينغ ايه بي   7023444

2000/8/27التجارة وال�سناعةدي لفال هولدينغ ايه بي7123445

2000/8/27التجارة وال�سناعةدي لفال هولدينغ ايه بي   7223446

2000/8/27التجارة وال�سناعةدي لفال هولدينغ ايه بي7323447
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�لت�شجيل

2000/8/27التجارة وال�سناعةدي لفال هولدينغ ايه بي7423448

2000/8/27التجارة وال�سناعةدي لفال هولدينغ ايه بي7523449

2000/8/27التجارة وال�سناعةدي لفال هولدينغ ايه بي7623450

2000/9/11التجارة وال�سناعةجيفاودان ا�س . اأ7723614
2000/9/11التجارة وال�سناعةجيفاودان ا�س . اأ7823616

2000/9/11التجارة وال�سناعةجيفاودان ا�س . اأ7923617

2000/9/11التجارة وال�سناعةجيفاودان ا�س . اأ8023618
2000/9/11التجارة وال�سناعةجيفاودان ا�س . اأ8123619
2000/9/11التجارة وال�سناعةجيفاودان ا�س . اأ8223621

2000/9/11التجارة وال�سناعةجيفاودان ا�س . اأ8323622

2000/9/11التجارة وال�سناعةجيفاودان ا�س . اأ8423623

2000/8/1التجارة وال�سناعةتيتان ايند�سرتيز ليمتد8523239

8623874
بويغ فران�س

 )�سو�سيتي بار اك�سنز �سيمبليفاي(  
2000/10/31التجارة وال�سناعة

8763594
�سي�ستم باك ل�سناعة

 ال�سناديق الكرتونية ذ.م.م
2010/7/3التجارة وال�سناعة

8863282
م�سنع نفر تارى- 

اأحمد مدوح و�سريكته
2010/6/12التجارة وال�سناعة

2010/7/5التجارة وال�سناعةمخازن خريا8963629

2000/7/18التجارة وال�سناعةميفا �سويز اأيه جي9023112

9163730
لل�س انرتنا�سيونال
 )بي فـي اأي( اأنك  

2010/12/7التجارة وال�سناعة
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�لت�شجيل

2010/10/2التجارة وال�سناعة�سفيكو جلوبال م.م.ح  9264829

2010/10/2التجارة وال�سناعة�سفيكو جلوبال م.م.ح  9364830

2010/7/25التجارة وال�سناعة�سيام يوكو كومباين ليميتد9463854

2010/9/18التجارة وال�سناعةديريك كوربوري�سن9564559

2010/6/23التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة الإمارات لالت�سالت9663460

2010/6/23التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة الإمارات لالت�سالت9763459

2010/6/20التجارة وال�سناعةجمموعة اأغذية �س.م.ع9863433

2010/6/20التجارة وال�سناعةجمموعة اأغذية �س.م.ع9963434

2010/6/20التجارة وال�سناعةجمموعة اأغذية �س.م.ع10063435

2010/6/20التجارة وال�سناعةجمموعة اأغذية �س.م.ع10163436

1024394
فيات جروب ماركيتينج اند 

كوربوريت كوميونيكي�سن
 ا�س.بي.ايه

1990/6/24التجارة وال�سناعة

1034395
فيات جروب ماركيتينج اند 

كوربوريت كوميونيكي�سن
 ا�س.بي.ايه

1990/6/24التجارة وال�سناعة

1991/6/3التجارة وال�سناعةرميا تيب توب اي جي1045575

1990/7/10التجارة وال�سناعةفران�س�س بو�سوتيل & �سنز ليميتد   1054429

1990/7/10التجارة وال�سناعةفران�س�س بو�سوتيل & �سنز ليميتد1064430
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1990/9/18التجارة وال�سناعةفران�سيز بيو�سوتيل اند �سنز ليمتد1074724

