
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1195(                                                                        ال�سنـــة ال�ساد�ســة والأربعـــون 

 

املحتـــــــــويــات

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                وزارة البيئـة وال�سـوؤون املناخيـة 

�ســادر فـــي 2017/5/16 باإ�ســـدار لئحـــة تنظيـــم  قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2017/48 

ا�ست�سـدار الت�ساريـح البيئيـة .

                                      وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيـــة

�ســادر فـــي 2017/5/16 بتنظيــم ال�سيــد فـي خـور  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2017/117 

جنـــد وخــور حبلـــني بواليـــة خ�صـــب مبحافظـــة 

م�صنـــدم .

�سـادر فـي 2017/5/18 بتنظيم �صـادرات ال�صلطنـة  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2017/118 

مــن االأ�صمــاك وحتديــد اأنواعهــا . 

                         الهيئــة العامـــة ل�ســوق املــال

�ســـــادر فـــي 2017/5/16 بتعديـــل بعـــ�ض اأحكـــام  قــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــم خ/2017/5 

الئحــة تنظيــم املقا�صــة والت�صويــة .
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رقم 

ال�سفحة

  بلديـــة م�سقـــط

ومراقبـة  تنظيـم  ب�صـاأن   2017/5/15 فـي  �ســـادر  قــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــم 2017/104 

مركبـات نقـل النفايـات . 

اإيقـاف معامـالت  ب�صـاأن  �ســـادر فـي 2017/5/15  قــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــم 2017/105 

املتاأخرين عن �صـداد الر�صوم وامل�صتحقات املالية 

لبلديـة م�صقـط .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

                    وزارة التجــارة وال�سناعــة

االإعالنات اخلا�صة بالن�صر عن طلبات ت�صجيل العالمات التجارية .

اإعـــــــــــــالنـات جتاريـــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة عمان ماتريك�ض للخدمات البحرية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرمال الذهبية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرمــال الذهبيــة املتحــدة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة امليدان للتنميـة امل�صتدامـة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جمموعــة تايــل للخدمــات �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة واحـة القريـن للتجــارة - ت�صامنيـة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صمـا املدينـة الذهبيـة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صناعـات اخلليجيـة املتقدمـة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جمموعـة االأمـني �ض.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأكـرم لالأعمـال التجاريـة  �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نواعــم م�صقـط للتجـارة  �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التـــر�ض املتـــني �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صكو ال�صرق االأو�صط �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الت�صوير ال�صريع �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأ�صــورة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احللـول املتقدمـة للحـام املحـدودة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صليمـي لالأعمـال الهند�صيـة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جواهـر التـاج املا�صـي �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مناظـر اخلليـج العربـي للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بــوادي اخلليــج العربي - ت�صامنيـة .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ربوع اخلليــج العربي للتجارة - ت�صامنيـة .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو املهند ال�صليماين للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأكـــرول �صريفــــز �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ترافلبورت جلف �ض.م.م .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1195(

وزارة البيئـة وال�شـ�ؤون املناخيـة 

قــرار وزاري

رقـــم 2017/48

باإ�شـدار الئحـة تنظيـم ا�شت�شـدار الت�شاريـح البيئيـة

ا�ستنادا اإىل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/114 ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقـم 2008/18 بتحديد اخت�سا�سات وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية ، 

واعتمـاد هيكلها التنظيمي ، 

واإىل القــرار الــوزاري رقم 2001/187 باإ�ســـدار الئحــة تنظيــــم ا�ست�ســدار املوافقـــات البيئيــــة 

والت�سريـح البيئي النهائي ، 

واإىل موافقــة وزارة املاليـــة ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يعمـل فـي �سـاأن تنظيـم ا�ست�سـدار الت�ساريـح البيئيـة باأحكـام الالئحـة املرفقــة . 

املــادة الثانيــــة 

ي�ستمر العمل باملوافقات البيئيـة ، والت�ساريـح البيئـية النهائية لالأن�سطة وامل�ساريع القائمة 

قبل العمل باأحكام الالئحة املرفقة حلني انتهـاء مدتها . 

املــادة الثالـثــــة 

يلغى القرار الـوزاري رقـم 2001/187 امل�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامها . 

املــادة الرابعــة

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

�شـدر فـي : 19 من �شعبــــــــــــان 1438هـ

املـوافـــــق : 16 من مــــــــــــــــاي� 2017م
مـحمــد بن �شـالـم بن �شعيد الت�بي

وزيــــــــر البيئـــــــــــة وال�ســـــــوؤون املناخيــــــــــة
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الئحـة تنظيـم ا�شت�شـدار الت�شاريـح البيئيـة 

املـــادة ) 1 (

يكون للكلمـات والعبارات الواردة فـي هـذه الالئحة املعنى املو�سح قرين كل منها ، ما مل 

يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر : 

الــ�زارة :

وزارة البيئــــة وال�ســـــوؤون املناخيــــة . 

الـــ�زيــر : 

وزير البيئــــة وال�ســـــوؤون املناخيــــة . 

اجلهـة املخت�شة بال�زارة : 

املديريــة العامـة لل�سـوؤون البـيـئـيـة ، املديريــة العامــة للبيئــة وال�ســوؤون املناخيــة مبـحـافظــة 

ظفــار ، واإدارات البيئة وال�سوؤون املناخية باملحافظات . 

املـــالك : 

اأي �سخـ�ض طبيعي اأو اعتباري يكـون مالكا مل�سـدر اأو ملنطقـة عمل ، اأو م�سوؤوال عن ت�سغيلها ، 

اأو اإدارتها . 

امل�شــدر : 

العمليــة اأو الن�ســاط الذي يحتمـل اأن يكون �سببا مبا�ســرا اأو غيــر مبا�ســر للتلوث البيئي . 

منطقـة العمـل : 

االقت�ساديـة  للمنطقة  البحريــة  امليــاه  اأو  املوانـئ  فـي  العائم  اأو  ال�ساحلـي  اأو  الربي  املوقع 

اخلال�سة لل�سلطنة ، والذي يوجد به م�سدر واحد اأو اأكرث . 

الـت�شريـح البيـئـي : 

املوافقـــة التي ت�سدرهــا اجلهــة املخت�ســة بالــوزارة ، وتتـ�سمــن ال�سمــاح للمالك مبمار�ســـة 

ن�ساط معني بعد التاأكد من �سالمته بيئيــا . 

درا�سـة تقييـم التاأثيـرات البيئيـة : 

الدرا�سـة التي يتم اإعدادها لبيـان ما اإذا كان للم�سـدر اأو منطقـة العمـل اأي تاأثــيـرات �ســارة 

بالبيئـة ، وتت�سمن االإجراءات الكفيلة مبعاجلة تلك التاأثريات . 

-8-
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درا�سـة تقييـم املـخاطـر : 

عمليـــة حتديـــد وتقيـيـــم وتقديــــر م�ستــــوى املخاطـــر ) كيفيـا وكميـا ( وحتديـــد االإجـــراءات 

الكفيلة مبنـع اأو احلــد اأو التحكـم مب�سادر اخلطر . 

منطقــة الأمــان : 

املنطقة الفا�سلة بني امل�سدر اأو منطقة العمل ، وبني منطقة اأو نظام بيئي يتطلب حماية 

خا�سة . 

املـــادة ) 2 (

يتــم ت�سنيـف االأن�سطــة اخلا�سعــة الأحكام هذه الالئحـة اإىل فئـات بناء على املوقـع واملـواد 

امل�ستخدمـة فـي االإنتاج والطاقة االإنتاجية ودرجة تاأثريها على البيئة ، وذلك على النحـو 

الـوارد فـي امللحـق االأول املرفق بهذه الالئحـــة . 

املـــادة ) 3 (

يكـــون تقدم املالك اإىل اجلهة املخت�ســـة بالـــوزارة بطلـــب احل�ســـول على الت�سريـــح البيئـــي 

وفـــق االآتـــي : 

الفئــــة )اأ( : 

الوزارة  من  املعتمد  النموذج  وفق  البيئي  الت�سريح  على  احل�سول  بطلب  املالك  يتقدم 

مرفقا به درا�سة تقييم التاأثريات البيئية ، على اأن يقوم باإعداد هذه الدرا�سة اأحد مكاتب 

اال�ست�سارات البيئية املعتمدة وفقا لالأ�س�ض وال�سوابط التي تقررها الوزارة فـي هذا ال�ساأن . 

الفئـــة )ب( : 

يتقدم املالك بطلب احل�سـول على الت�سريح البيئـي وفق النموذج املعتمد من الوزارة دون 

اإرفاق درا�سة تقييم التاأثريات البيئية ب�سرط اإقامة امل�سروع فـي املناطــق ال�سناعيـة التابعـة 

للموؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية واملناطق احلـرة واملوانـئ ال�سناعية املعتمدة . 

الفئـــة )ج( : 

يتقــدم املــالك بطلــب احل�ســـول على الت�سريــح البيئي وفــق النمــوذج املعتمــد من الـوزارة ، 

على اأن حتدد الوزارة املتطلبات البيئية للت�سريح البيئي بعد درا�سة وتقييم الطلب . 

املـــادة ) 4 (

حتدد الوزارة منطقة االأمان ، واالأن�سطة التي ي�سمح مبزاولتها فيها . 
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املـــادة ) 5 (

يجب على املالك عنــد التقدم بطلـب احل�سول على الت�سريــــح البيئـــي ، التن�سيق مع اجلهات 

املخت�ســـة لتوفيـــر منطقـــة اأمـــان حــــول املوقـــع املقتـرح للن�ساط ، وفــق مـــا تقــــرره الــــوزارة 

فـي هذا ال�ســـاأن ، وتقديـم ما يفيـد ذلك ، على اأن يقــوم املخت�ســـون بالـــوزارة مبعاينـة املوقع 

املقرتح - اإذا تطلب االأمر ذلك - متهيدا الإ�سدار الت�سريح البيئي ، كما يجوز للوزارة طلب 

درا�سة تقييم املخاطر اأو اأي درا�سات تخ�س�سية اأخرى اإذا تطلب االأمر ذلك ، على اأن يقوم 

املعتمدة وفقا لالأ�س�ض وال�سوابط  البيئية  اال�ست�سارات  اأحد مكاتب  الدرا�سة  باإعداد هذه 

التي تقررها الوزارة فـي هذا ال�ساأن . 

