ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة ال�شـــــــــ�ؤون الـــقــــانــــونيــــــة
العـ ـ ــدد ()1319

ال�سن ــة الثامن ـ ـ ــة والأربع ــون

الأحــد  27ربيع الأول 1441هـ

املـواف ــق  24نوفمبـ ـ ــر 2019م

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــة
وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2019/362صــادر ف ــي  2019/11/18برف ــع حظـ ــر ا�ستيـ ــراد
الطيـور احليـة عـن بعـ�ض الـدول .
بيانـــــــــــــــــــــات عامــــــــــــــــــة
		
وزارة التجارة وال�صناعة
بيـان عـن امل�صنفـات التـي تـم �إيداعهـا لـدى دائـرة امللكيـة الفكريـة .
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة
وزارة القـــوى العاملـــة
�إع ـ ــالن ب�ش ـ�أن طلــب ت�سجيــل نقابــة عمالــية .
وزارة التجارة وال�صناعة
�إعالن ب�ش�أن طلبات براءات االخرتاع املقبول ــة .
�إعالن ب�ش�أن طلبات براءات االخرتاع املمنوحة .
الإعــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة .
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع .
ا�ست ـ ــدراك .

رقم
ال�صفحة

7
11
20
21
31
34
83
85

رقم
ال�صفحة

�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املهر ال�سريع للتجارة واملقاوالت  -تو�صية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املغيزوي ال�شاملة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صاللة للمعدات ال�شاملة �ش.م.م .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما م�سقط للخدمات ال�شاملة �ش.م.م .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فين�س للنقل واخلدمات �ش.م.م .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن علي بن �أحمد ال�شنفري و�شريكه
للتجارة �ش.م.م .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة املتحدة لتقدير اخل�سائر �ش.م.م .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العذيبة ال�شاملة �ش.م.م .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املقاوالت الهند�سية �ش.م.م .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حميط م�سقط للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدليل الع�صري للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سباق املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فن�س ال�شاملة �ش.م.م .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فن�س للإن�شاءات ال�شاملة �ش.م.م .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط جنيف للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شارف املدينة للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق ظفار للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الركن العامر للتجارة �ش.م.م .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجد لل�صخور �ش.م.م .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق خدمات الطاقة �ش.م.م .
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رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بروجرايند العاملية خلدمات حقول النفط �ش.م.م 93 .
93
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق لالت�صاالت التجارية �ش.م.م .
94
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روتب �ستون عمان �ش.م.م .
94
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدولية لت�سويق الأ�سمنت �ش.م.م .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي رول للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 94 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن �سعيد را�شد املعمري و�شركاه
94
للتجارة  -تو�صية .
�إعــالن عـن انته ــاء �أعمال الت�صفـيــة ل�شركــة اخلــط الدائ ــري احلديث ــة للتج ــارة
95
واملقــاوالت  -ت�ضامنيـة .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرجاء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 95 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خطوط دملون للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 95 .
95
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريف مرباط للتجارة  -تو�صية .
�إعــالن عــن انتهــاء �أعمــال الت�صفـيــة ل�شركــة روائــع اجلزيــرة العربيــة للتج ــارة
96
واملقــاوالت  -ت�ضامنيــة .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجماد احلبل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 96 .
�إعالن عن انتهـاء �أعمــال الت�صفـيـة ل�شركــة خليـل بــن خميـ�س بن مبــارك و�شريكــه
96
للتجارة  -تو�صية .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيـد بـن حممـد بـن عبداللــه الكعـبي
97
و�شريكته للتجارة  -ت�ضامنية .
97
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تنمية ال�سياحة والعقارات �ش.م.م .
97
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رحاب جبل امل�شط  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جو�سان للإن�شاءات ال�شرق الأو�سط �ش.م.م 98 .

قــــــــرارات وزاريــــــــة
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وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
قــرار وزاري
رقـــم 2019 / 362
برفـع حظـر ا�ستيـراد الطيـور احليـة عـن بعـ�ض الـدول
ا�س ــتنادا �إلى قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�س ــوم ال�سـ ــلطاين رقم ، 2004/45
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقـم ، 2008/107
و�إلى القرار الوزاري رقم  2016/352بحظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض الدول ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2017/17بحظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض الدول ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2017/38بحظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض الدول ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2018/104بحظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض الدول ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2018/256بحظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض الدول ،
و�إلى تو�صيــة اجلهــة البيطريــة املخت�صــة بــزوال �سبــب حظــر ا�سترياد الطيور احلية من
اجلمهوريــة النم�ساويــة  ،ومملكـة ال�سويد  ،ومملكة فنلندا  ،وجمهورية �إيطاليا  ،وجمهورية
غانا  ،وجمهورية قرب�ص  ،وجمهوريــة �ساحــل العــاج  ،وماليزيا  ،ومملكة كمبوديا ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يرفع حظ ــر ا�ستيــراد الطيــور احليــة ومنتجاتهــا وم�شتقاتهــا وخملفاتهــا ع ــن اجلمهوريــة
النم�ساويــة  ،ومملكــة ال�سويــد  ،ومملكة فنلنــدا  ،وجمهورية �إيطاليــا  ،وجمهوريــة غانــا ،
وجمهورية قرب�ص  ،وجمهورية �ساحل العاج  ،وماليزيا  ،ومملكة كمبوديا  ،الوارد بالقرارات
الوزارية �أرقام  2018/256 ، 2018/104 ، 2017/38 ، 2017/17 ، 2016/352امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
على اجلهات املخت�صة تنفيذ هذا القرار  ،كل فـي جمال اخت�صا�صه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صدر فـي 1441/ 3 /21 :هـ
املوافــــق 2019/ 11 /18 :م

د  .حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفي
وزيـ ــر الزراع ـ ــة والث ــروة ال�سمكي ــة
-7-

بيـــــــانــــات عــــــامــــــة
�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة
�إعـــالنــــات جتاريـــــــة
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وزارة التجــارة وال�صناعــة
ك�ش ــف بامل�صنف ــات الأدبي ــة والعلمي ــة والفني ــة املودعـ ــة وذلك تنفي ــذا لأحكـ ــام املــادة ()34
من قانون حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2008/65
الرقم نوع امل�صنف
 3411قر�ص م�ضغوط
3412
3413

3414

3415

امل�صنـــف
تطبيق هاتف

Building Guidance

عذاري بنت عبداللـه بن حممد اليحمدية

كتيب تطبيق " خلك فـي ال�سليم " عبدالرحمن بن حممد بن رفيع العو�ضي
معاجلة املياه با�ستخدام
قر�ص م�ضغوط
عماد بن عبداللـه ب�شري بيت عبيدون
الكيمياء الكهروكيميائية
ديوان �شعر للملكة
اليزابيث الثانية باللغة
الإجنليزية مبنا�سبة
�سمري بن �إبراهيم بن عبيد الغاربي
كتاب
ر�أ�س ال�سنة 2019
)THE LEGEND OF
)WEST
ديوان �شعر ملنظمة
الأمم املتحدة باللغة
الإجنليزية
كتاب
�سمري بن �إبراهيم بن عبيد الغاربي
)JUST FOR YOU
UNITED NATIONS
)/ APRIL 2019

3416

امل�ؤلف

كتاب

ديوان �شعر باللغتني
العربية والإجنليزية
( ديوان � :أ�سطورة
احلب مهرة �آل مكتوم � +سمري بن �إبراهيم بن عبيد الغاربي

DIVIAN: LEGEND
OF LOVE MAHRA
)AL MAKTOUM

-11-
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الرقم نوع امل�صنف
خريطة عمان
3417
ال�سياحية
3418

3419
3420
3421

امل�صنـــف
& OMAN MAP
GUIDE

3423
3424
3425
3426

ملن مريمي اين

اللب�س فـي فوا�صل
امل�ساجد بني الرجال
كتاب
نعيمة بنت عبداللـه بن حممد املنذرية
والن�ساء و�أثرها
فـي �صالة اجلماعة
الإدغام من �أحكام النون
ال�ساكنة والتنوين
نعيمة بنت عبداللـه بن حممد املنذرية
كتاب
وحروفها يرملون
دليل تدريبي اك�سري ال�ضرب والق�سمة خديجة بنت نا�صر بن م�سلم املحروقية
قر�ص
جنم هايل Halley’s
ه�شام بن �سعيد بن �سيف الغنيمي
م�ضغوط )comet system (HCS
KHASAB & SHINAS

3422

امل�ؤلف

كتاب

TWIN CITIES
DEVELOPMENT

امليثاق املتقدمة للتطوير
واال�ستثمار �ش.م.م

قر�ص
م�ضغوط
قر�ص
م�ضغوط
كتيب

تربع

�سارة النجار ولبنى خوار

عجالت على اخلريطة

برينارد هابري يوجالدي

الف�ضاء

كتيب

ال�سجني والهارب

بهية بنت هالل بن �سلطان ال�شعيبية
خال ــد ر�ش ــوان �أب ــو اليزيـ ــد عل ــي

ومن�صور بن عبدالر�سول بن جمعة الرئي�سي

م�شروع ترجمة خطب
كتيب  +قر�ص
اجلمعة عرب الواي فاي حممد بن �سامل بن ن�صيب الربعمي
3427
م�ضغوط
للم�ساجد
-12-
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الرقم
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437

3438

امل�ؤلف
امل�صنـــف
نوع امل�صنف
انت�صار بنت �سعيد بن خليفة ال�صوافية
مو�سم الورد
ق�صة
عبداللـه بن حممد علي الغيالين
ت�شكيالت �أحذية رجالية
ملف
للتجارة واملقاوالت
ترتيل بنت نا�صر بن حممد العربية
و�أ�سماء بنت �سليمان بن مرهون بن
منا�سبات com.
كتيب
را�شد اخلنب�شية
وثيقة برنامج دبلوم
كتاب  CD +الدرا�سات التطبيقية مركز �سعيد ال�شحري للتدريب القانوين
للم�ساعدين القانونيني
ديوان �شعر
بريد البنف�سج
 +قر�ص
بثينة بنت �أحمد بن جمعة ال�شيدية
" الأبجديات فـي
م�ضغوط ال�شطرين خمت�صمة "
عبدالرحمن بن حممد بن رفيع
جهاز كن حذرا
كتيب
العو�ضي
عبدالرحمن بن حممد بن رفيع
جهاز اطمئن
كتيب
العو�ضي
عبدالرحمن بن حممد بن رفيع
خمترب الذكاء
كتيب
العو�ضي
اال�صطناعي
عبدالرحمن بن حممد بن رفيع
قاعة را�صد الرقمية
كتيب
العو�ضي
م�صحف امل�سلمني
التعليمي املطور
طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري
م�صحف
بالتجويد بقراءة
خلف العا�شر
م�صحف امل�سلمني
التعليمي املطور
طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري
م�صحف
بالتجويد برواية
خلف عن حمزة
-13-
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الرقم
3439