1990/9/18التجارة وال�سناعةفران�سيز بيو�سوتيل اند �سنز ليمتد1084725

1094484
بي بي جي كوتينجز نيدر

 لند بي .فـي
1990/8/5التجارة وال�سناعة

2011/8/1التجارة وال�سناعةجي اي تي غروب هولدنغز ليميتد11069545

2011/8/1التجارة وال�سناعةجي اي تي غروب هولدنغز11169546

2011/8/1التجارة وال�سناعةجي اي تي غروب هولدنغز11269547

2011/8/1التجارة وال�سناعةجي اي تي غروب هولدنغز11369548

11463936
رييد& تيلور

 )انرتنا�سيونال( ليميتيد
2010/7/27التجارة وال�سناعة

11563937
رييد& تيلور

 )انرتنا�سيونال( ليميتيد
2010/7/27التجارة وال�سناعة

1990/6/24التجارة وال�سناعةفيات اوتو ا�س بي اأ  1164396

2000/6/13التجارة وال�سناعة�سيمن�س اكتنجزل�سافت11722854

2000/6/13التجارة وال�سناعة�سيمن�س اأكتنجز ل�سافت11822858

1990/9/12التجارة وال�سناعةت�سامبيون برودكت�س يورب ليمتد1194696

1990/9/12التجارة وال�سناعةت�سامبيون برودكت�س يورب ليمتد1204695

1990/10/14التجارة وال�سناعةدي ديلر كوربوري�سن1214862

1990/10/14التجارة وال�سناعةدي ديلر كوربوري�سن1224863

1990/10/14التجارة وال�سناعةدي ديلر كوربوري�سن1234864

1990/10/14التجارة وال�سناعةدي ديلر كوربوري�سن1244865
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12522982
كرافت فوورز بيلجيوم

 انتليك�سوال بروبرتي  
2000/7/5التجارة وال�سناعة

12663708
�سركة جمموعة ما�سي �س.م.ل 

)�سركة قاب�سة(   
2010/7/12التجارة وال�سناعة

1999/12/21التجارة وال�سناعةغروتو ا�س بي ايه12721546

1999/12/21التجارة وال�سناعةغروتو ا�س بي ايه12821547

2010/1/10التجارة وال�سناعة�سركة جمموعة ما�سي �س.م.ل12960905

2010/1/10التجارة وال�سناعة�سركة جمموعة ما�سي �س.م.ل13060906

2010/4/19التجارة وال�سناعةبولتون مانيتوبا ا�س بي اأ13162363

2010/4/19التجارة وال�سناعةبولتون مانيتوبا ا�س بي اأ  13262362

2010/4/19التجارة وال�سناعةبولتون مانيتوبا ا�س بي اأ  13362364

2010/4/19التجارة وال�سناعةبولتون مانيتوبا ا�س بي اأ13462359

2010/4/19التجارة وال�سناعةبولتون مانيتوبا ا�س بي اأ13562360

2010/4/19التجارة وال�سناعةبولتون مانيتوبا ا�س بي اأ13662361

2010/4/20التجارة وال�سناعةاو�سا انرتنا�سيونال ليمتد13762387

2010/4/20التجارة وال�سناعةاو�سا انرتنا�سيونال ليمتد13862388

13962619
�ستاروود هوتيلز اأند ريزورت�س 

وورلدوايد ، ال ال �سي
2010/5/2التجارة وال�سناعة

2000/5/28التجارة وال�سناعةبري الي�س انرتنا�سنول يوروب ملتد14022678

14162812
جال�سكو �سميث كالين كون�سيومر 
هيلثكري )يو كيه( اآي بي ليميتيد

2010/5/12التجارة وال�سناعة
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14262813
جال�سكو �سميث كالين كون�سيومر 
هيلثكري )يو كيه( اآي بي ليميتيد

2010/5/12التجارة وال�سناعة

14362983
�سرياتون انرتنا�سيونال

 اي بي ، ال ال �سي
2010/5/22التجارة وال�سناعة

2010/5/19التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة الزاهر التجارية14462934

2010/05/19التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة الزاهر التجارية14562933