املـــادة ) 6 (

ت�سدر اجلهة املخت�سة بالوزارة الت�سريح البيئي للمالك بعد التاأكد من ا�ستكمال متطلبات 

احل�ســـول على الت�سريـــح البيئـــي ، ومراجعـــة كافـــة امل�ستنـــدات املطلوبــة املن�ســو�ض عليهــا 

فـي املــادتني )3( و )5( من هذه الالئحة . 

اإ�سدار الت�سريح البيئي حتت�سب الر�سوم املالية لكل م�سدر على حدة ، وبعدد  وفـي حال 

امل�سادر املقامة فـي منطقة العمل . 

املـــادة ) 7 (

يجـــوز للـــوزارة بعد منح الت�سريــح البيئـــي للمالك طلب درا�سة التدقيــق البيئي للم�ســادر 

اأو مناطق العمل اأو اأي درا�سات تخ�س�سية اأخرى اإذا تطلب االأمر ذلك . 

املـــادة ) 8 (

بنكـــي  بتقديــم �سمــان  املــالك  يلتزم   ، تعدينــي  بن�ســاط  يتعلق  البيئــي  الت�سريـــح  كـــان  اإذا 

كتاأمــــني با�ســــــم الـــوزارة �ســـادر من اأحــد البنـــوك العاملـــة فـي ال�سلطنـــــة ، مفتـــــوح املـــــدة ، 

وذلــك علـى النحـــو االآتــي : 

- )30000( ثالثــون األـف ريــال عمـــاين ملناجــــم تعـديــن وا�ستخــراج الذهـــــب والف�ســـــة 

                   والبالتني واحلديـد والنحـا�ض والكروم والالترايت واملعادن االأخرى . 

- )7000( �سبعة اآالف ريال عماين للك�سارات واملحاجر . 

- )5000( خم�سة اآالف ريال عماين لن�سـاط الغرابيل االآليـة اأو التنقيب واال�ستك�سـاف 

                 عن الذهـــب والف�ســة والبالتيــن واحلديد والنحـــا�ض والكــروم والالترايت 

                 واملعادن االأخرى . 

-10-



اجلريدة الر�سمية العدد )1195(

اأو جزء منه  ال�سمان  ا�ستقطاع مبلغ  الن�ساط  اأي مرحلة من مراحل  فـي  للوزارة  ويجوز 

لتغطية تكاليف اإ�سالح الو�سع البيئي ، مع التزام املالك بتكملة مبلغ ال�سمان فـي حالة 

اال�ستقطاع طوال مدة الت�سريح البيئي . 

وفقا  املوقع  تاأهيل  واإعادة  الن�ساط  انتهاء  عند  البنكي  ال�سمان  مبلغ  ا�سرتجاع  ويجوز 

لالأ�س�ض وال�سوابط التي تقررها الوزارة فـي هذا ال�ساأن . 

املـــادة ) 9 (

يجــب على املـــالك عند اكتمـــال امل�ســروع وقبــل البــدء فـي الت�سغيــل التجريبي مبا ال يقــل 

عن )30( ثالثني يوما ، اإخطار الوزارة كتابيا با�ستيفاء جميع املتطلبــات البيئيــة للت�سغيــل 

التجريبي ، وموعده . 

املـــادة ) 10 (

مينح الت�سريح البيئي ملدة اأق�ساها )3( ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة . 

املـــادة ) 11 (

البيئي  الت�سريــح  بالوزارة بطلب جتديد  املخت�سة  اإىل اجلهة  التقــدم  املـــالك  يجــب على 

قبل انتهائه مبدة ال تزيد على )60( �ستني يوما . وفـي حالة مرور )30( ثالثني يوما على 

املالية  الغرامات  بتح�سيل  بالوزارة  املخت�سة  اجلهة  تقوم  التجديد  دون  الت�سريح  انتهاء 

ر�سوم  اإىل حت�سيل  باالإ�سافة   ، الالئحة  بهذه  املرفق  الثالث  امللحق  فـي  عليها  املن�سو�ض 

جتديد الت�سريح البيئي منذ تاريخ انتهائه . 

املـــادة ) 12 (

حت�ســـل الر�ســـوم على اإ�ســـدار وجتديـــد الت�سريـــح البيئــي وفقــا للملحـــق الثانــي املرفـــق 

بهــذه الالئحــة . 

املـــادة ) 13 (

مع عــدم االإخــالل باأي عقوبــة اأ�ســد ين�ض عليها قانــون حمايــة البيئــة ومكافحــة التلــوث 

واأي قانون اآخر ، يعاقب كل من يخالف اأحكام هذه الالئحـة بالغرامـات االإداريـة املن�سـو�ض 

عليها فـي امللحق الرابــع املرفق بهذه الالئحة . 

كما يجوز للوزارة وقف الن�ساط فـي حالة ا�ستمرار املخالفة الأكرث من )90( ت�سعني يوما ، 

مع التزام املالك باإ�سالح الو�سع البيئي على نفقته . 
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�مللحــــق �لأول ) �لفئــــة �أ (

Name of Activity ��شــم �لن�شــاط رقم �لن�شاطم

1151101
دباغة اجللود )باملواد الكيميائية 

اأو النباتية اأو املعدنية( وتهيئتها 

 Tanning, dyeing and dressing

of skins

2151102
تهيئة الفراء 

)دباغة ، �صباغة ، تنظيف ... اإلخ( 

 Dressing of fur )tanning,

dyeing, bleaching etc.(

Manufacture of artificial fur�صنع الفراء ال�صناعي 3151103

4151104
�صنع اجللود 

)اللماعة اأو املمعدنة( 

 Manufacture of patent or

metallized leathers

5151105
�صنع اجللود على �صكل اأ�صرطة 

اأو األواح ... اإلخ 

 Manufacture of leather in the

 form of strips, sheets etc.

6151199
اأن�صطة اأخرى خا�صة 

بدبغ وتهيئة اجللود ، 

تهيئة و�صبغ الفراء 

 Other activities related to

 tanning and dressing of

 leather; dressing and dyeing

of fur

م�صافـي النفط وم�صتقاته 7192001

 Oil and oil products

refineries

8192002
�صنع اأنواع الوقود ال�صائلة 

)البنزين ، الكريو�صني ، الديزل ،

 ... اإلخ( 

 Manufacture of light,

 medium and heavy fuel oil

 )e.g. petrol, kerosene, diesel

etc.(

9192003
�صنع اأنواع الوقود الغازية 

)الربوبان ، الإيثان ، البيوتان 

... اإلخ( 

 Manufacture of refinery

 gases such as ethane,

 propane, butane etc.
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Name of Activity ��شــم �لن�شــاط رقم �لن�شاطم

�صنع زيوت الإنارة 10192004

 Manufacture of illuminating
oils

�صنع زيوت الت�صحيم 11192005

 Manufacture of oil-based
lubricating oils or greases

�صنع اجليالتني النفطي 12192006

 Manufacture of petroleum
jelly

13192008
�صنع كوك وقار النفط 

واملواد الأ�صفلتية لأغرا�ض العزل 

فـي البناء 

 Manufacture of petroleum
 coke, petroleum bitumen and
 asphalt materials for isolation

 purpose in construction
works

�صنع قوالب وقود الفحم القا�صي 14192009

 Manufacture of hard-coal
fuel briquettes

�صنع قوالب الليغنيت 15192010

 Manufacture of lignite fuel
briquettes

اأن�صطة اأخرى خا�صة 16192099

ب�صنع املنتجات النفطية املكررة 

 Other activities related to
 manufacture of refined

petroleum products

17201101
�صنع الكيماويات الع�صوية 

الأ�صا�صية

 )املنتجات البرتوكيميائية( 

 Manufacture of basic organic
 chemicals )petrochemical

products(

18201102

�صنع الغازات ال�صناعية والهواء 

امل�صال اأو امل�صغوط ، الأ�صتيلني ، 

غازات التربيد ، الغازات 

ال�صناعية املخلوطة ، والغازات 

اخلاملة والغازات العازلة 

 Manufacture of industrial
 gases, elemental gases,

 liquid or compressed air,
 refrigerant gases, mixed

 industrial gases, inert gases
 such as carbon dioxide and

isolating gases

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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Name of Activity ��شــم �لن�شــاط رقم �لن�شاطم

19201103

�صنع الأحما�ض غري الع�صوية 

)عدا حام�ض النيرتيك( 

مثل : حام�ض الكربيتيك 

والهيدروكلوريك ... اإلخ 

 Manufacture of inorganic
acids except nitric acid

20201104
�صنع القلويات والأمالح واملذيبات 

وغري ذلك من املركبات الع�صوية 

مبا فيها ال�صودا الكاوية 

 Manufacture of alkalis, lyes
 and other inorganic bases

except ammonia

�صنع مواد ال�صباغة والتلوين 21201105

والدباغة ال�صناعية والطبيعية 

 Manufacture of dyes and
 pigments from any source in
 basic form or as concentrate

and tanning agents

�صنع مركبات غري ع�صوية اأخرى 22201106
 Manufacture of other
inorganic compounds

�صنع الغازات امل�صيلة اأو امل�صغوطة 23201108
 Manufacture of liquefied or

compressed gases

اأن�صطة اأخرى خا�صة24201199

 ب�صنع املواد الكيميائية الأ�صا�صية 

 Other activities related
 to manufacture of basic

chemicals

25201201

�صنع اليوريا �صلفات والفو�صفات 

الطبيعي اخلام واأمالح 

البوتا�صيوم الطبيعية اخلام 

)ت�صمل الأ�صمدة الع�صوية( 

 Manufacture of urea, crude
 natural phosphates and crude

natural potassium salts

26201202

�صنع منتجات الأ�صمدة الأزوتية 

)حام�ض النيرتيك ، حام�ض 

النيرتيك الكربيتي ، الأمونيا ، 

كلوريد الأمونيوم ، كربونات 

الأمونيوم ، النيرتيتات ، نرتات 

البوتا�صيوم ... اإلخ( 

 Manufacture of associated
 nitrogen products: nitric

 and sulphonitric acids,
 ammonia, ammonium
 chloride, ammonium

 carbonate, nitrites and
nitrates of potassium

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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Name of Activity ��شــم �لن�شــاط رقم �لن�شاطم