3440

3441

3442

3443

3444

امل�صنـــف
نوع امل�صنف
م�صحف امل�سلمني
التعليمي املطور
م�صحف
بالتجويد برواية
قنبل عن ابن كثري
م�صحف امل�سلمني
التعليمي املطور
م�صحف
بالتجويد برواية
خالد عن حمزة
م�صحف امل�سلمني
التعليمي املطور
م�صحف
بالتجويد برواية
�شعبة عن عا�صم
م�صحف امل�سلمني
التعليمي املطور
م�صحف
بالتجويد برواية
ه�شام عن ابن عامر
م�صحف امل�سلمني
التعليمي املطور
بالتجويد برواية
م�صحف
حف�ص عن عا�صم مزيد
بالقراءات الع�شر من
طريقي ال�شاطبية والدرة
م�صحف امل�سلمني
التعليمي املطور
م�صحف
بالتجويد برواية
الدوري عن �أبي عمرو
-14-

امل�ؤلف
طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري

طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري

طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري

طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري

طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري

طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري
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الرقم
3445

3446

3447

3448

3449
3450
3451

امل�صنـــف
نوع امل�صنف
م�صحف امل�سلمني
التعليمي املطور
م�صحف بالتجويد برواية حف�ص
عن عا�صم من طريق
الفيل " ق�صر املنف�صل "
م�صحف امل�سلمني
التعليمي املطور
م�صحف
بالتجويد برواية
البزى عن ابن كثري
م�صحف امل�سلمني
التعليمي املطور
م�صحف
بالتجويد برواية
ابن ذكوان عن ابن عامر
م�صحف امل�سلمني
التعليمي املطور
م�صحف
بالتجويد برواية
قالون عن نافع
م�صحف امل�سلمني املطور
بالتق�سيم املو�ضوعي
م�صحف
برواية قالون عن نافع
م�صحف امل�سلمني املطور
بالتق�سيم املو�ضوعي
م�صحف
برواية ور�ش عن نافع
م�صحف امل�سلمني برواية
م�صحف
قالون عن نافع
-15-

امل�ؤلف
طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري

طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري

طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري

طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري

طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري
طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري
طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري
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الرقم
3452

3453

3454

3455

3456
3457
3458
3459
3460

امل�ؤلف

امل�صنـــف
نوع امل�صنف
م�صحف امل�سلمني برواية
طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري
م�صحف
ور�ش عن نافع
م�صحف امل�سلمني
التعليمي املطور
طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري
م�صحف
بالتجويد برواية
ور�ش عن نافع
نظام �إدارة اجلودة
�صندوق الرفد
كتيب
الإلكرتوين
ن�ص فيلم
The curse of
�سينمائي
رامي حممد �سمري مرت�ضي
planenta
م�ؤلف من
(�سوري اجلن�سية)
جز�أين
الزخارف اخل�شبية فـي
بحث
د� .سعد الدين عبداحلميد حممد �أحمد
عمارة عمان التقليدية
م�صحف امل�سلمني برواية
طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري
م�صحف
خلف عن حمزة
م�صحف امل�سلمني بقراءة
طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري
م�صحف
خلف العا�شر
م�صحف امل�سلمني برواية
طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري
م�صحف
ه�شام عن ابن عامر
م�صحف امل�سلمني برواية
طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري
م�صحف
�شعبة عن عا�صم
-16-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1319

الرقم
3461
3462

3463

3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470

امل�صنـــف
نوع امل�صنف
م�صحف امل�سلمني برواية
م�صحف
قنبل عن ابن كثري
م�صحف امل�سلمني برواية
م�صحف
خالد عن حمزة
م�صحف امل�سلمني برواية
حف�ص عن عا�صم
م�صحف
من طريق الفيل
بق�صر املنف�صل
م�صحف امل�سلمني برواية
م�صحف
البزى عن ابن كثري
م�صحف امل�سلمني برواية
م�صحف
ابن ذكوان عن ابن عامر
م�صحف امل�سلمني برواية
م�صحف
الدوري عن �أبي عمرو
موقع
Veezeta Website
�إلكرتوين
تطبيق هاتف Veezeta Mobile App
تطبيق هاتف مل�ساعدة
قر�ص
املكفوفني وفئة ال�صم
م�ضغوط
والبكم
قر�ص
تطبيق هاتف �سكراب
م�ضغوط
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امل�ؤلف
طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري
طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري

طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري

طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري
طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري
طالب بن خلفان بن �ساملني ال�ضامري
�شركة فيزيتا Vezeeta
�شركة فيزيتا Vezeeta

عائ�شة بنت خمي�س بن را�شد الفزارية
نا�صر بن �سعيد بن �سلوم ال�شكيلي
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امل�صنـــف

الرقم نوع امل�صنف
قر�ص
 3471م�ضغوط تقرير " ادفع وا�ستف�سر "
جملد القارئ العبقري
جملد
3472
قراءات فـي قانون
كتاب
3473
العمل العماين
م�س�ؤولية الناقل البحري
فـي ظل قواعد روتردام
كتاب
3474
للنقل البحري الدويل
للب�ضائع (درا�سة مقارنة)
قراءات فـي قانون
كتاب
3475
املعامالت العماين
مكتبتي الأولى
جملد
3476
درا�سة جدوى م�صنع
كتاب
3477
م�شتقات جوز الهند
�أن�شطة للفنون لل�صفوف
كرا�سة �أول  -ثاين  -ثالث  -رابع
3530
(احللقة الأولى)
قر�ص
موقع �إلكرتوين AXIS
3531
م�ضغوط
نظام �إدارة املوارد
 3532قر�ص مدمج الب�شرية واحل�ضور
واالن�صراف
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امل�ؤلف
قي�س بن �أحمد بن عبداللـه النهدي
عبداللـه بن عامر بن �سيف العي�سري
كلية الزهراء للبنات

كلية الزهراء للبنات

كلية الزهراء للبنات
عبداللـه بن عامر بن �سيف العي�سري

عماد بن �سعيد بن رم�ضان بيت �شجنعه
جنوىبنت �سعد بن حممد بن ح�سني الليثية

جمموعة بهوان العاملية القاب�ضة �ش.م.م
تقنية حلول الأعمال
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الرقم نوع امل�صنف

امل�صنـــف

 3533قر�ص مدمج نظام التقييم واملتابعة

امل�ؤلف
تقنية حلول الأعمال

 3534قر�ص مدمج

نظام �إعداد املوازنة
الإمنائية DBPS

تقنية حلول الأعمال

 3535قر�ص مدمج

ت�سجيل رقم امل�ستفيد

تقنية حلول الأعمال

 3536قر�ص مدمج

التفاحة احلمراء

تقنية حلول الأعمال

 3537قر�ص مدمج
3538

كتيب

3539

خريطة
�سياحية

3540

ت�صميم

3541

قر�ص
م�ضغوط

الدكتور اجليد
The Good Doctor

تقنية حلول الأعمال

كبار ال�سن فـي املجتمع
العماين " �أوجه الرعاية �سلطان بن �سيف بن مربوك احلب�سي
االجتماعية لهم "
خريطة م�سندم
ال�سياحية

�شركة النه�ضة للإعالن

ت�صميم �شعار اجلمعية
العمانية لل�صيادين �شركة مر�شد اخلليج للتجارة �ش.م.م
والفروع التابعة لها
برنامج املر�شد -
للت�أ�سي�س والت�شغيل
والتطوير
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�شركة مر�شد اخلليج للتجارة �ش.م.م
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وزارة القـــوى العاملـــة
�إعـــــالن
ب�شــ�أن طلــب ت�سجيــل نقابــة عمالــية
تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�ستنادا �إلى القرار الـوزاري رقم  2018/500ب�ش�أن نظام ت�شكيـل
وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان ،
�أن عمــال �شركــة ( �أباف اخلليج �ش.م.م ) تقدم ــوا �إلى املديري ــة الـعام ــة للرعايـ ــة العمالية
بالــوزارة بطلــب ت�سجيــل نقاب ــة عماليــة  ،ولك ــل مت�ضــرر احلــق ف ــي االع ـتـرا�ض على هذا
الطلب  ,على �أن يك ــون اعرتا�ضه م�سببا و�أن يتقدم به �إلى جلنة بحث االعرتا�ضات امل�شكلة
بالـوزارة لهذا الغر�ض  ,وذلك خــالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن .

-20-
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وزارة التجـارة وال�صناعـة
�إعـــــــــالن
تعل ــن دائ ــرة امللكي ــة الفكريـ ــة عـن طلب ــات الب ـ ــراءات املقبول ــة  ،وعل ــى ك ــل ذي م�صلحـ ــة
احلق فـي االعت ـ ــرا�ض �أمـ ــام الدائرة خـ ــالل ( )120يوم ــا من تـ ـ ــاريــخ الن�شر وذلــك طبق ــا
للمـ ــادة ( - 5 - 9ج ) وفق ـ ــا لأحكـ ـ ــام قان ــون حقـ ــوق امللكيـ ــة ال�صناعي ـ ــة ال�صـ ــادر باملر�س ـ ــوم
ال�سلطـ ــانــي رقـ ـ ـ ــم  2008/67وامل ـ ـ ـ ــادة ( )31م ـ ــن الئحت ـ ـ ــه التنفـيذي ـ ــة ال�ص ـ ـ ــادرة بالقـ ـ ـ ـ ــرار
ال ـ ـ ـ ـ ــوزاري رق ـ ــم . 2008/105
رمـــوز البيانـــات الببليوجرافـية
البيــان الببليوجرافـي

الرمــــــز

رقـم الطلــب

21

تاريـخ تقديــم الطلــب

22

رقــم الأ�سبقيــة

31

تاريــخ الأ�سبقيــة

32

بلــد الأ�سبقيــة

33

ت�سميــة االختـراع

54

الو�صــف املخت�صـر

57

ا�ســم طالــب البــراءة

71

ا�ســم املختـرع

72

ا�سـم املمنـوح لـه احلـق فـي امللكيـة

73
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-1
(OM/P/2016/000056 )21
)29/2/2016 (22
(88084/61 )31
(20/9/2013 )32
(US )33
()54

طريقة ال�ستخدام عوامل معاجلة معدنية معدلة لل�سطح لعالج تكوينات جوفية .

()57

يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة ملعاجلة تكوين جوفـي ت�شتمل على �ضخ فـي البئر
يخرتق التكوين عامل معاجلة معـ ــدل لل�سط ــح ب ــه مر�س ــاة معدنية وذيل غري �أليف
للماء على الأقل مرتبط مبعدن املر�ساة  .يكون عامل املعاجلة املعدل لل�سطح مرتبط
ت�ساهميا ب�سطح التكوين اجلوفـي من خالل معدن املر�ساة .

)Baker Hughes Incorporated (71
)LANT, Kimberly (72
BESTAOUI-SPURR, Naima
BHADURI, Sumit
MONROE, Terry D
QU, Qi
LE, Hoang
CREWS, James B

-22-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1319

-2
)OM/P/2013/000265 (21
)11/7/2013 (22
)1107751.8 (31
)5/10/2011 (32
)GB (33
)(54

جمرى مائع .