2010/5/9التجارة وال�سناعةا�سو�سيتيد بريتي�س فوودز بي األ �سي   14662779

2010/5/9التجارة وال�سناعةا�سو�سيتيد بريتي�س فوودز بي األ �سي14762778

2000/7/9التجارة وال�سناعةاإن كيه كيه تيوب�س  14823034

14962463
ماجد الفطيم للت�سلية

 والرتفيه )�س.ذ.م.م(  
2010/4/24التجارة وال�سناعة

15062462
ماجد الفطيم للت�سلية 

والرتفيه )�س.ذ.م.م(
2010/4/24التجارة وال�سناعة

15162461
ماجد الفطيم للت�سلية
 والرتفيه )�س.ذ.م.م(

2010/4/24التجارة وال�سناعة

15262460
ماجد الفطيم للت�سلية
 والرتفيه )�س.ذ.م.م(

2010/4/24التجارة وال�سناعة

2010/5/18التجارة وال�سناعةكوجليت باملوليف كومبني15362907

2010/5/18التجارة وال�سناعةكوجليت باملوليف كومبني15462906

2010/5/18التجارة وال�سناعةكوجليت باملوليف كومبني15562905
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تاريخ 
�لت�شجيل

1990/5/6التجارة وال�سناعةكوجليت - بلموليف كومبني1564234

1990/5/6التجارة وال�سناعة�سركة مذيب حداد واأولده1574236

2010/11/10التجارة وال�سناعة�سركة همام محمد اخلويل و�سركاه15865456

2010/7/5التجارة وال�سناعةدي ا�س ام اآي بي ا�سيت�س بي.فـي15963649

2010/7/5التجارة وال�سناعةدي ا�س ام اآي بي ا�سيت�س بي.فـي16063650

16123806
فيليب موري�س برودكت�س

 ا�س.اأ - �س.م.م  
2000/10/18التجارة وال�سناعة

2011/4/20التجارة وال�سناعةكوزموبال�ست ال�سناعية ذ.م.م16267848

2000/7/9التجارة وال�سناعةمريك �سارب & دوهم كورب16323021

2010/6/6التجارة وال�سناعةبانا�سونك كوربوري�سن16463142

2010/6/13التجارة وال�سناعةفوجت�سو جرنال ليمتد16563296

16663366
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا

 )ني�سان موتور كو ليمتد(
2010/6/15التجارة وال�سناعة

2010/6/29التجارة وال�سناعةايوت لبوراتوريز16763535

2010/9/27التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي16864752

2010/9/27التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي16964751

2010/9/19التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي17064654

2010/9/19التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي17164653

2010/9/7التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي17264533
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تاريخ 
�لت�شجيل

2010/8/22التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي17364351

2010/8/14التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي17464260

2010/8/14التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي17564259

2010/7/7التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي17663682

2000/8/2التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي17723285

1990/8/27التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي1784595

2000/12/13التجارة وال�سناعةاف . هوفمان - لرو�س اجي  17924410

2000/7/24التجارة وال�سناعةرو�س دايابيتي�س كري جي اإم بي اإت�س18023152

2000/7/24التجارة وال�سناعةرو�س دايابيتي�س كري جي اإم بي اإت�س18123151

2000/7/24التجارة وال�سناعةرو�س دايابيتي�س كري جي اإم بي اإت�س18223150

2010/6/23التجارة وال�سناعةترميف انرتتريد ايه جي18363461

1990/7/8التجارة وال�سناعةتن�سار انرتنا�سيونال ليمتد1844420

2011/4/4التجارة وال�سناعةذي كليفالند كلينيك فاوندي�سن18567736

2011/4/4التجارة وال�سناعةذي كليفالند كلينيك فاوندي�سن18667735

2011/4/4التجارة وال�سناعةذي كليفالند كلينيك فاوندي�سن18767734

2011/4/4التجارة وال�سناعةذي كليفالند كلينيك فاوندي�سن18867733

2011/4/4التجارة وال�سناعةذي كليفالند كلينيك فاوندي�سن18967732

2011/4/4التجارة وال�سناعةذي كليفالند كلينيك فاوندي�سن19067731

-90-



اجلريدة الر�سمية العدد )1349(

مكتب �أبو متام - محا�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة خليج م�سقط �ملتحدة �ش.م.م
م�سقط  خليج  �سركـة  بت�سفـية  يقــوم  اأنـه   - قانونيون  محا�سبون   - متام  اأبو  مكتب  يعلــن 
وفقا التفاق   ،  1061368 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  املتحدة 
ال�سركاء املوؤرخ 2020/6/11م ، وللم�سفــــي وحده حــــــق متثيـل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيـــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي :
�لوطية - بناية �لرميلة 106 - �لطابق �لأول - مكتب رقم : 12