27201203
�صنع الأ�صمدة النيرتوجينية 

)الأزوتية( 

 Manufacture of nitrogenous

)fertilizers(

�صنع الأ�صمدة الفو�صفاتية 28201204

 Manufacture of phosphatic

fertilizers

�صنع الأ�صمدة البوتا�صية 29201205

 Manufacture of potassic

fertilizers

30201299
اأن�صطة اأخرى خا�صة ب�صنع 

الأ�صمدة واملركبات الأزوتية 

 Other activities related to

 manufacture of fertilizers

and nitrogen compounds

31201301
�صنع البال�صتيك )اللدائن( 

فـي اأ�صكالها الأولية 

 Manufacture of plastics in

primary forms

32201302
�صنع املطاط الرتكيبي امل�صتق 

من الزيوت باأ�صكالها الأولية 

 Manufacture of synthetic

rubber in primary forms

Manufacture of polyethylene�صنع البويل اإيثيلني 33201305

34201399
اأن�صطة اأخرى خا�صة ب�صنع 

اللدائن واملطاط الرتكيبي

 فـي اأ�صكالها الأولية 

 Other activities related to

 manufacture of plastics and

 synthetic rubber in primary

forms

35202101
�صنع املبيدات الزراعية 

ومبيدات الفطريات 

 Manufacture of fungicides

and herbicides

36202102
�صنع مبيدات احل�صرات 

والقوار�ض املنزلية 

 Manufacture of insecticides

and rodenticides

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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Name of Activity ��شــم �لن�شــاط رقم �لن�شاطم

37202103
�صنع املطهرات 

)لال�صتخدامات الزراعية 

وال�صتخدامات الأخرى( 

 Manufacture of disinfectants
 )for agricultural and other

use(

38202104
�صنع منتجات منع الإزهار ، 

منظمات منو النبات 

Manufacture of anti-

 sprouting products, plant
growth regulators

39202199
اأن�صطة اأخرى خا�صة ب�صنع 

مبيدات الآفات واملنتجات 

الكيميائية الزراعية الأخرى 

 Other activities related to
 manufacture of pesticides

 and other agrochemical
products

Manufacture of paints�صنع الدهانات 40202201

Manufacture of varnishes�صنع الورني�صات 41202202

42202203
�صنع معاجني 

طالء املينا اأو اخلزف ... اإلخ 

 Manufacture of prepared
 pigments and dyes, opacifiers

and colours

43202204

�صنع مواد التلوين امل�صتخدمة 

فـي �صنع الدهانات ، 

ومواد التلوين امل�صتخدمة 

من الفنانني وغريهم 

 Manufacture of pigments
 and other colouring matter

 of a kind used in the
 manufacture of paints or by

artists or other painters

44202205

�صنع املواد الال�صقة اأو مركبات 

اجللفطة اأو امل�صتح�صرات غري 

احلرارية املماثلة امل�صتخدمة 

فـي احل�صو اأو ت�صوية ال�صطوح 

 Manufacture of adhesives
 or caulking compounds and
 similar non-refractory filling

or surfacing preparations

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (

-16-



اجلريدة الر�سمية العدد )1195(

Name of Activity ��شــم �لن�شــاط رقم �لن�شاطم

45202206
�صنع املذيبات واملخففات املركبة 

الع�صوية و�صنع حم�صرات اإزالة 

الدهانات اأو الورني�ض 

 Manufacture of organic
 composite solvents and

 thinners and prepared paint
or varnish removers

Manufacture of printing ink�صنع اأحبار الطباعة 46202207

47202299

اأن�صطة اأخرى خا�صة 

ب�صنع الدهانات والورني�صات 

والطالءات املماثلة واأحبار 

الطباعة واملعاجني امل�صتكية 

 Other activities related
 to manufacture of paints,

 varnishes and similar
 coatings, printing ink and

mastics

48202301

�صنع ال�صابون بجميع اأ�صكاله 

)�صائل ، معجون ، جاف( ، 

والورق اأو اللباد املغطى بال�صابون 

و�صنع ال�صامبوهات 

 Manufacture of soap in all
 forms )liquid, pastes, bars,

 moulded(, paper, wadding,
 felt etc. coated or covered

 with soap or detergent and
shampoos

49202302

�صنع املنظفات ال�صناعية ، 

وملمعات ومعاجني الأحذية 

واخل�صب والأر�صيات والزجاج 

واملعادن ، اأو الأثاث بكافة اأ�صكالها ، 

ومعاجني وم�صاحيق اجللي ، 

مبا فـي ذلك الورق واحل�صو ، 

و�صنع املواد اأو امل�صتح�صرات ذات 

الفعالية فـي الغ�صيل اأو التنظيف 

 Manufacture of industrial
 detergents, polishes and

 creams for leather, wood,
 floors, coachwork, glass

 and metal, scouring pastes
 and powders, including

 paper, wadding etc. coated
 or covered with these and

 surface-active washing
preparations

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (

-17-



اجلريدة الر�سمية العدد )1195(

Name of Activity ��شــم �لن�شــاط رقم �لن�شاطم

50202304

�صنع امل�صتح�صرات العطرية 

لال�صتخدام ال�صخ�صي مثل : 

العطورات اأو ماء الكولونيا 

اأو التواليت 

 Manufacture of perfumes
 preparations for personal
 use, such as: perfumes and

toilet water

51202306
�صنع م�صتح�صرات التجميل ، 

وم�صتح�صرات العناية باليدين 

والأرجل ... اإلخ 

 Manufacture of beauty,
 make-up preparations,
 manicure and pedicure

 preparations etc.

52202902
�صنع املتفجرات واملنتجات النارية 

)م�صعالت اللهب( و�صمامات 

التفجري والألعاب النارية 

 Manufacture of explosives
 and pyrotechnic products,
 including percussion caps,

 detonators, signalling flares,
 fireworks etc.

53202903

�صنع اجليالتني وم�صتقاته 

والأ�صماغ امل�صتقة من اأ�صل 

حيواين والأ�صماغ املح�صرة 

الأخرى التي اأ�صا�صها املطاط 

اأو اللدائن و�صنع املواد الكيميائية 

امل�صتخدمة فـي اإمتام وجتهيز 

املن�صوجات 

 Manufacture of gelatine
 and its derivatives, glues
 and prepared adhesives,

 including rubber-based glues
 and adhesives; materials used
 in the finishing of textiles and

leather

54202904
�صنع الزيوت الأ�صا�صية وتعديل 

الزيوت والدهون كيميائيا مثل : 

البلمرة والأك�صدة 

 Manufacture of essential oils
 and chemically modified oils

and fats

55202905

�صنع امل�صاحيق 

والعجائن امل�صتخدمة فـي اللحام 

بكافة اأ�صكاله ، و�صنع املواد 

امل�صتخدمة فـي التنظيف 

احلم�صي لأ�صطح املعادن 

 Manufacture of powders
 and pastes used in soldering,

 brazing or welding and
 substances used to pickle

metal

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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Name of Activity ��شــم �لن�شــاط رقم �لن�شاطم

56202906

�صنع امل�صتح�صرات املانعة 

لالرتطام وم�صتح�صرات منع 

التجمد ، وال�صوائل الأخرى 

امل�صتخدمة فـي الألياف 

الهيدروليكية لنقل احلركة 

والكوا�صف الكيميائية املركبة 

امل�صتخدمة فـي املختربات 

والت�صخي�ض 

 Manufacture of anti-knock
 preparations, antifreeze

 preparations, other fluids
 used in hydraulic fiber

 transmission and composite
 diagnostic or laboratory

reagents

57202907
�صنع املنتجات الفوتوكيميائية 

مثل : ال�صرائح الفوتوغرافية 

والأفالم والورق احل�صا�ض ... اإلخ 

 Manufacture of
 photochemical products

 such as photographic plates,
 films, sensitized paper and

 other sensitized unexposed
materials

Manufacture of aromatic oils�صنع الزيوت العطرية 58202910

�صنع مواد كيميائية 59202911

لإطفاء احلرائق 

 Manufacture of chemicals
used in extinguishing fire

60202912
�صنع مواد كيميائية م�صاعدة 

للبلل والنفاذ ومنتجات كيميائية 

لال�صتخدام ال�صناعي ... اإلخ 

 Manufacture of chemicals
 that help to moisten and
 chemical substances for

 industrial use etc.

61202999
اأن�صطة اأخرى خا�صة 

ب�صنع املنتجات الكيميائية الأخرى

 غري امل�صنفة فـي مو�صع اآخر 

 Other activities related
 to manufacture of other
 chemical products n.e.c

62203002
�صنع اخليوط الأحادية اأو العقد 

الرتكيبية ال�صناعية مثل : 

الق�ض ال�صناعي 

 Manufacture of synthetic or
 artificial monofilament or

strip

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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Name of Activity ��شــم �لن�شــاط رقم �لن�شاطم

63203099
اأن�صطة اأخرى خا�صة 

ب�صنع الألياف ال�صطناعية 

 Other activities related to

 manufacture of man-made

fibres

64221902
�صنع منتجات مطاطية تامة 

اأو غري تامة ال�صنع 

 Manufacture of finished

 or semi-finished rubber

products

65231001

�صنع الزجاج على �صكل كتل ، 

األواح ، اأنابيب ، ق�صبان �صواء كان 

م�صغول اأو غري م�صغول ، 

اأو برتكيبات كيميائية مثل : 

الكوارتز ، اأو الزجاج امللون 

اأو امل�صلح اأو امل�صحوب ... اإلخ 

 Manufacture of glass in
 the form of blocks, slabs,

 pipes, rods, whether or
 not worked, with chemical

 formulations such as quartz,
 colored, tinted, toughened or

 laminated glass etc.