)(57

يتعلق االخرتاع احلايل مبجرى مائع ( )2ي�شتمل على جدار ( )4يحدد م�سار
تدفق مائع ( )6وهيئة حجز ( )24داخل اجلدار ( )4ويكون م�صمما حلجز الطاقة
داخل جتويف ( )26حيث ميتد جزء على الأقل من م�سار تدفق املائع ( )6خالل
التجويف ( . )26ميكن ت�صميم هيئة احلجز حلجز الطاقة الكهرومغناطي�سية .
ميكن �أن ي�شتمل جمرى املائع ( )2على و�سيلة تذبذب حمددة بوا�سطة التجويف
( )26ون�سق تغذية راجعة �إيجابي ( . )34ميكن ت�صميم جمرى املائع ( )2ال�ست�شع ــار
خا�صي ــة ملائ ــع موج ــود فـي �أو يتدفق خالل جمرى املائع (� )2أو لال�ستخدام فـي
ا�ست�شعار خا�صية ملائع موجود فـي �أو يتدفق خالل جمرى املائع (. )2

)MAGMA GLOBAL LIMITED (71
)JONES Martin Peter William (72
GREGG John Francis
PARKER Alan David
TAVNER Charles Alexander

-23-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1319

-3

)OM/P/2015/000324 (21
)10/12/2015 (22
)1355593 (31
)14/6/2013 (32
)FR (33
)(54

طريقة لإزالة الكربنة من غاز هيدروكربون .

)(57

طريقة لإزالة الكربنة من غاز هيدروكربون على �سبيل املثال غاز طبيعي بتنقيته
مبذيب  .يتالم�س الغاز املذكور مبحلول ما�ص للح�صول على غاز خايل من ثاين
�أك�سيد الكربون وحملول ما�ص حمتوي على ثاين �أك�سيد الكربون  .بعد ذلك يتم
ت�سخني حملول ما�ص حمتوي على ثاين �أك�سيد الكربون ومتدده عند ال�ضغط
ودرجة احلرارة املحددة لتحرير غاز حمتوي على هيدروكربونات وللح�صول على
حملول ما�ص خايل من الهيدروكربونات يتم اختيار ال�ضغط ودرجة احلرارة
املذكورة بحيث ي�ضم الغاز على الأقل ( )%50من الهيدروكربونات املوجودة فـي
حملول ما�ص حمتوي على ثاين �أك�سيد الكربون وعلى الأكرث ( )%35من ثاين
�أك�سيد الكربون املوجود فـي حملول ما�ص حمتوي على ثاين �أك�سيد الكربون .
�أخريا يتم توليد املحلول املا�ص اخلايل من الهيدروكربونات حراريا لتحرير الغاز
الغني بثاين �أك�سيد الكربون وللح�صول على حملول ما�ص م�سرتجع .

)IFP Energies Nouvelles (71
)LEROY Agnes (72
PERDU Gauthier
GONNARD Sebastien
LALOUE Nicolas
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-4

)OM/P/2017/000016 (21
)17/1/2017 (22
)102014214408.6 (31
)23/7/2014 (32
)DE (33
)(54

تركيبات بويل �سيلوك�سان ع�ضوية قابلة للمعاجلة .

)(57

يتعلق االخرتاع برتكيبات بويل �سيلوك�سان ع�ضوية قابلة للمعاجلة بوا�سطة
تفاعل التكثيف وي�شتمل على ( )Aواحد على الأقل من مكون �سيلكون ع�ضوي
يحتوي على وحدات من ال�صيغة ( ، Ra(OH)b(R1O)cSiO(4-a-b-c)/2(Iوفيها
ال�شقات والأرقام املرجعية كما عرفت فـي العن�صر ( ، )1ب�شرط �أنه فـي ال�صيغة ()I
يكون جمموع  ، a + b + c < 4درجة التفرع  ،تعرف كن�سبة من جمموع الوحدات
من ال�صيغة ( )Iحيث تكون (�صفر) �أو (� )1إلى جمموع كل الوحدات من ال�صيغة
( ، )Iفـي مكون ال�سيلكون الع�ضوي (�أ) تكون على الأقل ( ، )0.5وعلى الأقل ()%1
من جميع وحدات ال�صيغة ( )Iفـي مكون ال�سيلكون الع�ضوي (�أ) ويكون جمموع
( ، b + c ?1ب) واحد على الأقل مركب معدين خمتار من مركبات معدنية من
املجموعات الرئي�سية ( 4 ، 3و  )5ومن جمموعات االنتقال ( 7 ،5 ،4 ،2و  )8فـي
(� )2+إلى ( )5+حاالت الأك�سدة والتي تتكون من ذرة كربون واحدة على الأقل
فـي حالة �أك�سدة (<  ، )4و(ج) مكون نيرتوجني واحد على الأقل خمتار من
اجلوانيدات والأميدينات  ،ويتعلق بطرق لإنتاجها  ،وا�ستخدامها  ،وعلى وجه
اخل�صو�ص ب�إنتاج �أحجار �صناعية .

)WACKER CHEMIE AG (71
)SCHILDBACH, Daniel (72
OSTENDORF, Detlev
PRASSE, Marko
SCHEIM, Uwe
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)OM/P/2017/000145 (21
)18/5/2017 (22
)62/084,210 (31
)25/11/2014 (32
)US (33
)(54

التحلل احلراري ل�ضغط تكوينات الزيت .

)(57

يت ــم و�ص ــف ط ــرق و�أنظم ــة ملعاجل ــة تكوي ــن هيدروكربون جوفـي  .ف ــي بع ــ�ض
التج�سيدات  ،يتم توفري طريقة ملعاجلة تكوين هيدروكربون جوفـي حيث ي�شتمل
تكوين الهيدروكربون على تكوين يحتوي على كريوجني بجوار تكوين يحتوي
على هيدروكربونات �سائلة وال يت�ضمن نظام �إعادة �شحن طبيعي  ،حيث ت�شتمل
الطريقة على اخلطوات التالية  :توفري م�صادر حرارة فـي التكوين املحتوي على
الكريوجني  ،تن�شيط م�صادر احلرارة لت�سخني التكوين املحتوي على الكريوجني ،
ت�سخ ــني جزء على الأقل من التكوين املحتوي على الكريوجني حتى درجة حرارة
ولفرتة زمنية تكفي للتحلل احلراري لبع�ض الكريوجني على الأقل  ،حتديد �إنتاج
الهيدروكربونات املحللة باحلرارة بحيث ت�ؤدي الهيدروكربونات املحللة للحرارة
�إلى زيادة ال�ضغط داخل التكوين املحتوي على الهيدروكربونات ال�سائلة  ،و�إنتاج
الهيدروكربونات من التكوين املحتوي على الهيدروكربونات ال�سائلة .

)Shell Internationale Research Maatschappij B.V (71
)MO, Weijian (72
VAN DEN BRULE, Bernardus
KARANIKAS, John Michael
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)OM/P/2015/000325 (21
)10/12/2015 (22
)2013144913 (31
)10/7/2013 (32
)JP (33
)(54

نظام مزامنة زمنية .

)(57

جهاز حتكم ( )2يت�ضمن حمدد زمن م�ضبوط مقدما ( )22لتحديد زمن م�ضبوط
مقدما ليتم �ضبطه ل�ساعة زمن حقيقي �أولى من جهاز نهاية ( )3بناء على �ساعة
زمن حقيقي ثانية  .يت�ضمن جهاز النهاية ( )3م�ؤقت زمن كمون ( )34لتوقيت
زوال زمن الكمون وهو عبارة عن فرتة زمنية من جهاز النهاية ( )3الذي يكت�سب
الزمن امل�ضبوط مقدما �إلى حني �أن يتم �ضبط الزمن امل�ضبوط مقدم ــا ل�ساع ــة
زمن حقيق ــي �أولى ويتم ح�سابه بدق ــة توقيت فيها عدد من الأرقام الفعالة �أكرب
من اخلا�ص ب�ساعة الزمن احلقيقي الأولى و�ضابط زمن ل�ضبط الزمن امل�ضبوط
مقدما �إلى �ساعة الزمن احلقيقي الأولى عند زوال زمن الكمون .

)TLV Co. Ltd (71
)HAGIHARA Kazunari (72
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)OM/P/2017/000113 (21
)19/4/2017 (22
)14/756479 (31
)22/10/2014 (32
)US (33
)(54

طريقة وجهاز لتنبيه موجات زلزالية فـي طبقات �إنتاج لتكوينات حاوية للهيدروكربون .

)(57

يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة وجهاز لإنتاج موجات �صدمي ــة فـ ــي بئـ ــر حيـ ــث
تت�صل �أداة باجلزء ال�سفلي لعمود الأنابيب فـي حفرة البئر املم ــلوءة بال�سائ ــل
وحتتوي على خممد  ،وترتب املكاب�س العلوية وال�سفلية ب�شكل قابل للحركة داخل
اال�سطوانات املنا�سبة من �أجل �ضغط ال�سائل املوجود داخل حجرة ال�ضغط وتفريغ
ال�سائل فـي احلفرة فـي �شوط ال�صعود وبالتايل توليد موجة �صدمية  .و�إ�ضافة
�إلى ذلك  ،يتم حتديد طول �شوط ال�صعود ( )Lstrلوحدة ال�ضخ بوا�سطة التعبري
التايل  :حيث ( )H1عبارة عن طول اال�سطوانة ال�سفلية  )L2( ،عبارة عن امل�سافة
بني املكب�سني العلوي وال�سفلي  )D1( ،عبارة عن قطر املكب�س ال�سفلي )D2( ،عبارة
عن قطر املكب�س العلوي  )Asw( ،عبارة عن ال�سعة الالزمة للموجة ال�صدمية
املتولدة  )E( ،عبارة عن معامــل مرونــة مــادة �ســاق كب ــا�س ال�ض ــخ )dr( ،عبارة عن
قطر �سيقان كبا�س ال�ضخ .

)APPLIED SEISMIC RESEARCH CORPORATION (71
)KOSTROV, Sergey (72
WOODEN, William, O
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)OM/P/2014/000242 (21
)9/11/2014 (22
)61/644.782 (31
)9/5/2012 (32
)US (33

)(54

طريقة �صنع الأوك�سجني من املواد الكيماوية التفاعلية غري املحفزة .

)(57

هناك نظام وطريقة للت�شكيل بالأوك�سجني  .يتم تغذية غاز الهيدروكربون والغاز
املحتوي على الأوك�سجني فـي رد فع ــل ويت�أك�س ــد م ــعا  .ث ــم تت ــم �إزال ــة منتج ــات
الأوك�سجني من املفاعل .

)STRANDED SOLUTIONS LLC (71
)PAWLAK NATHAN (72
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)OM/P/2016/000122 (21
)1/5/2016 (22
)1020130133698 (31
)5/11/2013 (32
)KR (33
)(54

جهاز المت�صا�ص �صدمات اال�صطدام .