�ش.ب : 57 ر.ب : 118 جممع �حلارثي 
هاتف رقم : 24571320 - 24571321 فاك�ش رقم : 24571324

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 .
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة درة �ل�ساحل للخدمات و�لتجارة �ش.م.م

يعلــن مكتب اأبو متام - محا�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركـة درة ال�ساحل للخدمات 
والتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1325213 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2020/6/11م ، وللم�سفــــي وحده حــــــق متثيـل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيـــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي :
�لوطية - بناية �لرميلة 106 - �لطابق �لأول - مكتب رقم : 12

�ش.ب : 57 ر.ب : 118 جممع �حلارثي 
هاتف رقم : 24571320 - 24571321 فاك�ش رقم : 24571324

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 .
�مل�سفــي
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مكتب �لرباعي لتدقيق �حل�سابات و�ل�ست�سار�ت �ملالية و�لإد�رية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع مدينة �لنه�سة �ملتحدة للتجارة �ش.م.م

يعلــن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـية 
�سركـة م�ساريع مدينة النه�ســـة املتحــدة للتجــارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل 
الـتجاري بالرقم 1206968 ، وللم�سفــــي وحده حــــــق متثيـل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيـــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 23 ر.ب :133 

هاتف رقم : 99565065
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 .
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لأبي�ش للطاقة �لكهربائية و�خلدمات �ش.م.م

يعلــن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـية 
ال�سجل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  واخلدمات  الكهربائية  للطاقة  االأبي�ش  �سركـة 
الـتجاري بالرقم 1795589 ، وللم�سفــــي وحده حــــــق متثيـل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيـــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 23 ر.ب :133 

هاتف رقم : 99565065
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 .

�مل�سفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة خط �لنحل للتجارة و�ملقاولت �ش.م.م

يعلــن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـية 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  واملقاوالت  للتجارة  النحل  �سركـة خط 
 ، الغـيـــر  اأمــام  الت�سفـيــة  ال�سركـــة فـي  ، وللم�سفــــي وحده حــــــق متثيـل  بالرقم 1663925 
وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي :
�ش.ب : 23 ر.ب :133 

هاتف رقم : 99565065
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 .

�مل�سفــي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�سقط للمن�سوجات �ش.م.م

يعلــن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـية 
الـتجـــاري بالرقـــم  اأمانــة ال�سجــل  لــــدى  ، وامل�سجلــة  �سركــة م�سقــط للمن�سوجــات �ش.م.م 
وعلـــى   ، الغـيـــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  حــــــق متثيـل  وللم�سفــــي وحده   ،  1254319
اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي :
�ش.ب : 23 ر.ب :133 

هاتف رقم : 99565065
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 .

�مل�سفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �حلافة �لعاملية للحلول �ل�سحن �ش.م.م

يعلــن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـية 
�سركــة احلافة العاملية للحلول ال�سحن �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري 
اأمــام الغـيـــر ،  بالرقـــم 1108031 ، وللم�سفــــي وحده حــــــق متثيـل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 
وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي :
�ش.ب : 23 ر.ب :133 

هاتف رقم : 99565065
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 .
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لفاخر �ملتحدة �ش.م.م

يعلــن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـية 
�سركــة الفاخر املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1061658 ،
اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيـــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيـل  حــــــق  وحده  وللم�سفــــي 

مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 23 ر.ب :133 

هاتف رقم : 99565065
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 .
�مل�سفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�سو�ق ومخبز م�سقط �حلديث  �ش.م.م

يعلــن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـية 
�سركــة اأ�سواق ومخبز م�سقط احلديث �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري 
اأمــام الغـيـــر ،  بالرقـــم 1200399 ، وللم�سفــــي وحده حــــــق متثيـل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 
وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي :
�ش.ب : 23 ر.ب :133 

هاتف رقم : 99565065
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 .
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�سقط �لعاملية للتموين و�خلدمات  �ش.م.م

يعلــن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـية 
ال�سجــل  اأمانــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  واخلدمــات  للتمويـــن  العامليـــة  م�سقــط  �سركــة 
الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــــة  متثيــــل  حــــــق  وحــده  وللم�سفــــي   ،  1047314 بالرقـــم  الـتجـــاري 
اأمــام الغـيـــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 23 ر.ب :133 