66231004

�صنع الأدوات الزجاجية 

للمختربات وال�صتعمالت املكتبية 

وال�صيدلنية وال�صحية ... اإلخ 

و�صنع زجاج ال�صاعات 

والب�صـريات والعنا�صر الب�صرية 

غري امل�صغلة على اأ�صا�ض ب�صري 

 Manufacture of laboratory,
 hygienic, pharmaceutical
 glassware, clock or watch
 glasses, optical glass and

 optical elements not
optically worked

67231005

�صنع زجاج الأمان 

مبا فيه زجاج ال�صيارات ، زجاج 

الأوعية احلافظة للحرارة 

والربودة ، تقطيع و�صطف 

الزجاج و�صنع املرايا 

 Manufacture of glass
 mirrors, safety glass including

car glass and multiple-

 walled insulating units of
 glass; cutting of glass for

manufacture of mirror

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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68231099

�صنع الألياف الزجاجية مبا فيها 

ال�صوف الزجاجي ومنتجاته 

)مبا فيها امل�صتخدم لأغرا�ض 

عزل احلرارة( 

 Manufacture of glass fibres,
including glass wool and non-

woven products thereof

69239102
�صنع الطوب والكتل والبالطات 

احلرارية مبا فيها الأ�صمنت 

احلراري 

 Manufacture of refractory
 bricks, blocks, tiles etc.

70239103

�صنع املنتجات اخلزفية 

التي تتحمل احلرارة العالية 

امل�صتخدمة فـي العمليات 

امليتالورجية

 Manufacture of ceramic
 products which bear the

 high temperatures used in
metallurgical processes

�صنع مواد البناء اخلزفية 71239105

احلرارية 

 Manufacture of refractory
ceramic building materials

اأن�صطة اأخرى خا�صة 72239199

ب�صنع املنتجات احلرارية 

 Other activities related to
 manufacture of refractory

products

73239201
�صنع الطوب الرملي وكتل 

الأر�صيات وبالطات الأ�صقف 

وبوتقات املداخن 

 Manufacture of ceramic
 bricks, roofing tiles, chimney

pots and flooring blocks

�صنع بالط احلوائط والأر�صيات 74239202

)ال�صرياميك والقي�صاين( 

 Manufacture of wall and
 flooring tiles )ceramic &

faience(

75239204
�صنع منتجات فخارية لأغرا�ض 

البناء والت�صييد مثل : 

القرميد واملوا�صري 

 Manufacture of clay
 products for construction

 purposes such as baked
bricks, tiles and pipes

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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76239205
�صنع األواح من اخلزف واجلرانيت 

والبالطات اخلزفية امل�صتخدمة 

فـي الر�صف اأو الأفران 

 Manufacture of ceramic

hearth or wall tiles

77239207
�صنع مكعبات الف�صيف�صاء 

وما مياثلها �صواء كانت ملمعة 

اأو غري ملمعة 

 Manufacture of mosaic cubes

 and the like whether or not

glazed

78239301

�صنع الأ�صناف اخلزفية

 مبا فـي ذلك الأ�صناف امل�صنوعة 

من البور�صلني اأو ال�صيني

 اأو اخلزف احلجري اأو الفخار 

املقلد اأو العادي 

 Manufacture of articles

 of porcelain and ceramic,

 stoneware, earthenware,

 imitation porcelain or

common pottery

�صنع الأ�صمنت بكافة اأنواعه 79239401

 Manufacture of all kinds of

cements

80239505

�صنع اأ�صناف من اخلر�صانة 

اأو الأ�صمنت مثل : 

الأنابيب واملوا�صري والأحوا�ض 

واخلزانات والأواين واأطر النوافذ 

والتماثيل واأ�صناف الزينة 

 Manufacture of other articles

 of concrete or cement such

 as pipes, basins, reservoirs,

 jars, window frames, statuary

and other ornamental articles

81239506
�صنع اأ�صناف من الأ�صمنت 

الأ�صب�صتو�صي اأو الأ�صمنت الليفـي 

ال�صيلوزي 

 Manufacture of articles of

 asbestos-cement or cellulose

fibre-cement

82239602
العمليات املنفذة على الأحجار 

اخل�صنة خارج املحاجر مثل : 

الن�صر وال�صقل والطحن ... اإلخ

 Operations carried out on

 rough stone out of quarries

 such as cutting, glazing,

 polishing, grinding etc.

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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83239902
�صنع اأنواع من الأ�صفلت 

اأو من مواد مماثلة مثل : 

زفت قطران الفحم 

 Manufacture of articles of

 asphalt or similar material,

 e.g. asphalt-based adhesives,

 coal tar pitch etc.

84241001

�صنع منتجات اأولية من احلديد 

على �صكل حبيبات اأو م�صاحيق 

اأو كتل من الركائز اأو املخلفات 

احلديدية 

 Manufacture of primary

 ferrous metal products in

 granular or powder form in

 the form of pigs, blocks or

lumps from ore or scrap

85241002

�صنع احلديد النقي بوا�صطة 

التحليل الكهربائي اأو العمليات 

الكيميائية واحلديد غري 

امل�صقول واحلديد الإ�صفنجي 

والزهر مبا فـي ذلك م�صبوكات 

حديد ال�صلب والزهر 

 Manufacture of iron of

 exceptional purity by

 electrolysis or other chemical

 processes, production of

 pig iron and spiegeleisen in

 pigs, blocks or other primary

forms

86241003
�صنع منتجات من احلديد 

اأو من ال�صلب والفولذ ... اإلخ ، 

بوا�صطة ال�صحب اأو الطرق 

 Manufacture of products of

 iron or steel, stainless etc. by

stretching or hearth processes

87241004
�صنع �صفائح واألواح ولفائف 

�صريطية وق�صبان واأ�صياخ وزوايا 

واأ�صالك ومقاطع بكافة اأ�صكالها 

 Manufacture of blooms,

 billets, states or other forms

 of steel or alloy steel, rolled,

 drawn extruded or forged

 iron, steel or alloy steel

products

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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88241005
�صنع الأنابيب واملوا�صري 

وم�صتلزمات الأنابيب والأ�صكال 

املجوفة من احلديد وال�صلب 

 Manufacture of welded
 tubes, pipes and tube fittings

of iron or steel

89241006
�صنع لوازم خطوط ال�صكك 

احلديدية مثل :

 الق�صبان املجمعة ... اإلخ 

 Manufacture of railway track
constrcution materials

90241099
اأن�صطة اأخرى خا�صة

 ب�صنع احلديد القاعدي وال�صلب 

 Other activities related to
 manufacture of basic iron

and steel

91242001

اإنتاج املعادن الثمينة اخلام 

من الذهب اأو الف�صة اأو املعادن 

الثمينة الداخلة فـي جمموعة 

البالتني 

 Production and refining of
 unwrought precious metals:

 gold, silver, platinum etc.

from ore and scrap

92242002

اإنتاج املعادن الثمينة امل�صغولة 

بكافة اأ�صكالها )كتل ، حبوب ، 

�صبائك ، ق�صبان ، كريات ... اإلخ( 

من الذهب اأو الف�صة اأو البالتني 

اأو املعادن الثمينة الداخلة 

فـي جمموعة البالتني 

)عدا �صنع املجوهرات( 

 Manufacture of wrought
 precious metals in lumps,

 grains, ingots, cast, bars,
 pellets etc. of gold, silver,

 platinum or platinum group
metals )excluding jwellery(

93242003

م�صنوعات معدنية غري عادية

 مطلية اأو مغطاة اأو خملوطة   

باملعادن الثمينة من الذهب 

اأو الف�صة اأو املعادن الثمينة 

الأخرى 

 Manufacture of metals
 coated, covered or mixed with

 clad precious metals:

  silver, gold or platinum rolled
onto base metals

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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94242004

�صهر ودرفلة و�صحب وتنقية 

املعادن غري احلديدية اخلام 

)عدا املعادن الثمينة( مثل : 

النحا�ض ، الر�صا�ض ، الزنك 

الكروم ، الق�صدير ، الأملنيوم 

... اإلخ وخالئط هذه املعادن 

 Smelting and rolling drag
and purification of non-

 ferrous metal ore )excluding
 precious metals( such as

 copper, lead, zinc chrome, tin,
 aluminum etc. and mixtures

of these metals

95242005
اإنتاج اأك�صيد الأملنيوم )األومينا( 

اأو املعادن ن�صف اخلام من النيكل 

اأو النحا�ض

 Production of aluminum
 oxide )alumina( or half-raw
metals of nickel or copper

96242006

م�صنوعات معدنية عادية غري 

حديدية )اأ�صالك ، موا�صري ، 

اأنابيب ، م�صاحيق ، اأوراق ، 

�صفائح ... اإلخ( 

 Manufacture of ordinary
 non-ferrous metal products
 such as powder, flakes, foil,

 plates, sheets, wire, tubes,
 pipes etc.

97242099
اأن�صطة اأخرى خا�صة ب�صنع 

الفلزات الثمينة وغري احلديدية 

القاعدية

 Other activities related
 to manufacture of basic
precious and other non-

ferrous metals

�صبك احلديد وال�صلب 98243101

)منتجات تامة ون�صف تامة ال�صنع( 

 Casting of iron and steel
 )finished or semi-finished

products(

99243201
�صبك املعادن غري احلديدية  مثل : 

 الأملنيوم والزنك والنحا�ض ... اإلخ

)منتجات تامة ون�صف تامة ال�صنع( 

 Casting of finished and
 semi-finished products of

 aluminium, copper, zinc etc.