)(57

يك�شف البحث التايل عن و�سادة لتخفيف ال�صدمات  .وت�شتمــل و�ســادة تخفيــف
ال�صدمات على ما يلي � :سياج يتم تركيبه على ال�سطح الأر�ضي ودعامة �أمامه يتم
تركيبها بالنهاية الأمامية لل�سياج وتدفع للخلف على طول ال�سياج عندما يتم
�إطالق �صدمة على الدعامة الأمامية ويتم تركيب الدعامة اخللفية على النهاية
اخللفية لل�سياج وممت�ص لل�صدمات يتم تركيبه ممتدا من الدعام ــة الأمام ــية
�إلى الدعامــة اخللفية ويثبت بارتفاع يتم حتديده م�سبقا وفقا لل�سطح الأر�ضي .
وي�شتمل ممت�ص ال�صدمات على مثقب و�أنبوب ميت�ص ال�صدمة بحيث �إن الأنبوب
يتمدد قطره بوا�سطة املثقب  .ويتم تركيب و�سادة تخفيف ال�صدمات على طريق
حيث ت�ستطيع بفاعلية امت�صا�ص �صدمة ناجتة عن ارتطام مركبة ومن ثم تقليل
فقدان الأرواح وتقليل تلفيات املركبة �إ�ضافة �إلى تقليل تلفيات املمتلكات �أي�ضا .

)Shinsung Control Co. Ltd (71
)CHO KyuHyun (72
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Int. Cl.E21B17/07

)(51

لني بارتون
مات�س جون�سون
بوريه لوفـيكن�س
علي خمي�س العلوي املحامي و�/أو اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

()30
()12
( )54ت�سمية االخرتاع

طوق تغليف �آبار النفط التمددي احلراري

( )57الو�صف املخت�صر :
اجلهاز هو ج�سم �أنبوبي ميكن تو�صيله بحيث ي�شكل جزءا مكمال لأنبوب بئر نفطية �أو غازية
والذي يكون �إما غالفا �أو مو�صال �أو غالفا و�سيطا �أو �سطحيا �أو بطانة �أو غالفا خلفـيا رابطا �أو
غالف �إنتاج �أو حقن �أو �سلكا �أنبوبيا للإنتاج �أو احلقن .
ويتم تو�صيل اجلهاز بني �سلك الغالف �أو ال�سلك الأنبوبي بوا�سطة �إطار وحلقة وتدية م�سمارية
تعمل كم�ستقبل .
وعندما تقع ت�أثريات نا�شئة عن �ضغط �أو حرارة �سواء كانت هذه متال�صقة �أم غري متال�صقة فـي
الغالف الأنبوبي يتقل�ص اجلهاز داخل قناة ذات عزم م�ضبوط �سلفا ومثبتة بوا�سطة م�سامري ق�ص
وعندما يعمل اجلهاز ف�إنه يحول دون حدوث الت�أثريات التالية :
 انحراف جانبي(انبعاج) ين�ش�أ عن �أحمال �ضاغطة زائدة تتولد بدورها عن متدد حراري �أو�ضغط داخلي عندما يتم تثبيت الأنبوب عند الطرفـني معا .
 حاالت الق�صور الناجت عن الإجهاد احلراري والأحمال الت�ضاغطية �أو التوترية (التداخل)وارت�شاح الو�صالت الناجت عن التحميل الدوري واحلموالت ذات عزم االزدواج الزائد �أو الت�شوه
البال�ستيكي املو�ضعي فـي املوقع الذي يثبت عنده كل من طرفـي الأنبوب .
 انبعاج �أيولري وهو انبعاج مت�ضاغط ي�ستتبعه ت�شوه �أو ت�آكل بال�ستيكي �شديد نا�شئ عن الدورانفـي حال التثبيت عند كل من الطرفـني .
 االنبعاج احللزوين �أو اللولبي فـي حال التثبيت عند كل من الطرفـني .وباملثل فعندما يت�أثر ال�سلك امل�ستقبل بانخفا�ض فـي درجة احلرارة ي�سمح موقع اجلهاز املكمل داخل
ال�سلك للأنبوب ال�صلب بالتقل�ص بدون الت�أثريات ال�سلبية املدمرة املدرجة �أعاله .
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Thermally Expandable Casing Collar

(57) Abstract
The device is a tubular component which can be connected as an integral part of an oil or
gas well conduit which is either a casing, a conductor, intermediate or surface casing, a
liner, a tie back casing, production or injection casing, a production or injection tubing
string.
The device is connected between the casing string or tubular string by a box and pin
connection which is the same as the host.
When the effects of pressure or temperature occur, whether cemented or un-cemented, in
the conduit (casing or tubing) the device will shorten via a sleeve which has a
predetermined force installed via shear pins, when the device functions it will prevent the
effects of;
• Lateral deflection (buckling) from excessive compressive loads due to thermal
expansion or internal pressure when the conduit is anchored at both ends.
• Thermal stress failures, compression and or tensional loads (telescoping), coupling
leakage from cyclic loading, excessive bending loads or localized plastic
deformation where the conduit is anchored at both ends.
• Euler buckling constrained Euler buckling followed by plastic deformation or
collapse due to ovulation when anchored at both ends.
• Helical buckling when anchored at both ends.
Similarly, when the host string is affected by a decrease in temperature the integral
device’s positioned in the string will allow the steel conduit to shorten without the
negative and damaging effects listed above.
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¿Ó````````YEG
ΩÉµ`MC’ É`≤ah á`dƒÑ≤ŸG á`jQÉéàdG äÉ`eÓ©dG π`«é°ùJ äÉ`Ñ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
QOÉ°üdG á`«Hô©dG è`«∏ÿG ∫hó`d ¿hÉ`©àdG ¢ù`∏› ∫hó`d á`jQÉéàdG äÉeÓ©dG (ΩÉ`¶f) ¿ƒ`fÉb
. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH
122228 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. äÉjÉÑ©dG áWÉ«N
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d áflÉ°ûdG OÉfQ RƒeQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , ìô`` ` `£e áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127166 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. »ÑW ™ª›
Ω.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d §≤°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S 112 : Ü.Q 3185 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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129936 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
ójQƒJh ájƒ¡àdGh ∞«ØéàdGh ójÈàdGh »¡£dGh QÉîÑdG ó«dƒJh áÄaóàdGh IQÉfEÓd Iõ¡LCG
. á«ë°üdG ¢VGôZCÓdh √É«ŸG
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ºgÉcô°Th ΩCG . ∑ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
§≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , …hQ , 117 : Ü.Q 963 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130992 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
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á«∏Ñ≤à°ùŸG ™jQÉ°ûª∏d π≤æj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áæ£∏°S , IôgÉ¶dG á¶aÉfi , π≤æj áj’h 513 : Ü.Q 135 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY
2019/8/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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131581 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡JÉeõ∏à°ùeh êÉLõdGh Ωƒ«æŸC’G ™«H
Ω.Ω.¢T IóëàŸG á«ÑgòdG áMÉ°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
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¿ÉªY áæ£∏°S
2019/9/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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. áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
h.¢T.¢T IóëàŸG ∫Éª÷G á°ùŸ ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , áÑjò©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

131778 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájó∏÷G ™∏°ùdGh ÖFÉ≤◊Gh ájòMC’G ™«H
Ω.Ω.¢T Iõ«ªàŸG ∫ÉªYCÓd ¿ÉeC’G QGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131850 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG
Ω.Ω.¢T áaÉ«°†∏d QÉ«àNG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
§≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , IÈ¨dG , 112 : Ü.Q 3725 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

132028 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
. ¥QƒdG äÉéàæe
IQÉéà∏d ¢ùªÿG ∑QGóŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 421 : Ü.Q 86 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130170 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. õÑNh ∂«c
Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á∏eÉµàŸG IOƒ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG , 132 : Ü.Q 2395 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/7/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

87147 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. π°ù©dG ™«H IQÉŒ
IÉ«◊G äƒ°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 774 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2014/4/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

93817 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ¿Éæ°SC’G π«ªŒh ÖW IOÉ«Y
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d AÉ©Øf ⁄É©e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 1097 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/3/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

97453 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. RQC’G
Ω.Ω.¢T ™jRƒà∏d á«æWƒdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 509 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/9/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

97454 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. RQC’G
Ω.Ω.¢T ™jRƒà∏d á«æWƒdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 509 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/9/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

97455 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. RQC’G
Ω.Ω.¢T ™jRƒà∏d á«æWƒdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 509 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/9/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

97456 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. RQC’G
Ω.Ω.¢T ™jRƒà∏d á«æWƒdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 509 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/9/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105600 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«N
ábÉfC’G øa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 479 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/11/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

109183 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. AÉ°†YC’G Ëƒ≤J Iõ¡LCGh á«MGô÷G Iõ¡LC’Gh äGhOC’Gh á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG ™∏°ùdG
¿RÉflh Úé°ùcCG á«dó«°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112435 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. π«ª©dG Ö∏£c Ió©ŸG ÈY èeGÈdGh á«fhÎµdE’G äÉÑ°SÉ◊G IQÉŒ
Ω.Ω.¢T √QÉéà∏d »Áô©dG ∞«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü Q 673 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117568 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
ÚªãJh º««≤Jh IôLDƒŸG hCG ácƒ∏ªŸG äGQÉ≤©dG ÒLCÉJh IQGOEGh äGQÉ≤©dGh »°VGQC’G ™«Hh AGô°T
. äÉµ∏àªŸG ÚªãJh äÉµ∏àªŸGh äGOƒLƒŸG
Ω.Ω.¢T äGQÉ≤©∏d á«dhódG IôjódG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 311 : Ü.Q 495 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

120934 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
∫ÉªYCÓd ôaƒ∏«f : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125023 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á∏ª÷ÉH ™«ÑdG
Ω.Ω.¢T á∏ª÷ÉH ™«Ñ∏d ¿Éª©ædG ™ª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 406 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-44-

(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

126239 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. áæjõdG äÉeõ∏à°ùeh ¿ƒHÉ°üdGh QƒîÑdGh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
…OQƒdG πÑ≤à°ùŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 455 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126654 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤ŸG
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á°†¡ædG ÅaGôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

126925 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. …É°ûdG ¥Qh áÄÑ©J
Ω.Ω.¢T ¥ƒ°ùà∏d áµe Ωƒ‚ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 316 : Ü.Q 331 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127199 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
ájQÉéàdG OÉ›C’G Rƒæc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 966 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

128559 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ
ôgOõŸG ⁄É©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 255 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128648 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«°VÉjôdG ájófC’G
áãjó◊G ™jQÉ°ûª∏d ¿ÉfôL Qƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, §≤°ùe á¶aÉfi , ìô`` `£e á`` j’h , …hQ 112 : Ü.Q 2139 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/5/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

128892 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. π«ªŒ ¿ƒdÉ°U
Iõ«ªàŸG Ö¡°TC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , 111 : Ü.Q 45 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128987 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡JÉcôfih äGôFÉ£∏d áFõéàdÉH ™«ÑdG
Ω.Ω.¢T …Qƒ÷G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG 111 : Ü.Q 2792 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/5/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

129624 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
. áØØéŸG äGhGô°†ÿGh ºë∏dGh ¢†«ÑdGh êÉLódG
Ω.Ω.¢T øjõdG ´QGõe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG 112 : Ü.Q 3725 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/6/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129905 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
¢ùHÓª∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG , IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. É¡JÉ≤ë∏eh IõgÉ÷G
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d √AÉcô°Th …ƒë°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