هاتف رقم : 99565065
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 . 
�مل�سفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع غالية �ل�ساملة - ت�سامنية

يعلــن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـية 
الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - ال�ساملة  غالية  م�ساريع  �سركــة 
بالرقـــم 1344190 ، وللم�سفــــي وحــده حــــــق متثيــــل ال�سركـــــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــــر ،

وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 
العنوان االآتـي :

�ش.ب : 23 ر.ب :133 
هاتف رقم : 99565065

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 . 
�مل�سفــي

كاظم بن عبد�للـه بن علي �لعجمي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة برتاب جيفر�ج و�سركاه - تو�سية

برتـــاب جيفــراج  �سركــــة  بت�سفـيــة  يقـــــوم  اأنــه  العجمي  علي  بن  عبداللـه  بن  كاظم  يعلــن 
و�سركاه - تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3001156 ، وللم�سفـي 
اأمــام الغـيـــر ، وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�سفي  وحده حــق متثيـل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 

فـــي كافة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
  ولية �سحار - محافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب : 9 ر.ب : 327
هاتف رقم : 99250400 

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 .
�مل�سفــي
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مكتب �خلرب�ء �لعامليون لتدقيق �حل�سابات و�ل�ست�سار�ت �لقت�سادية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مدينة �لرماح �لدولية �ش.م.م
اأنـه يقــوم  يعلــن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيــق احل�سابـــات واال�ست�ســـارات االقت�ساديــــة 
الـتجاري  اأمانــة ال�سجل  لــدى  ، وامل�سجلــة  بت�سفـية �سركـة مدينة الرماح الدولية �ش.م.م 
بالرقم 1318384 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/2/3م ، وللم�سفــــي وحده حــق متثيـل 
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
محافظة م�سقط - ولية بو�سر - �لغربة �جلنوبية - �سكة رقم : 3745 
جممع رقم : 237 - مبنى رقم : 3791 - �لطابق �لثاين - �سقة رقم : 22

هاتف رقم : 99221971 - 95806298 فاك�ش رقم : 24595912
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملليونري للم�ساريع �ملتحدة �ش.م.م

اأنـه يقــوم  يعلــن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيــق احل�سابـــات واال�ست�ســـارات االقت�ساديــــة 
بت�سفـية �سركـة  املليونري للم�ساريع املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري 
بالرقم 1216055 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/2/27م ، وللم�سفــــي وحده حــق متثيـل 
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
محافظة م�سقط - ولية بو�سر - �لغربة �جلنوبية - �سكة رقم : 3745 
جممع رقم : 237 - مبنى رقم : 3791 - �لطابق �لثاين - �سقة رقم : 22

هاتف رقم : 99221971 - 95806298 فاك�ش رقم : 24595912
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أنو�ر لال�ستثمار و�لتنمية �ش.م.م

اأنـه يقــوم  يعلــن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيــق احل�سابـــات واال�ست�ســـارات االقت�ساديــــة 
بت�سفـية �سركـة اأنوار لال�ستثمار والتنمية �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري 
بالرقم 1296459 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/3/1م ، وللم�سفــــي وحده حــق متثيـل 
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
محافظة م�سقط - ولية بو�سر - �لغربة �جلنوبية - �سكة رقم : 3745 
جممع رقم : 237 - مبنى رقم : 3791 - �لطابق �لثاين - �سقة رقم : 22

هاتف رقم : 99221971 - 95806298 فاك�ش رقم : 24595912
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أحمد ونورجان للتجارة �ش.م.م

اأنـه يقــوم  يعلــن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيــق احل�سابـــات واال�ست�ســـارات االقت�ساديــــة 
بت�سفـية �سركـة اأحمد ونورجان للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري 
بالرقم 1217614 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/3/22م ، وللم�سفــــي وحده حــق متثيـل 
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
محافظة م�سقط - ولية بو�سر - �لغربة �جلنوبية - �سكة رقم : 3745 
جممع رقم : 237 - مبنى رقم : 3791 - �لطابق �لثاين - �سقة رقم : 22