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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100251101
�صنع املنتجات املعدنية الإن�صائية 

واأجزائها مثل : اجل�صور ، اأبراج ، 

اأعمدة ، عوار�ض ... اإلخ 

 Manufacture of structural

 metal products and parts

 thereof )towers, masts,

trusses, bridges etc.(

101251103
�صنع املباين �صابقة ال�صنع

 املكونة ب�صفة رئي�صية من املعدن 

 Manufacture of prefabricated

buildings mainly of metal

102272001

�صنع البطاريات ال�صائلة 

اأو اخلاليا الأولية )ت�صمل 

املرايا واخلاليا لتوليد الطاقة 

ال�صم�صية( 

 Manufacture of wet cell

 batteries and primary cells

 )includes cells to generate

solar energy(

103273101
�صنع كابالت الألياف الب�صرية 

لنقل البيانات 

 Manufacture of fiber optic

cable for data transmission

104273200
�صنع الأ�صالك والكابالت 

الكهربائية والإلكرتونية 

الأخرى 

 Manufacture of other

 electronic and electric wires

and cables

105273303

�صنع اأجهزة كهربائية لو�صل 

اأو قطع اأو وقاية الدوائر 

الكهربائية )مفاتيح كهربائية ، 

م�صاهر ، مانعات �صواعق 

حمددات فولت ، 

علب تو�صيل ... اإلخ( 

 Manufacture of electrical

 devices for circuit

 interrupters and for

 switching or protecting

 electrical circuits )electric

 switches, fuses, lightning

 arresters, volts determinants,

switch boxes etc.(

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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106274001

�صنع معدات الإ�صاءة لل�صيارات ، 

وكتل املدافئ الكهربائية 

وامل�صابيح الكهربائية ملقاومة 

احل�صرات 

 Manufacture of lighting
 equipment for transportation

 equipment )e.g. for motor
 vehicles, aircraft, boats(,

 electric fireplace logs and
electric insect lamps

107275001
�صنع الثالجات واملجمدات 

واملربدات والغ�صالت واملن�صفات 

واملراوح الكهربائية

 Manufacture of refrigerators,
 freezers, washing and drying

machines and household-

type fans

108275002

�صنع املكان�ض والدفايات 

وال�صخانات الكهربائية ،

 اأجهزة كهربائية لتلميع 

الأر�صيات ... اإلخ 

 Manufacture of vacuum
 cleaners, space heaters,

 electric water heaters, floor
 polishers etc.

109275006
�صنع دفايات واأجهزة طبخ 

ووحدات تدفئة وت�صخني مياه 

غري كهربائية

 Manufacture of domestic
 non-electric cooking and
heating equipment: non-

 electric space heaters,
 cooking ranges, grates,

 stoves, water heaters, cooking
appliances, plate warmers

110264001
�صنع اأجهزة ال�صتقبال 

التلفزيوين وملحقاتها مثل : 

التلفزيون والر�صيفرات ... اإلخ 

Manufacture of television 
reception devices and 
accessories such as: 

television, television 
receivers etc.

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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111264002

�صنع اأجهزة ا�صتقبال البث 

الإذاعي مثل : الراديو واأجهزة 

الت�صجيل والأجهزة الأخرى 

لعر�ض الت�صجيالت ال�صوتية 

 Manufacture of reception
 apparatus for radio -
 broadcasting: audio

 recording and duplicating
 systems, radio receivers,

stereo equipment

112264003
�صنع اأجهزة الفيديو وكامريات 

الفيديو )عدا     الكامريات      الرقمية(  ، 

واأجهزة عر�ض ال�صور الأخرى 

 Manufacture of video
 cassette recorders and

 duplicating equipment,
 household-type video

 cameras )excluding digital
 cameras( and other image

display devices

113265199
اأن�صطة اأخرى خا�صة 

ب�صنع معدات القيا�ض والختبار 

واملالحة والتحكم 

 Other activities related to
 manufacture of measuring,

 testing, navigating and
control equipment

114281501

�صنع اأفران �صهر واأفران 

كهربائية وغري كهربائية 

لأغرا�ض ال�صهر واملعاملة 

احلرارية للخامات الفلزية 

وغري الفلزية واملواد الأخرى 

 Manufacture of melting
 furnaces and electric and
 non-electric furnaces and

 ovens for smelting purposes
 and other heat treatment of

 metallic and non-metallic
ores and other materials

�صنع اأفران ومعدات الت�صخني 115281502

ال�صناعية واملختربية الكهربائية 

 Manufacture of electrical
 and industrial and laboratory

furnaces, ovens and heaters

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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116281601
�صنع اآلت ب�صيطة ومعقدة واآلت 

ثابتة ومتحركة واآلت حممولة 

بكاملها على هياكل ذات عجالت

 Manufacture of simple and
 complex machines, fixed
 and mobile machines and

 portable machines on mobile
lifting frames

117281902

�صنع معدات وغرف التجميد 

والتربيد وملحقاتها لالأغرا�ض 

التجارية مثل : ثالجات 

وفريزرات العر�ض والبيع 

ومربدات املياه وال�صوائل 

فـي املن�صاآت 

 Manufacture of industrial
 refrigerating or freezing

 equipment, including
 assemblies of major

components

118281903
�صنع اأجهزة تكييف الهواء 

)وحدات اأو مركزي( فريون 

اأو مكيفات �صحراوية 

Manufacture of air-

 conditioning machines,
including for motor vehicles

119281906

�صنع مولدات الكهرباء العاملة 

بغاز املاء اأو الأ�صتيلني اأو املولدات ، 

ومراوح خم�ص�صة للتطبيقات 

ال�صناعية ، واأغطية العوادم 

لال�صتخدام التجاري وال�صناعي 

واأجهزة ومعدات الإطفاء 

وال�صالمة وتعبئة طفايات احلريق 

 Manufacture of gas
 generators, non-domestic

 fans, safety and fire
 equipment and fire

extinguisher

�صنع معدات 120281910

حتلية ومعاجلة املياه 

 Manufacture of desalination
 and water treatment

equipment

121282905
�صنع اآلت جتميع امل�صابيح 

الكهربائية اأو الإلكرتونية 

وما مياثلها 

 Manufacture of machines
 to assemble electric or
 electronic lamps, tubes

)valves( or bulbs

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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122301102
ت�صييد املن�صاآت العائمة مثل : 

احلفارات ، العوامات ، اأر�صفة 

احلفر ، اخلزانات ... اإلخ 

 Construction of floating
 structures: floating docks,

 pontoons, coffer-dams,
 floating landing stages,

 buoys, floating tanks, barges,
lighters, floating cranes, non-

 recreational inflatable rafts
 etc.

123301103
�صنع قوارب وزوارق ال�صيد 

وال�صفن امل�صتملة على م�صانع 

جتهيز الأ�صماك 

 Building of fishing boats
 and fish-processing factory

vessels

اأن�صطة اأخرى خا�صة 124301299

ببناء قوارب النزهة والريا�صة 

 Other activities related to
 building of pleasure and

sporting boats

125321101

�صنع احللي واملجوهرات 

من املعادن الثمينة 

اأو من الأحجار الكرمية 

)ت�صمل �صياغة الذهب والف�صة( 

 Manufacture of jewellery
 of precious metal or

 precious stones )include
 the formulation of gold and

silver(

126321104
�صنع اأ�صناف تقنية اأو اأ�صناف 

للمختربات من املعادن الثمينة 

)عدا الآلت( 

 Manufacture of technical
 or laboratory articles of
 precious metal )except
 instruments and parts

thereof(

Electric power generationتوليد الطاقة الكهربائية 127351001

128351099
اأن�صطة اأخرى خا�صة 

بتوليد الطاقة الكهربائية 

ونقلها وتوزيعها 

 Other activities related to
 electric power generation,

transmission and distribution

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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Manufacture of gaseous fuelsاإنتاج اأنواع الوقود الغازية 129352001

130352002
توزيع اأنواع الوقود الغازية عن 

طريق �صبكة اأنابيب رئي�صية 

)املوا�صري( 

 Distribution of gaseous fuels
through mains

131352099
اأن�صطة اأخرى خا�صة ب�صنع غاز 

ال�صت�صباح ، وتوزيع اأنواع الوقود 

الغازية عن طريق اأنابيب رئي�صية 

 Other activities related
 to manufacture of gas;

 distribution of gaseous fuels
through mains

Desalting of waterحتلية املياه 132360002

اأن�صطة اأخرى خا�صة 133360099

بتجميع املياه ومعاجلتها وتو�صيلها 

 Other activities related to
 water collection, treatment

and supply

134383001
جتهيز ومعاجلة النفايات 

واخلردة الفلزية واأ�صناف املعادن 

ل�صتخدامها كمواد اأولية 

 Processing and treatment of
 metal waste and scrap and

 other articles into secondary
raw materials

135383003
اأن�صطة اأخرى لإعادة دوران 

النفايات واخلردة الفلزية 

)املعدنية( 

 Other activities related
 to metal waste and scrap

recycling

Disposal of industrial wasteالتخل�ض من املخلفات ال�صناعية 136390001

137493001
نقل الغازات وال�صوائل 

عرب خطوط الأنابيب 

)ل ي�صمل �صبكة املياه( 

 Transport of gases, liquids
 via pipelines )not including

water network(

Cleaning of coalتنظيف الفحم 138051001
Mining of hard coalتعدين الفحم القا�صي 139051002

اأن�صطة اأخرى خا�صة بتعدين 140051099

الفحم القا�صي )الأنفراثيت( 

 Other activities related to
mining of hard coal

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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Mining of ligniteتعدين الليغنيت 141052000 

ا�صتخراج النفط اخلام 142061000
 Extraction of crude

petroleum

Extraction of natural gasا�صتخراج الغاز الطبيعي 143062000

Mining of iron oresتعدين ركازات احلديد 144071000

تعدين ركازات اليورانيوم 145072100

والثوريوم 

 Mining of uranium and
thorium ores

146072901

تعدين واإعداد الركازات التي 

تقدر قيمتها اأ�صا�صا لحتوائها 

على فلزات غري حديدية : 

الأملنيوم والنحا�ض والر�صا�ض 

 Mining and preparation
 of ores valued chiefly for

 non-ferrous metal content:

 aluminium )bauxite(, copper
and lead

147072902

تعدين واإعداد الركازات التي 

تقدر قيمتها اأ�صا�صا لحتوائها 

على الفلزات الثمينة : 