130001 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. â«cƒeh OÉé°S , äÉ°ThôØŸG π«°üØJh ™«H , çÉKC’G ™«H
Ω.Ω.¢T á«dhódG ∫OÉY ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , 111 : Ü.Q 1089 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130331 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«°VÉjôdG ájófC’G
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ∂dÉe »æH ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, §`` `≤°ùe á`` `¶aÉfi , äÉ`` `jôb á`` `j’h , 100 : Ü.Q 560 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/7/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

130418 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
äGô°†ëà°ùe ¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ »`a πª©à°ùJ iôNCG OGƒeh á°ûªbC’G ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
∫ƒ°ùZ π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ájô£Y äƒjR Qƒ£Y ¿ƒHÉ°U §°ûch »∏Lh π≤°Uh ∞«¶æJ
. ¿Éæ°SCÓd äÉØ¶æe ô©°û∏d ø°Tƒd
Ω.Ω.P áØ«`ØÿG äÉYÉæ°ü∏d ‹Ó¡dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
- »YÉæ°üdG ∫hC’G ´QÉ°T ∞∏N - ábQÉ°ûdG/1ºbQ á«YÉæ°U - ábQÉ°ûdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ‹Ó¡dG óªMCG Oƒªfi ∂∏e Öàµe - IÈ°T
2019/7/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¬dGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
130455 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. á«bóæa ≥≤°T
Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ª∏d õ©dG øjOÉ«e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG á¶aÉfi , 512 : Ü.Q 140 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

130456 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
∫ÉªYC’G ájhGR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G π«◊G : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130762 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. π°ù©dG ™ª°Th π°ù©dG êÉàfEGh πëædG á«HôJ
IQÉéà∏d AGôª◊G ÜhôZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , AGôª◊G áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-52-

(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

130864 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ™FÉ°†ÑdG ≥jƒ°ùJh èjhôJ
IQÉéà∏d èjOôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , ÓZ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130945 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H
Ω.Ω.¢T á«dhódG hÉæ°S ´ƒHQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
∫Éª°T á¶aÉfi , »Ñ«°†ŸG áj’h , hÉæ°S 418 : Ü.Q 24 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG
2019/8/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

130972 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ÊÉÑª∏d êQÉÿG øe ∞«¶æàdGh ¢ü°üîàŸG ∞«¶æàdG , ÊÉÑª∏d ΩÉ©dG ∞«¶æàdG
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ∫ÉæJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¥ƒ°ùdG á∏M : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131031 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. …QGOEG Öàµe
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á∏FÉ©dG OGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h 122 : Ü.Q 1619 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

131070 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. IôLDƒŸGhCG ácƒ∏ªŸG äGQÉ≤©dG ÒLCÉJh IQGOEG
Ω.Ω.¢T ™jQÉ°ûª∏d á°ùªÿG IƒNC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á©∏≤dG á∏M 121 : Ü.Q 869 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131074 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«dõæŸG ÊGhC’Gh äGhOCÓd á∏ª÷ÉH ™«ÑdG
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d áëæLC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, §`` ` ≤°ùe á`` `¶aÉfi , ìô`` `£e á`` j’h , 118 : Ü.Q 389 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

131086 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , ™FÉ°†ÑdG ≥jƒ°ùJh èjhôJ
. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG
IQÉéà∏d èjOôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , ÓZ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131181 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
Ö∏£c Ió©ŸG ÒZ èeGÈdGh ‹B’G Ö°SÉ◊G Iõ¡LC’ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. π«ª©dG
Ω.Ω.¢T ájô°ü©dG π°UGƒàdG øcQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

131263 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. IOÉ«Y
Ω.Ω.¢T √Écô°Th …ô°SÉjÉL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, §≤°ùe á¶aÉfi , ìô`` `£e á`` j’h , …hQ 112 : Ü.Q 158 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/9/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131290 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
≈∏Y É¡fRh ójõj »àdG ™FÉ°†ÑdG ≠jôØJh øë°T , ™∏°ùdG ≠jôØJh øë°T , ôØ°ùdG ä’Éch á£°ûfCG
. º¨c 20
á«æeÉ°†J - IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG π«¡°S …OGh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , 316 : Ü.Q 200 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-57-

(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

131293 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. äÉHhô°ûŸGh ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
IQÉéà∏d QÉfi ƒHCG ¥hô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131307 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ôFÉ°ü©dGh áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG
ójó÷G πÑ≤à°ùŸG QÉgORG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , 121 : Ü.Q 582 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-58-

(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

131350 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájó∏÷G ™HGƒàdGh ájó∏÷G ™∏°ùdGh ÖFÉ≤ë∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
á«æeÉ°†J - áflÉ°ûdG á«dhódG êGƒeC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉfi , Qƒ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131370 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. »Ñ£dG ≥«°ùæàdG ÖJÉµe
Ω.Ω.¢T »Ñ£dG ≥«°ùæà∏d ¥OƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

131383 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e
ä’hÉ≤ª∏d á«ŸÉ©dG á«`Ø©dG IQÉæe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131389 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. âfÎfE’G ≥jôW øY áFõéàdÉH ™«ÑdG ™FÉ°†ÑdG ≥jƒ°ùJh èjhôJ , ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ä’Éch
áãjó◊G á«dhódG QÉÑfC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG 111 : Ü.Q 3934 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/9/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

131392 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. (á«à°ùLƒd) ™FÉ°†H ´Oƒà°ùe , ™∏°ùdG ≠jôØJh øë°T
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¢ùª°ûdG Qó°üe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, §≤°ùe á¶aÉfi , ìô`` `£e á`` j’h , …hQ 133 : Ü.Q 505 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/9/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131393 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. (á«à°ùLƒd) ™FÉ°†H ´Oƒà°ùe , ™∏°ùdG ≠jôØJh øë°T
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¢ùª°ûdG Qó°üe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, §≤°ùe á¶aÉfi , ìô`` `£e á`` j’h , …hQ 133 : Ü.Q 505 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/9/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

131394 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. (á«à°ùLƒd) ™FÉ°†H ´Oƒà°ùe , ™∏°ùdG ≠jôØJh øë°T
Ω.Ω.¢T (IôM á≤£æe ácô°T) »à°ùLƒ∏dG ´É©°TE’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, QÉë°U áj’h , QÉë°üH Iô◊G á≤£æŸG 131 : Ü.Q 1390 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi
2019/9/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131423 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. á°UÉÿG äÉ«›ÈdG á›ôHh º«ª°üJ
Ω.Ω.¢T Ö«°SGƒë∏d IQƒ£àŸG áª¶fC’G É«LƒdƒæµJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , ÓZ 116 : Ü.Q 326 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/9/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

131436 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. äÉØ∏îŸGh äÉjÉØædG π≤f
Ω.Ω.¢T á«Ä«ÑdG ∫ƒ∏ë∏d ôLÉ°Sh á°†¡ædG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, §≤°ùe á¶aÉfi , ìô`` `£e á`` j’h , …hQ 114 : Ü.Q 1676 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/9/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131601 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. …QGOEG Öàµe
Ω.Ω.¢T äÉeóî∏dƒØjG »àjƒ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 71 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

131602 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉÑcôª∏d Iójó÷G QÉ«¨dG ™£b ™«H
IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG º«£ØdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉfi , »∏YƒH »æH ¿Ó©L 416 : Ü.Q 16 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/9/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131603 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. AÉ°†YC’G Ëƒ≤J Iõ¡LCGh á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh äGhOCÓd áFõéàdÉH ™«ÑdG
Ω.Ω.¢T ‹hódG ÒÑµdG ¥ƒ°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, §≤°ùe á¶aÉfi , ìô`` `£e á`` j’h , …hQ 131 : Ü.Q 228 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/9/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

131677 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£e
á«æeÉ°†J - ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d äÉãHô°T πMÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉfi , Qƒ°U áj’h , 411 : Ü.Q 50 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/9/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131703 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡eRGƒdh äGQÉWE’G ™«H
IQÉéà∏d ájôî°üdG ÖcGƒµdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG 100 : Ü.Q 276 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/9/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1319) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