هاتف رقم : 99221971 - 95806298 فاك�ش رقم : 24595912
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي
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مكتب �ملرهوبي لتدقيق �حل�سابات و�ل�ست�سار�ت �لقت�سادية 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �مل�سار لالأعمال �ش.م.م

يعلــن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�ســارات االقت�ساديــة اأنــــه يقـــــوم بت�سفـيــة 
�سركـة م�ساريــع امل�ســـار لالأعمـــال �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 
1102662 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/6/3م ، وللم�سفــــي وحده حــق متثيـل ال�سركـــة 
فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـــي كافة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 1546 ر.ب : 121

هاتف رقم : 24595913 - 99370407 فاك�ش رقم : 24595912
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لفلك �لدولية �ش.م.م

يعلــن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�ســارات االقت�ساديــة اأنــــه يقـــــوم بت�سفـيــة 
�سركـة الفلك الدولية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1054354 ، 
وفقـــا التفـــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2020/4/1م ، وللم�سفــــــي وحــده حــق متثيـــل ال�سركـــة فـي 
تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافة  فـــي  امل�سفي  وعلـــى اجلميع مراجعــة   ، الغـيـــر  اأمــام  الت�سفـيــة 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 1546 ر.ب : 121

هاتف رقم : 24595913 - 99370407 فاك�ش رقم : 24595912
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي
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مكتب �لبيان للتدقيق و�ملر�جعة
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
ل�سركة طالل بن حارب بن حمد �حلو�سني و�سريكته للتجارة - ت�سامنية

بن  حارب  بن  طالل  �سركـة  بت�سفـيــة  يقـــــوم  اأنــه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  مكتب  يعلــن 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  و�سريكته  حمد احلو�سني 
بالرقم 3192199 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/6/15م ، وللم�سفـي وحده حــق متثيـل 
االأمــور  كافة  فـــي  امل�سفي  وعلـــى اجلميع مراجعــة   ، الغـيـــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
  ولية �سحم - بناية بنك عمان �لعربي - �لطابق �لأول

�ش.ب : 70 ر.ب : 319
هاتف رقم : 26857088 - 99649962 فاك�ش رقم : 26857087

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 .
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سعيد �جلر�دي و�سامل �لقطيطي للتجارة �ش.م.م

يعلــن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنــه يقـــــوم بت�سفـيــة �سركـة �سعيد اجلرادي و�سامل 
القطيطي للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1593579 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/6/18م ، وللم�سفـي وحده حــق متثيـل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافة  فـــي  امل�سفي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــى   ، الغـيـــر  اأمــام 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
  ولية �سحم - بناية بنك عمان �لعربي - �لطابق �لأول - �سقة رقم : 11907

�ش.ب : 70 ر.ب : 319
هاتف رقم : 26857088 - 99649962 فاك�ش رقم : 26857087

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 .
�مل�سفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية

ل�سركــة ه�ســاب �لباطنــة للتجــارة - ت�سامنيــة
يعلــن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنــه يقـوم بت�سفـيــة �سركـة ه�ساب الباطنة للتجارة -
ت�سامنيــة ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3126668 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـيـــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيـل  حــق  وحده  وللم�سفـي   ، 2020/6/21م  املوؤرخ 
علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافة  فـــي  امل�سفي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــى 

العنوان االآتـي :
  ولية �سحم - بناية بنك عمان �لعربي - �لطابق �لأول

�ش.ب : 70 ر.ب : 319
هاتف رقم : 26857088 - 99649962 فاك�ش رقم : 26857087

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 .
�مل�سفــي

مكتب �لتقان لتدقيق �حل�سابات
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�ساور �حلديد للتجارة - تو�سية

يعلــن مكتب االتقان لتدقيق احل�سابات اأنــه يقـــــوم بت�سفـيــة �سركــــة اأ�ساور احلديد للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1303431 ، وللم�سفـي وحده حــق 
كافة  فـــي  امل�سفي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــى   ، الغـيـــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيـل 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
  ولية �مل�سنعة - محافظة جنوب �لباطنة

�ش.ب : 32 ر.ب : 312
هاتف رقم : 91616155 

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 .
�مل�سفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لدرة �لربونزية للتجميل - تو�سية