الذهب والف�صة والبالتني 

 Mining and preparation
 of ores valued chiefly for
 precious metals content:

gold, silver, platinum

148072999
اأن�صطة اأخرى خا�صة

 بتعدين ركازات الفلزات 

غري احلديدية الأخرى 

 Other activities related to
 mining of other non-ferrous

metal ores

تعدين اجلب�ض والأنهيدريت 149081002
 Mining of gypsum and

anhydrite

Extraction of natural manureا�صتخراج الأ�صمدة الطبيعية 150089101

151089102
تعدين املعادن املحتوية 

على النرتوجني والبوتا�صيوم 

والكربيت 

 Mining of minerals
 containing nitrogen,

potassium and sulpher

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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152089103

تعدين الأ�صباغ الأر�صية 

والفلو�صبار واملعادن الأخرى 

التي تقدر قيمتها اأ�صا�صا 

باعتبارها م�صدرا للكيميائيات 

 Mining of earth colours,
 fluorspar and other minerals
 valued chiefly as a source of

chemicals

تعدين الكربيت واخلامات 153089104

املحتوية على الباريوم

 Mining of sulphur and ores
containing barium

154089199
اأن�صطة اأخرى خا�صة

 بتعدين املعادن الكيميائية 

ومعادن الأ�صمدة 

 Other activities related to
 mining of chemical and

fertilizer minerals
Extraction of peatا�صتخراج اخلث 155089200

ا�صتخراج امللح من باطن الأر�ض 156089301

مبا ي�صمل اإذابته و�صخه 

 Extraction of salt from
 underground including by

dissolving and pumping

157089901

التعدين وا�صتغالل املحاجر 

للح�صول على الأ�صفلت والقار 

والأ�صفلتيت واحلجر الأ�صفلتي 

والبيتومني ال�صلب الطبيعي 

 Mining and quarrying of
asphalt, bitumen & tar

158089902
التعدين وا�صتغالل املحاجر 

للح�صول على الأحجار الكرمية 

والكوارتز وامليكا 

 Mining and quarrying of
 gemstones, quartz, mica etc.

159089999
اأن�صطة اأخرى خا�صة باأن�صطة 

التعدين وا�صتغالل املحاجر 

غري امل�صنفة فـي مو�صع اآخر 

 Other activities related to
 other mining and quarrying

 n.e.c

حفر اآبار النفط والغاز الطبيعي 160091001
 Drilling of oil and natural

gas wells

161091002
اخلدمات املت�صلة با�صتخراج 

النفط والغاز با�صتثناء خدمات 

امل�صح 

 Service activities incidental
 to extraction of petroleum
 and natural gas, excluding

surveying

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (

-33-



اجلريدة الر�سمية العدد )1195(

Name of Activity ��شــم �لن�شــاط رقم �لن�شاطم

162091003
ت�صييل الغاز الطبيعي واإعادة 

حتويله اإىل غاز لأغرا�ض النقل 

فـي موقع ال�صتخراج 

 Liquefaction and
 regasification of natural gas

 for purpose of transport,
done at the mine site

163099010

خدمات ال�صتك�صاف مثل : 

اأ�صاليب التنقيب التقليدية 

من قبيل اأخذ عينات من 

جوف الأر�ض واأعمال الأر�صاد 

اجليولوجية فـي املواقع املحتملة 

 Exploration services, e.g.

 traditional prospecting
 methods, such as taking

 core samples and making
 geological observations at

prospective sites
Production of rice flourاإنتاج دقيق من الأرز 164106103

Manufacture of sugar�صنع ال�صكر 165107200

166170104
�صنع ورق ال�صحف وغريه 

من اأنواع الطباعة اأو الكتابة 

 Manufacture of newsprint
 and other printing or writing

paper

167170105

�صنع خام الورق الذي ت�صنع منه 

الفوط واملناديل وورق الوجه 

ونحو ذلك ، و�صنع ورق اللف 

والتغليف 

 Manufacture of paper ore
 for conversion into towels,

 napkins, facial tissues etc. and
packing paper

168170205
�صنع اأوعية التغليف الأخرى 

)علب حفظ امللفات ، 

اأغلفة الأ�صطوانات ... اإلخ( 

 Manufacture of other
 containers of paper and

 paperboard )office box files
 and similar articles, cd cases

etc.(

169251202
�صنع اأوعية للغازات امل�صالة 

اأو امل�صغوطة مثل :

 اأنابيب الغاز والأوعية املماثلة 

 Manufacture of metal
 containers for compressed or

liquefied gas

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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Manufacture of gas�صنع غاز ال�صت�صباح 170352003

مقاولت اإن�صاء الطرق )ت�صمل 171421001

ال�صوارع واجل�صور والأنفاق( 

 Construction of roads
 )including roads, bridges and

tunnels(

اإن�صاء واإ�صالح 172421003

خطوط ال�صكك احلديدية

 Construction and
maintenance of railways

173422005

اإقامة واإ�صالح حمطات الطاقة 

الكهربائية واملحولت وحمطات 

الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية 

والرادار 

 Construction and repair
 of power, transformer,

 telecommunication and radar
plants

174429002
اإن�صاء كا�صرات لالأمواج 

واحلمايات لالأر�صفة 

 Building of waves breakers
and sidewalk protections

اإن�صاء واإ�صالح املطارات واملرافئ 175421002

 Construction and
 maintenance of airports and

harbours

176081003

ت�صغيل مناجم الرمال 

اأو احل�صباء ، مبا فـي ذلك 

ا�صتخراج وجتريف الرمال 

ال�صناعية ورمال الإن�صاءات 

واحل�صباء وتك�صري وجر�ض 

الأحجار واحل�صباء )الك�صارات( 

 Operation of sand and
 pebble mines )crushers(,
 including extraction and

 dredging of industrial sand,
 sand for construction and

 gravel, breaking and crushing
of stone and gravel

ا�صتخراج اأحجار ال�ص�صت 177081004

وجر�صها وتك�صريها 

 Extraction, breaking and
crushing of schist

178081099
اأن�صطة اأخرى خا�صة با�صتغالل 

املحاجر ل�صتخراج الأحجار 

والرمال والطفل 

 Other activities related to
 quarrying of stone, sand and

clay

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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179239206
�صنع الطوب الأحمر 

والطفلي العازل للحرارة 

 Manufacture of heat

insulating red and clay bricks

180110499

اأن�صطة اأخرى خا�صة 

ب�صنع امل�صروبات غري الكحولية 

واإنتاج املياه املعدنية واملياه 

الأخرى املعباأة فـي زجاجات 

 Other activities related to

 manufacture of soft drinks;

 production of mineral waters

and other bottled waters

Sewage treatmentمعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي 181370002

182131301
تبيي�ض و�صبغ 

وطبع الألياف الن�صيجية 

 Bleaching and dyeing of

textile fibres

183131302
تهيئة املن�صوجات واخليوط 

بوا�صطة الدباغة والكي 

وال�صباغة والطباعة ... اإلخ 

 Preparing textiles, textile

 articles and yarns )by

 dressing, drying, steaming,

 shrinking, mending,

 sanforizing, mercerizing of

textiles and textile articles(

184131303
ت�صميع املن�صوجات 

�صد املاء وطالوؤها 

 Waterproofing and coating

of textiles

Waterproofing of garmentsت�صميع املالب�ض �صد املاء 185131304

186131399
اأن�صطة اأخرى خا�صة 

باإمتام جتهيز املن�صوجات 

 Other activities related to

finishing of textiles

Manufacture of matches�صنع الثقاب 187202908

188203001

�صنع اخليوط ال�صعرية 

الرتكيبية اأو ال�صطناعية مثل : 

خيوط النايلون والبولي�صرت 

... اإلخ 

 Manufacture of synthetic or

 artificial filament yarn, such

as nylon and polyster yarn

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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189221903
�صنع األواح وق�صبان و�صفائح 

و�صرائح واأ�صكال خا�صة ، 

من املطاط 

 Manufacture of rubber
 plates, sheets, strip, rods,

profile shapes

190221104
�صنع اأجزاء الإطارات مثل : 

اأ�صرطة الإطارات اأو فتائل 

الإطارات القابلة للتبديل ... اإلخ 

 Manufacture of tyre parts,
 such as: interchangeable tyre

 treads, tyre flaps etc.

�صنع منتجات الفايربجال�ض 191231006
 Manufacture of products of

glass fibres

192231008
�صنع الأقم�صة واحل�صر 

واحل�صايا والألواح الزجاجية 

غري املن�صوجة 

 Manufacture of glass fabrics,
mats, mattresses and non-

woven glass panels

اإنتاج وتكرير 193104002

الزيوت النباتية الأخرى 

 Producing and refining other
vegetable oils

ا�صتخال�ض وتكرير الزيوت 194104003

من الأ�صماك والأحياء البحرية 

 Extraction and refining of
fish and marine mammal oils

اإنتاج وتكرير زيت الذرة 195106203
 Producing and refining corn

oil
Fish farming in sea waterال�صتزراع ال�صمكي البحري 196032101

ال�صتزراع ال�صمكي 197032201

فـي املياه العذبة 
Fish farming in freshwater

تنقية املياه وتوزيع املياه 198360001
 Purification and distribution

of water

نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها 199351002
 Electric power transmission

and distribution

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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اأن�صطة التنقيب 200091004