131704 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡eRGƒdh äGQÉWE’G ™«H
IQÉéà∏d ájôî°üdG ÖcGƒµdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG 100 : Ü.Q 276 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/9/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131707 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. äÓØë∏d ºF’ƒdG OGóYEG ïHÉ£e
Ω.Ω.¢T IóëàŸG ΩÓJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 111 : Ü.Q 560 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/9/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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131712 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
º«∏©àdG , ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ä’Éch , ÖjQóàdG äÉeóN , ≈dhC’G á∏MôŸG , »°SÉ°SC’G º«∏©àdG
. á«fÉãdG á∏MôŸG »°SÉ°SC’G
Ω.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh äÉeóî∏d É¡ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ô°TƒH áj’h , ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG áæjóe 116 : Ü.Q 637 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi
2019/9/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131760 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a
á«YÉæ°üdG ójÈàdG äGRÉZ Ú∏à°SE’G •ƒ¨°†ŸG hCG ∫É°ùŸG AGƒ¡dGh á«YÉæ°üdG äGRÉ¨dG ™æ°U
. ádRÉ©dG äGRÉ¨dGh á∏eÉÿG äGRÉ¨dGh áWƒ∏îŸG
Ω.Ω.¢T RÉ¨∏d ¿GhG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 123 : Ü.Q 48 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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131806 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ájƒHôJ äGQÉ°ûà°SG
∫ÉªYC’Gh äGQÉ°ûà°SÓd ∫ƒëàdG á£≤f : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131816 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£ŸG
IQÉéà∏d »ÑgòdG á∏«Ñ©ŸG í«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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131829 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ó«°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e
Ω.Ω.¢T º«ª°üà∏d áfƒ≤jC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131911 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ
IóFGôdG ≥dCÉàdG ¥ÉaBG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«dÉª°ûdG π«◊G : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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131915 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
. (á«°TÉŸG ±ÓYCG , IõcôŸG ±ÓYC’G) äÉfGƒ«ë∏d ±ÓYCG ™æ°U
á«æeÉ°†J - á«æWƒdG §≤°ùe äÉcôH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131918 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
. (á«°TÉŸG ±ÓYCG , IõcôŸG ±ÓYC’G) äÉfGƒ«◊G ±ÓYCG ™æ°U
á«æeÉ°†J - á«æWƒdG §≤°ùe äÉcôH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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131954 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. á°UÉÿG äÉ«›ÈdG á›ôHh º«ª°üJ
Ω.Ω.¢T É«Lƒdƒæµà∏d AGô°†ÿG Qƒ≤°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , áaô©ŸG áMGh 135 : Ü.Q 34 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/10/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131964 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
. 45 ºbQ ∞æ°üdÉH ôWÉîŸG IQGOEG äGQÉ°ûà°SG
á«ŸÉ©dG »ëÑ°üdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 133 : Ü.Q 3141 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/10/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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132001 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«FÉ°ùædG äÉeõ∏à°ùŸG ™«H
∫ÉªYCÓd á≤«fC’G Ió«°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«dÉª°ûdG π«◊G 121 : Ü.Q 572 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132002 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e
∫ÉªYCÓd OQƒdG º°SGƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«dÉª°ûdG π«◊G 121 : Ü.Q 562 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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132035 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ¿GÒ£dG á°SQÉªŸ …OÉf
h.¢T.¢T »°VÉjôdG ¿GÒ£∏d ∫Éª°ûdG IQÉM ≥jôa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG 124 : Ü.Q 133 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/10/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132037 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
. äÉfGƒ«◊G ±ÓYCG ™æ°U
IQÉéà∏d áæaõdG øH á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , âjôªK áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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132066 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SC’G º«∏©àdG
Ω.Ω.¢T …õ«∏‚E’G º«∏©àdG IQGOEG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«dÉª°ûdG π«◊G 112 : Ü.Q 488 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/10/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132067 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a
äÉjÉ¨d ÊGhCG , ÜGô°ûdG ¢üŸ á«µ«à°SÓH Ö«HÉfCG , ∂«à°SÓÑdG hCG á«bQh ÜGƒcCG , á«bQh ¥ÉÑWCG
. ádƒªfi πFGƒ°S äÉ¶aÉM , á«dõæe
á«dhódG IQÉéà∏d õ«ªàdG á∏°UƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG 620 : Ü.Q 248 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/10/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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132101 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«∏°ùàdG ÜÉ©dCG á£°ûfCG
IQÉéà∏d …ôµ°ùŸG Ö«¡°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132299 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ¥OÉæØdG
Ω.Ω.¢T áÑjò©dG áÑ°†g : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG 111 : Ü.Q 2430 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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127852 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
ôjƒ°üàdG äGhOCGh Iõ¡LCG , ádÉ≤ædG Iõ¡LC’Gh á«còdG ∞JGƒ¡∏d ôJƒ«ÑªµdG äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J
πª°ûJh) πjõæà∏d á∏HÉb äÉ«›ôH , ájô°üÑdG äGhOC’Gh Iõ¡LC’Gh »FÉªæ«°ùdGh »`aGôZƒJƒØdG
≥jƒ°ùàdGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ∫É› »`a (ádÉ≤ædG Iõ¡LC’Gh á«còdG ∞JGƒ¡dG äÉ«›ôH
äÉfÉ«ÑdG π«∏–h , á«fhÎµdE’G ä’É°üJ’Gh »°üî°ûdG iƒàëŸGh , QÉ©°SC’G áfQÉ≤e äÉ°üæeh
äGhOCGh Iõ¡LCG , Úeóîà°ùŸG AÉcPh ∑ƒ∏°S π«∏–h QÉ©°SC’G áfQÉ≤e äÉfÉ«H ∂dP »`a ÉÃ
äÉfÉ«ÑdGh Qƒ``°üdGh äƒ``°üdG ï``°ùf hCG ¢VôY hCG øjõîJ hCG ∫ÉÑ≤à°SG hCG åH hCG ∫É°SQEG hCG π«é°ùàd
á«fhÎµdEG Iõ¡LCG , ôJƒ«Ñªc OÉàY , ôJƒ«Ñªc äÉ«›ôH , ôJƒ«Ñªc èeGôH , ôJƒ«Ñªc Iõ¡LCG
åHh ∫É°SQEGh π«é°ùJ Iõ`¡LCGh §FÉ°SƒdG IOó`©àe ∫É°üJ’G Iõ``¡LCG , á``ÄØdG √òg »`a êQóæJ
. á«fhÎµdEG äGô°ûf , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©eh , ï°ùfh ∫ÉÑ≤à°SGh ¢VôYh øjõîJh
»`a.»H ∫ÉHƒ∏Z ¢ùcEG ∫EG √hCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Góædƒg , ÜQhóaƒg , ¢SEG ∫EG 2132 , 105 ƒ«æaÉ°ShQhÉJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
127853 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
, âfÎfE’G ¥ƒ°S ÒaƒJ äÉeóN , áHƒÑŸG á«fÓYE’G äÉeóÿG , á«fhÎµdE’G IQÉéàdG äÉeóN
äÉeóN , πª©dG ¢Uôa º°†J âfÎfE’G ≈∏Y É¡«a åëÑdG øµÁ äÉfÉ«H IóYÉb ÒaƒJ äÉeóN
èjhÎdGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN , á∏ª÷Gh áFõéàdG IQÉŒ »`a ™FÉ°†ÑdG ™«Hh ¢VôY
, ÊhÎµdE’G ójÈdG ÈY ≥jƒ°ùàdG äÉeóN , á«fÓYE’G äÉMÉ°ùŸG ÒLCÉJ äÉeóN , ä’ÉcƒdGh
äÉeóN , ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , ∫ÉªYC’G ¬«LƒJ äÉeóN , âfÎfE’G ÈY ≥jƒ°ùàdG äÉeóN
í°üædG Ëó≤J äÉeóN , áÑ°SÉëŸG äÉeóN , AÓª©dG ™e äÉbÓ©dG IQGOEG äÉeóN , ∫ÉªYC’G
™e äÉbÓ©dG IQGOEG äÉeóNh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh ∫ÉªYC’ÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh äGQÉ°ûà°S’Gh
∑ƒ∏°S π«∏– , ∂dP »`a ÉÃ äÉfÉ«ÑdG π«∏– äÉeóN , ∫ÉªYC’G π«∏– äÉeóN , AÓª©dG
äÉeóN , (IôJƒØdG) ÒJGƒØdG QGó°UEG äÉeóN , ¥ƒ°ùdG çÉëHCG äÉeóN , Úeóîà°ùŸG AÉcPh
»`a ¬«LƒàdGh IQƒ°ûŸGh äÉeƒ∏©ŸGh í°üædG Ëó≤J äÉeóN , ≥jƒ°ùàdGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
, á``jQÉéàdG ¢VQÉ``©ŸGh ¢Vhô`` ©dG ó≤Yh º`«¶æJ äÉeóN , ø``«cÎ°ûª∏dh ∑Gô``à°T’G ∫É›
, á«éjhÎdG OGƒŸGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe ô°ûf äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG øjõîJh á÷É©e äÉeóN
. äÉeƒ∏©ŸG ô°ûfh Ëó≤J äÉeóN
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»`a.»H ∫ÉHƒ∏Z ¢ùcEG ∫EG √hCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Góædƒg , ÜQhóaƒg , ¢SEG ∫EG 2132 , 105 ƒ«æaÉ°ShQhÉJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129143 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
»`a IóYÉ°ùŸG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN , (øjôNBÓd) ¥OÉæØ∏d ájQÉéàdG IQGOE’G äÉeóN
äÉeóÿGh ™∏°ùdG ¢ü«NÎd ájQÉéàdG IQGOE’G , ∫ÉªYC’G IQGOEG äGQÉ°ûà°SG , ∫ÉªYC’G IQGOEG
, á«fÓYEGhCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ , (øjôNBÓd) äÉ©«ÑŸG èjhôJ , øjôNB’ÉH á°UÉÿG
∞ë°üdG »`a äÉcGÎ°T’G º«¶æJ , ÚØXƒŸG ¿hDƒ°T IQGOEG äGQÉ°ûà°SG , ∫ÉªYC’G π≤f äÉeóN
ä’Éch äÉeóN , ¥OÉæØdG ∫ÉªYCG IQGOEG , ádÉØc øY åëÑdG , áÑ°SÉëŸG äÉeóN , øjôNBÓd
, á«ÑàµŸG äGó©ŸGh ä’B’G ÒLCÉJ , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’Éch äÉeóN , ôjó°üàdGh OGÒà°S’G
á›ôH äÉeóN , (iôNC’G ∫ÉªYCÓd äÉeóÿGh ™∏°ùdG AGô°T) øjôNBÓd AGô°ûdG äÉeóN
. äÉ©«ÑŸG äÉ°üæe ÒLCÉJ , (á«Ñàµe ∞FÉXh) ó«YGƒŸG
…O »J ∫EG , ƒc âæÃƒ∏ØjO õ∏Jƒg ∫Éfƒ°TÉfÎfEG ≠fÉ«L ÚL …ÉgÉ¨æ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
≠fÉj , 899 ºbQ , (»H âµjÎ°ùjO)πJƒg πàfÉjQhCG ≠fÉ«L ÚL , 4Qƒ∏a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
, ( …ÉgÉ¨æ°T ) , (IôM IQÉŒ á≤£æe) Ú°üdG (…ÉgÉ¨æ°T ) , OhQ ¿ÉfhÉZ
Ú°üdG
2019/6/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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129144 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
, á«LÉLõdG ÊGhC’Gh óFGƒŸG äÉ°VÉ«Hh óFGƒŸGh »°SGôµdG ÒLCÉJ , äÉfGƒ«◊G AGƒjEG äÉeóN
á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN , äÉjÒàaÉµdG äÉeóN , ájQÉ¡ædG áfÉ°†◊G QhO äÉeóN
áeÉbE’G ÚeCÉJ ÖJÉµe äÉeóN , ¥OÉæØdG »`a õé◊G äÉeóN , ¥OÉæØdG äÉeóN , (äÉæ«àfÉµdG)
, »gÉ≤ŸG äÉeóN , ±ÉµàY’G äƒ«H äÉeóN , äÉYÉªàL’G ±ô`Z ÒLCÉJ , (∫õ`ædGh ¥OÉ`æØdG)
äÉeóN , á∏≤æàŸG ÊÉÑŸG ÒLCÉJ , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG , (QÉÑdG) äÉfÉ◊G äÉeóN
∫ÉÑ≤à°S’G äÉeóN , áàbDƒŸG áeÉbE’G øcÉeCG ÒLCÉJ äÉeóN , ìÉ«°ùdG áeÉbEG øcÉeCG ÒLCÉJ
äÉ``Hhô°ûŸG OGó``eEG äÉ``eóN , (IQOÉ``¨ŸGh ∫ƒ°UƒdG ä’ÉM IQGOEG) á``àbDƒŸG á``eÉbE’G ø``cÉeCG »`a
á«bóæØdG ±ô¨dG õéM äÉeóN , (äÓ«JƒŸG) IÒ¨°üdG ¥OÉæØdG äÉeóN , á∏≤æàŸG áª©WC’Gh
. ∫õædG äÉeóN
…O »J ∫EG , ƒc âæÃƒ∏ØjO õ∏Jƒg ∫Éfƒ°TÉfÎfEG ≠fÉ«L ÚL …ÉgÉ¨æ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
≠fÉj , 899ºbQ , (»H âµjÎ°ùjO)πJƒg πàfÉjQhCG ≠fÉ«L ÚL , 4Qƒ∏a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
, ( …ÉgÉ¨æ°T ) , (IôM IQÉŒ á≤£æe) Ú°üdG (…ÉgÉ¨æ°T ) , OhQ ¿ÉfhÉZ
Ú°üdG
2019/6/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
131559 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
äGó©e IQGOEGh ¢ü«î°ûJh ¢üëah Ö«côJh π«¨°ûàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Üƒ°SÉ◊G èeGôH
¢†jô©dG ¥É£ædG ÈY ∫É`°üJ’G ≈`dEG ∫ƒ``°Uƒ∏d Üƒ``°SÉ◊G è``eGôH , ó``©H ø``Y ä’É``°üJ’G
∫É°SQE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ó©H øY ä’É°üJ’G äÉµÑ°T øe ÉgÒZh »µ∏°SÓdGh ófÉHOhÈdG
¥É£ædG ÈY ä’É°üJ’G á£°SGƒH ƒjó«ØdGh äÉ«Jƒ°üdGh äÉeƒ°SôdGh äÉfÉ«ÑdGh äƒ°üdG
ó``jóëàdÉHh ¢†``jô©dG ¥É``£ædG ÈY ä’É``°üJ’G äGó``©e , á«µ∏°SÓdG äÉµÑ°ûdGh ¢†jô©dG
, ä’É°üJ’G äÉ≤«Ñ£Jh á«µ∏°SÓdG äÉµÑ°û∏d á«°SÉ``°SC’G äÉ``£ëª∏d ó`` ©H øY ä’É°üJ’G
. á«µ∏°SÓdG ä’É°üJ’G äGó©Ÿ á«FGƒ¡dG Éæ«àf’G
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∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G
2019/9/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
: ájƒdhC’G ó∏H - 2019/4/3 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 77345 : ájƒdhC’G ºbQ) : á```````jƒdhC’G ≥````````M
( »µjÉeÉ÷G
131560 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
äÉeóN , ¢†jô©dG ¥É£ædG ÈY á«µ∏°SÓdG ä’É°üJ’G äÉeóN , ó©H øY ä’É°üJ’G äÉeóN
ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ÈY âfÎfE’G ≈dEG ∫ƒ``°UƒdG ÒaƒJ ó``jóëàdÉHh ó``©H øY ä’É`` °üJ’G
ó©H øY ä’É``°üJ’G äÉ``eóN , á``«µ∏°SÓdG äÉ``µÑ°ûdG hCG ¢†``jô©dG ¥É``£ædG ÈY á``jô°üÑdG
ä’É°üJ’G á£°SGƒH ƒjó«ØdGh äÉ«Jƒ°üdGh äÉeƒ°SôdGh äÉfÉ«ÑdGh äƒ°üdG ∫É°SQEG ójóëàdÉHh
∫ƒ°UƒdÉH áãdÉãdG ±GôWC’G »eóîà°ùe ójhõJ , á«µ∏°SÓdG äÉµÑ°ûdGh ¢†jô©dG ¥É£ædG ÈY
, ó©H øY ä’É°üJ’G äÉÑ«côJh äGó©e ÒLCÉJ , ó©H øY ä’É°üJÓd á«àëàdG á«æÑdG ≈dEG
Úeóîà°ùe Ió©d ∫ƒ°UƒdG Òaƒàd ó©H øY ä’É°üJ’G äÉeóN , ä’É°üJ’G áHGƒH äÉeóN
. ó©H øY ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ÒaƒJ , á«∏ëe Üƒ°SÉM áµÑ°T ≈dEG
∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G
2019/9/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
: ájƒdhC’G ó∏H - 2019/4/3 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 77345 : ájƒdhC’G ºbQ) : á```````jƒdhC’G ≥````````M
( »µjÉeÉ÷G
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131561 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
äÉeóN , ó©H øY ä’É°üJ’G äGhOCGh äGó©e º«ª°üJ , ó©H øY ä’É°üJ’G á«æ≤J äGQÉ°ûà°SG
∫É› »`a äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , ó©H øY ä’É°üJ’G á«æ≤Jh äÉeƒ∏©e ∫É› »`a çƒëÑdG
, á«YÉæ°üdG QÉªbC’G ÈY ó©H øY ä’É°üJ’G á«æ≤J äÉeóN , ó©H øY ä’É°üJ’G á«æ≤J
èeGôH áfÉ«°Uh ôjƒ£Jh º«ª°üJ , ó©H øY ä’É°üJ’G äÉµÑ°T åjó–h áfÉ«°Uh ôjƒ£J
. ó©H øY ä’É°üJ’G
∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G
2019/9/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
: ájƒdhC’G ó∏H - 2019/4/3 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 77345 : ájƒdhC’G ºbQ) :á```````jƒdhC’G ≥````````M
( »µjÉeÉ÷G
131946 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
äÉeóN , ¢†jô©dG ¥É£ædG ÈY á«µ∏°SÓdG ä’É°üJ’G äÉeóN , ó©H øY ä’É°üJ’G äÉeóN
ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ÈY âfÎfE’G ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ÒaƒJ ójóëàdÉHh ó©H øY ä’É°üJ’G
ó©H øY ä’É``°üJ’G äÉ``eóN , á``«µ∏°SÓdG äÉ``µÑ°ûdG hCG ¢†``jô©dG ¥É``£ædG ÈY á`` jô°üÑdG
ä’É°üJ’G á£°SGƒH ƒjó«ØdGh äÉ«Jƒ°üdGh äÉeƒ°SôdGh äÉfÉ«ÑdGh äƒ°üdG ∫É°SQEG ójóëàdÉHh
∫ƒ°UƒdÉH áãdÉãdG ±GôWC’G »eóîà°ùe ójhõJ , á«µ∏°SÓdG äÉµÑ°ûdGh ¢†jô©dG ¥É£ædG ÈY
, ó©H øY ä’É°üJ’G äÉÑ«côJh äGó©e ÒLCÉJ , ó©H øY ä’É°üJÓd á«àëàdG á«æÑdG ≈dEG
Úeóîà°ùe Ió©d ∫ƒ°UƒdG Òaƒàd ó©H øY ä’É°üJ’G äÉeóN , ä’É°üJ’G áHGƒH äÉeóN
. ó©H øY ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ÒaƒJ , á«∏ëe Üƒ°SÉM áµÑ°T ≈dEG
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∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G
2019/10/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
: ájƒdhC’G ó∏H - 2019/4/3 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 77343 : ájƒdhC’G ºbQ) : á```````jƒdhC’G ≥````````M
( »µjÉeÉ÷G
131947 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
äÉeóN , ó©H øY ä’É°üJ’G äGhOCGh äGó©e º«ª°üJ , ó©H øY ä’É°üJ’G á«æ≤J äGQÉ°ûà°SG
∫É› »`a äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , ó©H øY ä’É°üJ’G á«æ≤Jh äÉeƒ∏©e ∫É› »`a çƒëÑdG
, á«YÉæ°üdG QÉªbC’G ÈY ó©H øY ä’É°üJ’G á«æ≤J äÉeóN , ó©H øY ä’É°üJ’G á«æ≤J
èeGôH áfÉ«°Uh ôjƒ£Jh º«ª°üJ , ó©H øY ä’É°üJ’G äÉµÑ°T åjó–h áfÉ«°Uh ôjƒ£J
. ó©H øY ä’É°üJ’G
∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G
2019/10/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
: ájƒdhC’G ó∏H - 2019/4/3 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 77343 : ájƒdhC’G ºbQ) : á```````jƒdhC’G ≥````````M
( »µjÉeÉ÷G
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132466 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ™FÉ°†Ñ∏d ∫hódG ÚH »∏MÉ°ùdGh …ôëÑdG »FÉŸG π≤ædG
Ω.´.Ω.¢T …ôëÑdG π≤æ∏d á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ô°TƒH áj’h , ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG áæjóe 118 : Ü.Q 104 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe
2019/10/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132467 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ∫hódG ÚH »∏MÉ°ùdGh …ôëÑdG »FÉŸG π≤ædG
Ω.´.Ω.¢T …ôëÑdG π≤æ∏d á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ô°TƒH áj’h , ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG áæjóe 118 : Ü.Q 104 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe
2019/10/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1319

�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 72800 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2013/8/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1004 :فـي 2013/3/9م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :سوي�س  -بيلهوتيل انرتنا�شيونال ترايدمارك�س ليمتد
ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع  :فندق ال�سالم العاملية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1973 :ر.ب  , 112 :والية بو�شر
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/11/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/11/18 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 84078 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/6/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1050 :فـي 2014/3/16م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :أحمد حم�سن للتجارة
ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع  :جمموعة �شركات �أحمد حم�سن للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  92 :ر.ب 112 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/9/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/11/18 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 117993 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2019/6/2 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1283 :فـي 2019/3/3م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك  :مركز ن�ستو
ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع  :النجمة امللكية العاملية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  131 :ر.ب 113 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/9/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/11/17 :م
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ا�ستــدراك
تنــوه وزارة التج ــارة وال�صناعــة �إلــى أ�نــه قـ ــد وقع خط�أ م ــادي عن ــد ن�شـ ــر بيان ــات جتديد
العالمة التجارية رقم ( ، )35391املن�شورة فـي اجلريدة الر�سمية العدد ( ، )1316ال�صادر
بتاريخ  6من ربيع الأول 1441هـ  ,املواف ــق  3من نوفمرب 2019م � ،إذ وردت كالآتي :
م رقم
العالمة
35391 12

ا�ســـم ال�شركـــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

عا�صم حممد اجلمايل
التجارة وال�صناعة 2005/1/18
ودليب كومار �شاملدا�س مهتا

وال�صحيــــح هـــــو :
م رقم
العالمة

ا�ســـم ال�شركـــة

35391 12

ال�شاملة املتحدة

لـــذا لـــزم التنويـــه .

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2005/1/18

وزارة التجـارة وال�صناعـة
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ا�ستــدراك
تنــوه وزارة التج ــارة وال�صناعــة �إلــى أ�نــه قـ ــد وقع خط�أ م ــادي عن ــد ن�شـ ــر بيان ــات جتديد
العالمتني التجاريتني رقمي ( )15093و ( ، )2708املن�شورتني فـي اجلريدة الر�سمية العدد
( ، )1314ال�صادر بتاريخ  21من �صفر 1441هـ  ,املواف ــق  20من �أكتوبر 2019م � ،إذ وردتا كالآتي :
م رقم
العالمة

ا�ســـم ال�شركـــة

15039 37

بي بي جي �إيه �سي  -فران�س

التجارة وال�صناعة 1997/1/25

تدوين الأولى

التجارة وال�صناعة 1989/9/18

88

2708

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

وال�صحيــــح هـــــو :
م رقم
العالمة

ا�ســـم ال�شركـــة

15093 37

بي بي جي �إيه �سي  -فران�س

التجارة وال�صناعة 1997/1/25

كولنز رولبلغ اى بي
�سبولكا زد.او.او

التجارة وال�صناعة 1989/9/18

88

2708

لـــذا لـــزم التنويـــه .