الربونزيـــة  الـــدرة  �سركــــة  بت�سفـيــــة  يقـــــوم  اأنــــه  احل�سابات  لتدقيق  االتقان  مكتب  يعلــن 
للتجميل - تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1268199 ، وللم�سفـي 
اأمــام الغـيـــر ، وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�سفي  وحده حــق متثيـل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 

فـــي كافة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
  ولية �لر�ستاق - محافظة جنوب �لباطنة

�ش.ب : 32 ر.ب : 312
هاتف رقم : 91616155 

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 .
�مل�سفــي

�ملكتب �لإقليمي - محا�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �لركائز �ملثالية �ش.م.م
يعلن املكتب االإقليمي - محا�سبون قانونيون - اأنه يقوم بت�سفـية �سركة م�ساريع الركائز 
املثالية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1322768 ، وفقـــا التفاق 
ال�سركـاء املوؤرخ 2019/12/31م ، وللم�سفـي وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيـــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي :
�خلوير - بناية �سماء حفيت

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع �حلارثي
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 .
�مل�سفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية لل�سركة �لعمانية �لأملانية ل�سناعة مو�د �لبناء �ش.م.م

يعلن املكتب االإقليمي - محا�سبون قانونيون - اأنه يقوم بت�سفـية ال�سركة العمانية االأملانية 
ل�سناعــة مــواد البنــاء �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1040555 ،

فـي  ال�سركة  متثيل  حـــق  وحده  وللم�سفـي   ، 2020/2/10م  املوؤرخ  ال�سركـاء  التفاق  وفقـــا 
الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�خلوير - بناية �سماء حفيت

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع �حلارثي
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 .
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية

 ل�سركة م�ساريع حمود �حلجري �لوطنية للتجارة �ش.�ش.و
م�ساريع حمود  �سركة  بت�سفـية  يقوم  اأنه   - قانونيون  - محا�سبون  االإقليمي  املكتب  يعلن 
بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.�ش.و  للتجارة  الوطنية  احلجري 
1043864 ، وفقـــا التفاق ال�سركـاء املوؤرخ 2020/6/1م ، وللم�سفـي وحده حـــق متثيل ال�سركة 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيـــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�خلوير - بناية �سماء حفيت

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع �حلارثي
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 

�مل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة فطائر �لعمدة �ش.م.م

العمدة  فطائر  �سركة  بت�سفـية  يقوم  اأنه   - قانونيون  - محا�سبون  االإقليمي  املكتب  يعلن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1792253 ، وفقـــا التفاق ال�سركـاء 
 ، الغـيـــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركة  متثيل  حـــق  وحده  وللم�سفـي   ، 2020/6/9م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي :
�خلوير - بناية �سماء حفيت

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع �حلارثي
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 .
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة حباري للتقنية و�مل�ساريع �ش.م.م

للتقنية  اأنه يقوم بت�سفـية �سركة حباري   - االإقليمي - محا�سبون قانونيون  املكتب  يعلن 
وامل�ساريع �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1244993 ، وفقـــا التفاق 
اأمــام  ، وللم�سفـي وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة  ال�سركـاء املوؤرخ 2020/5/31م 
الغـيـــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي :
�خلوير - بناية �سماء حفيت

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع �حلارثي
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 .
�مل�سفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سانغبو لالإن�ساء�ت �ش.م.م

يعلن املكتب االإقليمي - محا�سبون قانونيون - اأنه يقوم بت�سفـية �سركة �سانغبو لالإن�ساءات  
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1315181 ، وفقـــا التفاق ال�سركـاء 
 ، الغـيـــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركة  متثيل  حـــق  وحده  وللم�سفـي   ، 2020/3/1م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي :
�خلوير - بناية �سماء حفيت

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع �حلارثي
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 .
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة حمر� �لعاملية خلدمات �لطاقة �ش.م.م

يعلن املكتب االإقليمي - محا�سبــون قانونيــون - اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة حمرا العاملية 
خلدمات الطاقة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1321397 ، وفقـــا 
التفاق ال�سركـاء املوؤرخ 2020/4/15م ، وللم�سفـي وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة 
، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيـــر 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�خلوير - بناية �سماء حفيت

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع �حلارثي
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 .
�مل�سفــي
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 �سليمان بن �سعيد بن �سامل الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاجر ال�سرقية للتجارة - ت�سامنية
يعلن  �سليمان بن �سعيد بن �سامل الرواحي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة تاجر ال�سرقية للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1272342 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 