عن حقول النفط و/ اأو الغاز 

 Exploration and prospecting
activities for oil or gas fields

201091099
اأن�صطة اأخرى خا�صة 

باأن�صطة الدعم ل�صتخراج النفط 

والغاز الطبيعي 

 Other activities related
 to support activities for

 petroleum and natural gas
extraction

اأن�صطة دعم خا�صة بتعدين 202099001

الفحم القا�صي )الأنفراثيت( 

 Support activities for mining
of hard coal

اأن�صطة دعم خا�صة 203099002

بتعدين الليغنيت 

 Support activities for mining
of lignite

اأن�صطة دعم خا�صة204099003

 با�صتخراج اخلث 

 Support activities for
extraction of peat

اأن�صطة دعم خا�صة 205099004

بتعدين ركازات احلديد 

 Support activities for mining
of iron ores

206099005
اأن�صطة دعم خا�صة 

بتعدين ركازات الفلزات 

غري احلديدية الأخرى 

 Support activities for mining
of non-ferrous metal ores

207099006
اأن�صطة دعم خا�صة با�صتغالل 

املحاجر ل�صتخراج الأحجار 

والرمال والطفل 

 Support activities for
 quarrying of stone, sand and

clay

اأن�صطة دعم خا�صة بتعدين 208099007

املعادن الكيميائية ومعادن الأ�صمدة 

 Support activities for mining
 of chemical and fertilizer

minerals

اأن�صطة دعم خا�صة با�صتخراج امللح 209099008

 Support activities for
extraction of salt

احلفر الختباري للتعدين 210099009

 Test drilling and test hole
boring

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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211099099
اأن�صطة اأخرى خا�صة باأن�صطة 

دعم الأعمال الأخرى للتعدين 

وا�صتغالل املحاجر 

 Other activities related to

 support activities for other

mining and quarrying

Manufacture of wood pulp�صنع لب اخل�صب 212170101

213170102
�صنع لباب وعجائن الورق 

من لب اخل�صب والألياف 

الأخرى والنفايات 

 Manufacture of paper pulp

 from wood pulp, other fibres

and wastes

Operation of paper millsت�صغيل م�صانع الورق 214170103

215170199
اأن�صطة اأخرى خا�صة ب�صنع 

اللباب والورق والورق املقوى 

 Other activities related to

 manufacture of pulp, paper

and paperboard

216202399

اأن�صطة اأخرى خا�صة 

ب�صنع ال�صابون واملنظفات 

وم�صتح�صرات التنظيف 

والتلميع والعطور 

وم�صتح�صرات التجميل 

 Other activities related to

 manufacture of soap and

 detergents, cleaning and

 polishing preparations,

 perfumes and toilet

preparations

217210001
�صنع امل�صتح�صرات ال�صيدلنية 

لال�صتخدام الب�صري 

 Manufacture of

 pharmaceuticals for human

use

218210002
�صنع امل�صتح�صرات ال�صيدلنية 

لال�صتخدام البيطري 

 Manufacture of

 pharmaceuticals for

veterinary use

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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219210005

�صنع املواد الكيميائية امل�صتخدمة 

فـي �صنع امل�صتح�صرات 

ال�صيدلنية مثل : 

امل�صادات احليوية ، الأم�صال ، 

الفيتامينات ، 

املنتجات الهرمونية الأخرى ، 

حام�ض ال�صال�صيليك وحام�ض

 اأو - اأ�صيتيل �صالي�صيليك ، 

�صكر كيميائي نقي ... اإلخ 

 Manufacture of medicinal

 active substances

 to be used for their

 pharmacological properties

 in the manufacture of

 medicaments: antibiotics,

 antisera, basic vitamins, other

 hormonal products, salicylic

 and o-acetylsalicylic acids etc.

220210007
�صنع مواد الت�صخي�ض امل�صعة 

فـي الأج�صام احلية 

 Manufacture of radioactive

in-vivo diagnostic substances

221210099

اأن�صطة اأخرى خا�صة ب�صنع

 املواد ال�صيدلنية واملنتجات 

الدوائية الكيميائية والنباتية 

 Other activities related

 to manufacture of

 pharmaceuticals, medicinal

 chemical and botanical

products

222221101

�صنع الإطارات املطاطية 

اخلارجية والداخلية للمركبات 

واملعدات والآلت املتنقلة 

ولعب الأطفال والأثاث 

)�صنع الإطارات الهوائية 

وامل�سمتة اأو الو�سادية( 

 Manufacture of rubber tyres

 for vehicles, equipment,

 mobile machinery, aircraft,

 toy, furniture and other uses:

 pneumatic tyres and solid or

cushion tyres

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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�صنع اأغطية الأرا�صي املرنة 223222013

مثل : الفينيل واللينوليوم 

 Manufacture of resilient
 floor coverings, such as vinyl,

 linoleum etc.

224239904
�صنع خيوط واأن�صجة 

من ال�صب�صتو�ض �صواء كانت 

من�صوجة اأو حماكة 

 Manufacture of asbestos yarn
 and fabric whether or not

tailored

225239905
�صنع مواد احتكاك 

من ال�صب�صتو�ض اأو من مواد 

معدنية اأو من غريها 

 Manufacture of friction
 material from asbestos or
other mineral substences

226239999

اأن�صطة اأخرى خا�صة ب�صنع 

املنتجات املعدنية الالفلزية 

الأخرى غري امل�صنفة 

فـي مو�صع اآخر 

 Other activities related to
manufacture of other non-

metallic mineral products
  n.e.c.

227243102

�صنع اأنابيب وموا�صري واأ�صكال 

جموفة وو�صالت اأنابيب 

اأو موا�صري ولوازمها من حديد 

الزهر ، �صنع اأنابيب وموا�صري 

غري ملحومة من ال�صلب بعملية 

ال�صباكة بالطرد املركزي 

 Manufacture of tubes,
 pipes and hollow profiles

 and of tube or pipe fittings
 of castiron, manufacture of
 seamless tubes and pipes of
 steel by centrifugal casting,

 manufacture of tube or pipe
fittings of cast-steel

اأن�صطة اأخرى خا�صة228243199

 ب�صبك احلديد وال�صلب 

 Other activities related to
casting of iron and steel

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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229243299
اأن�صطة اأخرى خا�صة 

ب�صبك املعادن غري احلديدية 

 Other activities related to
casting of non-ferrous metals

�صنع الأ�صلحة والذخائر 230252000

 Manufacture of weapons and
ammunition

231272004
�صنع املركمات احلم�صية 

من الر�صا�ض ، النيكل ... اإلخ 

 Manufacture of lead acid
 accumulators, nickel acid

 accumulators etc.

232272099
اأن�صطة اأخرى خا�صة 

ب�صنع البطاريات واملراكم 

 Other activities related to
 manufacture of batteries and

accumulators

233273102
�صنع كابالت الألياف الب�صرية 

لنقل ال�صور نقال مبا�صرا 

 Manufacture of fiber optic
 cable for live transmission of

images

234273199
اأن�صطة اأخرى خا�صة 

ب�صنع كابالت الألياف الب�صرية 

 Other activities related to
 manufacture of fibre optic

cables

Building of shipsبناء ال�صفن235301101

236301199
اأن�صطة اأخرى خا�صة 

ببناء ال�صفن واملن�صاآت العائمة 

 Other activities related to
 building of ships and floating

structures

237353001
اإنتاج وتوزيع البخار واملياه 

احلارة لأغرا�ض التدفئة وتوليد 

الكهرباء والأغرا�ض الأخرى 

 Production and distribution
 of steam and hot water for

 heating, power and other
purposes

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (

-42-



اجلريدة الر�سمية العدد )1195(

Name of Activity ��شــم �لن�شــاط رقم �لن�شاطم

238353099
اأن�صطة اأخرى خا�صة بتو�صيل 

الوقود البخاري وتكييف الهواء 

 Other activities related to

 steam and air conditioning

supply

239381199
اأن�صطة اأخرى خا�صة بجمع 

النفايات غري اخلطرة

 Other activities related to

 collection of non-hazardous

waste

240381201
التخل�ض من املخلفات

 ال�صناعية اخلطرة

 Disposal of hazardous

industrial waste

Disposal of military wasteالتخل�ض من املخلفات الع�صكرية241381202

242381299
اأن�صطة اأخرى خا�صة 

بجمع النفايات اخلطرة

 Other activities related to

collection of hazardous waste

اإنتاج ال�صماد من املواد الع�صوية243382101

 Production of compost from

organic waste

244382199
اأن�صطة اأخرى خا�صة مبعاجلة 

النفايات غري اخلطرة وت�صريفها

 Other activities related to

 treatment and disposal of

non-hazardous waste

245382200
معاجلة النفايات اخلطرة 

وت�سريفها

 Treatment and disposal of

hazardous waste

246390099
اأن�صطة اأخرى خا�صة باأن�صطة 

املعاجلة وخدمات اإدارة النفايات 

الأخرى

 Other activities related to

 remediation activities and

 other waste management

services

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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اإن�صاء اأبنية املطارات247410002

 Construction of airport

buildings

248410099

اأن�صطة اأخرى خا�صة بت�صييد 

املباين )املجمعات التجارية 

وال�صكنية املتكاملة(

 Other activities related to

 construction of buildings

 )commercial and residential

complexes(

اإعداد مواقع لأعمال التعدين249431202

 Site preparation for mining

purposes

تنظيف وت�صوية املوقع250431203

 Cleaning and levelling of the

site

251431299
اأن�صطة اأخرى 

خا�صة بتح�صري املوقع

 Other activities related to site

preparation

252032103
ت�صغيل اأحوا�ض 

تفريخ الأ�صماك البحرية

 Operation of fish hatcheries

)marine(

253032104
تربية الزواحف فـي خزانات 

اأو اأحوا�ض ممتلئة مبياه ماحلة

 Aquaculture activities in

 salt water filled tanks or

reservoirs

254032199
اأن�صطة اأخرى خا�صة 

برتبية املائيات البحرية

 Other activities related to

marine aquaculture

255032203
ت�صغيل اأحوا�ض تفريخ الأ�صماك 

فـي املياه العذبة

 Operation of fish hatcheries

)freshwater(

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة اأ (
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Name of Activity ا�شــم الن�شــاط رقم الن�شاطم