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

وزارة التجـارة وال�صناعـة
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ا�ستــدراك
تنــوه وزارة التجارة وال�صناع ـ ــة �إلـى أ�نــه ق ــد وقــع خط ـ�أ م ــادي عنـد ن�شـ ــر �إعالن بــدء �أعمال
الت�صفيـ ــة ل�شركـ ــة " بندر الب�ستان للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية "  ،املن�شور ف ــي اجلريـدة
الر�سميـ ـ ــة ال ـعـ ـ ــدد ( ، )1283ال ــ�صـ ـ ــادر بتاري ـ ـ ــخ  26مـ ــن جمـ ـ ــادى الثاني ـ ــة 1440هـ  ,املواف ـ ــق
 3من م ــار�س 2019م � ،إذ ورد ا�سـ ــم ال�شركـ ــة كا آلتـ ــي :
" بندر الب�ستان للتجارة واملقاوالت  -تو�صية "
وال�صحيــــح هــــو :
" بندر الب�ستان للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية "

لــــذا لــــزم التنويــــه .
وزارة التجـارة وال�صناعـة
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مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املهر ال�سريع للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلــن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يق ــوم بت�صفـية �شركة املهر ال�سريع للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  , 1092119وللم�صفـي
وحـ ــده ح ــق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـيـر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي
فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  325 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 95950999 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
ع�صام بن را�شد بن عبداللـه املغيزوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املغيزوي ال�شاملة  -ت�ضامنية
يعلــن ع�صام بن را�شد بن عبداللـه املغيزوي �أنـه يق ــوم بت�صفـية �شركة م�شاريع املغيزوي
ال�شاملة  -ت�ضامني ــة  ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  , 1225653وللم�صفـي
وحـ ــده ح ــق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـيـر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي
فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  1 :ر.ب 315 :
هاتف رقم 99745114 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عبداحلميد بن عو�ض بن فهد ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صاللة للمعدات ال�شاملة �ش.م.م
يعلـن عبداحلميد بن عو�ض بن فهد ال�شنفري ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركـة �صاللة للمعدات
ال�شاملة �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ــاري بالرقـم  ، 1025304ع ـ ــن انتهـ ــاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما م�سقط للخدمات ال�شاملة �ش.م.م
يعلـن عبداحلميد بن عو�ض بن فهد ال�شنفري ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركـة �سما م�سقط للخدمات
ال�شاملة �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ــاري بالرقـم  ، 1080054ع ـ ــن انتهـ ــاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فين�س للنقل واخلدمات �ش.م.م
يعلـن عبداحلميد بن عو�ض بن فهد ال�شنفري ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركـة فين�س للنقل واخلدمات
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ــاري بالرقـم  ، 1065070ع ـ ــن انتهـ ــاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن علي بن �أحمد ال�شنفري و�شريكه للتجارة �ش.م.م
يعلـن عبداحلميد بن عو�ض بن فهد ال�شنفري ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركـة حممد بن علي بن
�أحمد ال�شنفري و�شريكه للتجارة �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ــاري
بالرقــم  ، 2149818ع ـ ــن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة املتحدة لتقدير اخل�سائر �ش.م.م
يعلـن عبداحلميد بن عو�ض بن فهد ال�شنفري ب�صفـته امل�صف ــي لل�شركـة املتحــدة لتقديــر
اخل�سائـ ــر �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ـ ــم  ، 2179393ع ـ ــن
انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العذيبة ال�شاملة �ش.م.م
يعلـن عبداحلميد بن عو�ض بن فهد ال�شنفري ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركـة العذي ــبة ال�شاملـ ــة
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1071705عـن انتهـ ــاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املقاوالت الهند�سية �ش.م.م
يعلـن عبداحلميد بن عو�ض بن فهد ال�شنفري ب�صفـته امل�صفي ل�شركـة املقاوالت الهند�سية
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم  ، 1026410عـن انتهـ ــاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حميط م�سقط للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن عبداحلميد بن عو�ض بن فهد ال�شنف ــري ب�صفـته امل�صفي ل�شركـة حمي ــط م�سق ــط
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم ، 1047401
عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدليل الع�صري للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبداحلميد بن عو�ض بن فهد ال�شنفري ب�صفـته امل�صفي ل�شركـة الدليل الع�صري
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم  ، 2152924عـن
انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سباق املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن عبداحلميد بن عو�ض بن فهد ال�شنفري ب�صفـته امل�صفي ل�شركـة ال�س ــباق املتح ــدة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم ، 2204533
عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فن�س ال�شاملة �ش.م.م
يعلـن عبداحلميد بن عو�ض بن فهد ال�شنفري ب�صفـته امل�صفي ل�شركـة فن�س ال�شاملة �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم  ، 1098829عـن انتهـ ــاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فن�س للإن�شاءات ال�شاملة �ش.م.م
يعلـن عبداحلميد بن عو�ض بن فهد ال�شنفري ب�صفـته امل�صفي ل�شركـة فن�س للإن�شاءات
ال�شاملة �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم  ، 1018880عـن انتهـ ــاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط جنيف للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبداحلميد بن عو�ض بن فهد ال�شنفري ب�صفـته امل�صفي ل�شركـة خط جنيف للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم  ، 1033684عـن انتهـ ــاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شارف املدينة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبداحلميد بن عو�ض بن فهد ال�شنفري ب�صفـته امل�صفي ل�شركـة م�شـ ــارف املدين ــة
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم  ، 2157829عـن
انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
ح�سن بن علي بن �سعيد الروا�س
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق ظفار للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن ح�سن بن علي بن �سعيد الروا�س ب�صفـته امل�صفي ل�شركـة �آفاق ظفار للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم  ، 2093901عـن انتهـ ــاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
عامر بن بخيت ال�شاوي جداد الكثريي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الركن العامر للتجارة �ش.م.م
يعلـن عامر بن بخيت ال�شاوي جداد الكثيــري ب�صفـته امل�صفي ل�شرك ـ ــة الركـ ــن العامـ ــر
للتجــارة �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم  ، 1315502عـن انتهـ ــاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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�سعيد بن حماد بن �سهيل امل�سهلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجد لل�صخور �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن حماد بن �سهيل امل�سهلي ب�صفـته امل�صفي ل�شركـة النجد لل�صخور �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم  ، 5098025عـن انتهـ ــاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق خدمات الطاقة �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن حماد بن �سهيل امل�سهلي ب�صفـته امل�صفي ل�شركـة �آفاق خدمات الطاقة �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم  ، 1010081عـن انتهـ ــاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بروجرايند العاملية خلدمات حقول النفط �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن حماد بن �سهيل امل�سهلي ب�صفـته امل�صفي ل�شركـة بروجرايند العاملية خلدمات
حقول النفط �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم  ، 1087179عـن
انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق لالت�صاالت التجارية �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن حماد بن �سهيل امل�سهلي ب�صفـته امل�صفي ل�شركـة ال�شرق لالت�صاالت التجارية
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم  ، 1782509عـن انتهـ ــاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روتب �ستون عمان �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن حماد بن �سهيل امل�سهلي ب�صفـته امل�صفي ل�شركـة روتب �ستون عمان �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم  ، 1094767عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدولية لت�سويق الأ�سمنت �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن حماد بن �سهيل امل�سهلي ب�صفـته امل�صفي ل�شركـة الدولية لت�سويق الأ�سمنت
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم  ، 1286105عـن انتهـ ــاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي رول للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن حماد بن �سهيل امل�سهلي ب�صفـته امل�صفي ل�شركـة وادي رول للتجارة واملقاوالت
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم  ، 2173166عـن انتهـ ــاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
عبداللـه بن �سعيد بن را�شد املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن �سعيد را�شد املعمري و�شركاه للتجارة  -تو�صية
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن را�شد املعمري ب�صفـته امل�صفي ل�شرك ـ ــة عبداللـه بن �سعيد را�شد
املعمري و�شركاه للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم
 ، 2044803عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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غازي بن فارح بن �سامل الروا�س
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة اخلط الدائري احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن غازي بن فارح بن �سامل الروا�س ب�صفـته امل�صفي ل�شرك ـ ــة اخلط الدائري احلديثة
للتج ـ ــارة واملق ــاوالت  -ت�ضامنيـ ــة  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم
 ، 1182541عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
م�صلح بن عمر بن �إبراهيم ال�صفيان ال�شمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرجاء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن م�صل ــح بن عم ــر بن �إبراهي ــم ال�صفي ــان ال�شمري ب�صفـته امل�صفي ل�شرك ـ ــة الرجاء
للتج ــارة واملقـ ــاوالت  -ت�ضامني ــة  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم
 ، 2002833عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�سعيدة بنت رم�ضان بن جمعان بيت ن�صيب
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خطوط دملون للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
تعلـن �سعيدة بنت رم�ضان بن جمعان بيت ن�صيب ب�صفـتها امل�صفية ل�شرك ـ ــة خطوط دملون
للتج ــارة واملق ــاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم ، 1023766
عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــية
�أبوبكر بن �سامل بن حممد اتوه العمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريف مرباط للتجارة  -تو�صية
يعلـن �أبوبكر بن �سامل بن حممد اتوه العمري ب�صفـته امل�صفي ل�شرك ـ ــة ريف مرباط للتجارة -
تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم  ، 1268697عـن انتهـ ــاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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�سيف بن خليفة بن قا�سم العثماين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة روائع اجلزيرة العربية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سيف بن خليفة بن قا�سم العثماين ب�صفـته امل�صفي ل�شرك ـ ــة روائع اجلزيرة العربية
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرقم ، 5048443
عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
يا�سر بن حمدان بن حماد العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجماد احلبل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن يا�سر بن حمدان بن حماد العامري ب�صفـته امل�صفي ل�شرك ـ ــة �أجمــاد احلبــل للتجــارة
واملق ــاوالت  -ت�ضامني ــة  ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 5140404عـن
انتهـ ــاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
خليل بن خمي�س بن مبارك الربيكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خليل بن خمي�س بن مبارك و�شريكه للتجارة  -تو�صية
يعلـن خليل بن خمي�س بن مبارك الربيكي ب�صفـته امل�صفي ل�شرك ـ ــة خليل بن خمي�س بن مبارك
و�شريكه للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 3191966عـن
انتهـ ــاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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�سعيد بن حممد بن عبداللـه الكعبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد بن حممد بن عبداللـه الكعبي و�شريكته للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن حممد بن عبداللـه الكعبي ب�صفـته امل�صفي ل�شرك ـ ــة �سعيد بن حممد بن
عبداللـه الكعبي و�شريكته للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجاري
بالرقم  ، 3302482عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
مكتب حمد ال�ساحب للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تنمية ال�سياحة والعقارات �ش.م.م
يعلـن مكتب حمد ال�ساحب للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة تنمية
ال�سياحة والعقارات �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجاري بالرقم ، 1044655
عـن انتهـ ــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
علي بن حمد بن م�سعود احلامتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رحاب جبل امل�شط  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن حمد بن م�سعود احلامتي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركـ ــة رح ــاب جبـ ــل امل�ش ــط -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1076946عـن انتهـ ــاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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مكتب براي�س وتر هاو�س كوبرز  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جو�سان للإن�شاءات ال�شرق الأو�سط �ش.م.م
يعلــن مكتب براي�س وتر هاو�س كوبرز  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يق ــوم بت�صفـية �شركة
جو�س ــان للإن�ش ــاءات ال�ش ــرق الأو�سـ ــط �ش.م.م  ,وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ـ ــة ال�سج ــل الـتجــاري
بالرقـ ــم  , 1273433وفق ــا التف ــاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2019/10/24م  ،وللم�صفـي وحـ ــده ح ــق
متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـيـر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
مدينة ال�سلطان قابو�س � -سالم �سكوير  -الطابق الرابع  -جناح رقم 404- 402 :
�ص.ب  3075 :ر.ب 112 :
هاتف رقم  24559110 :فاك�س رقم 24564408 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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