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

علي بن حمد بن علي ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع االنت�سار للمقاوالت الهند�سية �ش.م.م
يعلن علي بن حمد بن علي ال�سنيدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة م�ساريع االنت�سار للمقاوالت 
الهند�سية �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1299753 ، عـن انتهــــاء 

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

محمد بن عبداللـه بن �سالح املخزوم
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التنميــة واالئتمــان �ش.م.م
يعلن محمد بن عبداللـه بن �سالــح املخــزوم ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة التنميــة واالئتمـــان 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 1054276 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 

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

محمد بن عبداللـه بن محمد العجيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزاوية الف�سية للتجارة واملقاوالت
الف�سية  الزاوية  ل�سركــة  امل�سفي  ب�سفـته  العجيلي  محمد  بن  عبداللـه  بن  محمد  يعلن 
، عـن  الـتجـــاري بالرقم 2175207  ال�سجـــل  اأمانــــة  لــدى  ، وامل�سجلـــــة  للتجـــارة واملقــاوالت 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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عبدالرحمن بن محمد بن �سامل العمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة محمد بن م�سلم بن علي و�سريكه للتجارة
يعلن عبدالرحمن بن محمد بن �سامل العمري ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة محمد بن م�سلم بن 
علي و�سريكه للتجارة ، وامل�سجلـــــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 2050145 ، عـن 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة م�ساريع الدر الوطنية للخدمات ال�سناعية والتجارية �ش.م.م
الدر  م�ساريع  ل�سركــة  امل�سفي  ب�سفـته  العمري  �سامل  بن  محمد  بن  عبدالرحمن  يعلن 
الوطنية للخدمات ال�سناعية والتجارية �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري 

بالرقم 2146878 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اأني�سة بنت عو�ش بن اأحمد العجيلية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الرقة للخياطة والتطريز واالأزياء - ت�سامنية
تعلن اأني�سة بنت عو�ش بن اأحمد العجيلية ب�سفـتها امل�سفية ل�سركــة دار الرقة للخياطة 
والتطريز واالأزياء - ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 1005555 ، 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرفاء للتجارة

اأني�سة بنت عو�ش بن اأحمد العجيلية ب�سفـتها امل�سفــية ل�سركــة الرفــــاء للتجــــارة ،  تعلن 
وامل�سجلـــــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 2126338 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــية
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مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة الثنائي امل�سرتك لالإن�ساء �ش.م.م

يعلن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة الثنائي امل�سرتك للإن�ساء 

�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 1129189 ، عـن انتهــاء اأعــمال 

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

�سامل بن بخيت بن اأحمد ك�سوب

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة واحة املجد ال�ساملة للتجارة

يعلن �سامل بن بخيت بن اأحمد ك�سوب ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة واحة املجد ال�ساملة للتجارة ، 

وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 1186496 ، عـن انتهــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

بدر بن نا�سر بن عبداللـه املعمري

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة نا�سر عبداللـه املعمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن بدر بن نا�سر بن عبداللـه املعمري ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة نا�سر عبداللـه املعمري 

و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 1185268 ، 

عـن انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�سفــي
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�سليمان بن محمد بن �سليمان الهما�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة البيت املبتكر �ش.م.م

يعلن �سليمان بن محمد بن �سليمان الهما�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة البيت املبتكر �ش.م.م ، 

وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 1310823 ، عـن انتهــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

�سياء بن خليفة بن �سعيد الهنائي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركــة العالمــة للحلــول الفنيــة �ش.م.م

يعلن �سياء بن خليفة بن �سعيد الهنائي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة العالمة للحلول الفنية 

اأعــمال  ، عـن انتهــــاء  الـتجـاري بالرقم 1110043  اأمانــة ال�سجـل  ، وامل�سجلـــــة لدى  �ش.م.م 

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

عمران بن محمد بن �سعيد امل�سلحي 

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركــة انتك العاملية �ش.م.م

يعلن عمران بن محمد بن �سعيد امل�سلحي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة انتك العاملية �ش.م.م ، 

وامل�سجلـــــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1176166 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�سفــي
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