1192007
�سنع �سمع الربافـني 

وال�سموع الأخرى 

 Manufacture of paraffin

wax and other waxes

�سنع اأحبار الكتابة والر�سم 2202909

Manufacture of writing

 and drawing ink

3239501
�سنع الطابوق الأ�سمنتي

 املفرغ والآجار 

 Manufacture of hollow

cement blocks and tiles

4104004
�سنع املارجرين 

وخملفات ع�صر - الزيوت والدهون 

)احليوانية والنباتية(

 Manufacture of margarine

 and waste of extracted

)animals & vegetables(

 oils and fats

5104006
�صنع الدهون احليوانية 

ال�صاحلة للأكل 

 Manufacture of edible

animal fats

اإنتاج وتكرير زيت الزيتون 6104007

Producing and refining

 olive oil

اإنتاج وتكرير زيت عباد ال�سم�س 7104008

 Producing and refining

sunflower oil

8104099
اأن�سطة اأخرى 

خا�سة ب�سنع الزيوت

 والدهون النباتية واحليوانية 

 Other activities related to

 manufacture of vegetable and

animal oils and fats

9106101
طحن وتعبئة احلبوب

 )قمح ، ذرة ، �سعري ... اإلخ( 

 Grain milling and packing

)wheat, corn, barley etc.(

طحن وتعبئة الأرز وتبيي�صه 10106102
 Rice milling, polishing

and packing
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Name of Activity ا�شــم الن�شــاط رقم الن�شاطم

11106104
طحن اخل�صراوات البقولية 

املجففة واجلوزيات املعدة للأكل 

وتعبئتها 

 Milling and packing of
 dried leguminous vegetables

and edible nuts

�صنع الدقيق والعجني للمخابز 12106105

 Manufacture of prepared
 blended flour and dough

for bakerys

13106106
�صنع اأطعمة الإفطار 

)كورن فليك�س ، �صيب�س ... اإلخ( ، 

من احلبوب على �صكل رقائق 

 Manufacture of cereal
breakfast foods

)corn flakes, chips etc. (

 in the form of flakes

اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع 14106199

منتجات طواحني احلبوب 

 Other activities related
 to manufacture of grain

mill products

15106201
�صنع الن�صا من الذرة اأو الأرز

 اأو احلبوب الأخرى اأو البطاطا

 اأو من النباتات الأخرى 

 Manufacture of starches
 from rice, potatoes, maize etc.

16239208

�صنع التجهيزات ال�صحية 

اخلزفـية مبا فـيها جتهيزات 

ال�صرف ال�صحي والأ�صناف 

اخلزفـية غري الإن�صائية 

 Manufacture of ceramic
 sanitary fixtures and other

 non-structural ceramic
articles

اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع 17239299

املنتجات الطفلية الإن�صائية 

Other activities related
  to manufacture of clay

building materials

18239302

�صنع اأدوات املائدة والطهي 

من اخلزف وال�صيني 

والأ�صناف الأخرى امل�صتخدمة 

للأغرا�س املنزلية 

 Manufacture of ceramic
 tableware and other

domestic or toilet articles

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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19239306

�صنع العوازل الكهربائية 

من اخلزف اأو ال�صيني 

امل�صتخدمة فـي الآلت 

واملاكينات والأجهزة الكهربائية 

 Manufacture of electrical
 insulators and insulating

fittings of ceramics

20239399
اأن�سطة اأخرى خا�سة 

ب�صنع املنتجات الأخرى 

من البور�صلني واخلزف 

 Other activities related
 to manufacture of other

 porcelain and ceramic
products

�سنع اأقم�سة الرتيكو 21139101

والكرو�صيه بجميع اأنواعها 

 Manufacture of all types of
knitted and crocheted fabrics

22139907
�صنع فتائل وخراطيم 

واأنابيب ن�صيجية مبطنة 

اأو مقواة اأو مزودة مبواد اأخرى 

 Manufacture of textile wicks,
 hosepiping, transmission

 or conveyor belts or belting
 )whether or not reinforced

with metal or other material(

23139999
اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع 

من�صوجات اأخرى غري م�صنفة

 فـي مو�صع اآخر 

Other activities related
  to manufacture of other

 textiles n.e.c

24239303
�صنع ال�صلع اخلزفـية املختربية

 اأو الكيميائية اأو ال�صناعية

 اأو الزراعية 

 Manufacture of ceramic
 laboratory, chemical

and industrial products

25239599
اأن�سطة اأخرى خا�سة 

ب�صنع اأ�صناف من اخلر�صانة 

والأ�سمنت واجل�س 

 Other activities related to
 manufacture of articles of

concrete, cement and plaster

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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26239603
�صنع منتجات الأحجار 

مثل التماثيل واللوحات 

واأ�صناف الزينة وما �صابهها

 Manufacture of stone
 articles including sculptures,

 paintings, decorative items
and the like

27239903
�صنع اأ�صناف من خيوط واأن�صجة 

لأغطية الراأ�س اأو الأحذية

 اأو احلبال ... اإلخ 

 Manufacture of articles of
 non-metallic yarn or fabric
 such as headgear, footwear,

 cords etc

�سنع الأقرا�س املدجمة 28264005

Manufacture of compact
 discs )cds(

29101004
�صنع منتجات اللحوم 

)�صجق ، برجر ، مرتديل ، 

دقيق ، م�صحوق ، جمفف ... اإلخ( 

 Production of meat products
 )sausages, burger, mince

meat, dried etc (

اأن�سطة اأخرى خا�سة30101099

 بتجهيز وحفظ اللحوم 

Other activities related
  to processing and
preserving of meat

31102004

اإنتاج منتجات الأ�صماك 

كال�صمك املطبوخ و�صرائح ال�صمك 

والبطارخ والكافـيار ... اإلخ ، 

الطازجة واملجمدة 

 Production of fish
products: cooked fish,
  fish fillets, roes etc.,

fresh or frozen

�صنع منتجات ال�صمك 32102005

)دقيق ، جري�س ... اإلخ( 

  Manufacture of fish
products )meal, mince etc.(

اإنتاج الكافـيار وبدائله33102007

 Production of caviar
and caviar substitutes

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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34102099
اأن�سطة اأخرى خا�سة 

بتجهيز وحفظ ال�صمك 

والق�صريات والرخويات 

 Other activities related
 to processing and
 preserving of fish,

crustaceans and molluscs

اإنتاج وتكرير زيت ال�سم�سم35104001
 Producing and

refining sesame oil

�صنع اجللوكوز و�صراب اجللوكوز 36106204

و�صكر ال�صعري )امللتوز( 

 Manufacture of glucose,
glucose syrup, maltose

اأن�سطة اأخرى خا�سة37106299

 ب�صنع الن�صا ومنتجات الن�صا

 Other activities related to
 manufacture of starches and

starch products

38107306
�صنع الكاكاو على �صكل عجينة  

اأو األواح اأو م�صحوق اأو زبدة 

اأو دهن اأو زيت الكاكاو 

 Manufacture of cocoa in the
 form of paste, blocks, powder,

butter, fat or oil

39107399
اأن�سطة اأخرى خا�سة

 ب�صنع الكاكاو وال�صكولتة

 واحللويات ال�صكرية 

 Other activities related
 to manufacture of cocoa,

 chocolate and sugar
confectionery

�صنع اأغذية الأطفال الر�صع 40107902

و�صغار الأطفال 

 Manufacture of infant
formula and baby foods

Refining and grinding saltتكرير وطحن ملح الطعام41107903

42107904
�صنع احل�صاء بكافة اأ�صكاله ، 

و�صنع التوابل ومرق التوابل 

واخلل واخلمرية 

Manufacture of soups in
  all forms, manufacture of

 spices and spices broths,
vinegar and yeast

�صنع الع�صل الأ�صود )الدب�س( 43107905

وع�صل ال�صكر 

 Manufacture of molasses
and sugar honey

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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44107906
�صنع خل�صات ومك�صبات الطعم 

للمواد الغذائية وامل�صروبات

 )ماء الورد ، الفانيليا ... اإلخ( 

 Manufacture of extracts
and flavorings for food

 and beverages
 )rose water,  vanilla etc. (

45107999
اأن�سطة اأخرى خا�سة 

ب�صنع منتجات الأغذية الأخرى 

غري امل�صنفة فـي مو�صع اآخر 

 Other activities related to
 manufacture of other food

 products n.e.c

�صنع اأعلف للحيوانات 46108001

)الأعلف املركزة ، اأعلف املا�صية( 

 Manufacture of feeds for
 animals )feed concentrates,

cattle feed(

�صنع اأعلف الدواجن والطيور47108002
 Manufacture of feeds for

birds and poultry

�صنع اأعلف احليوانات الأليفة 48108003

)الكلب ، القطط ، ال�صمك(

 Manufacture of feeds for
pets )dogs, cats, fish(

اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع 49108099

الأعلف احليوانية املح�صرة 

Other activities related
 to manufacture of

 prepared animal feeds

�سنع امل�سروبات املنكهة 50110402

بخل�صات اأو اأرواح الفاكهة

 Manufacture of beverage
 flavoring with extracts

and fruit spirits

اإنتاج وتعبئة املياه املعدنية 51110403
 Production and bottling

of mineral water

52170106
عمليات التجهيز الأخرى للورق 

والورق املقوى لإنتاج الورق 

امل�صرب واملطلي واملجعد ... اإلخ

 Further processing of paper
 and paperboard to produce

 coated, crêped, crinkled
 paper and paperboard etc.

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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53170904

�سنع الدفاتر والكرا�سات

 املدر�سية ، والأ�سناف املكتبية 

واملدر�صية والتجارية الأخرى 

الورقية 

 Manufacture of school
 exercise books and other
 similar educational and
commercial stationery

54170905

�صنع الورق ال�صحي واملناديل 

ومناديل التنظيف واملنا�صف 

والفوط ال�صحية وفوط الأطفال 

واملائدة وح�صوات امت�صا�س 

النزيف ... اإلخ ، والأنواع الأخرى 

من املنتجات الورقية 

ذات ال�صتخدام ال�صخ�صي 

 Manufacture of cleansing
tissues, handkerchiefs,

 towels, serviettes"
 toilet paper, sanitary towels
 and tampons, napkins and

 napkin liners for babies and
personal hygiene paper

55170906
�صنع منتجات ورقية للأغرا�س 

املنزلية مثل الأطباق والأكواب 

وال�سواين ... اإلخ 

 Manufacture of
 household paper such

 as cups, dishes, trays etc.

�صنع قوالب و�صرائح ورقائق 56170907

الرت�صيح من عجينة الورق 

 Manufacture of filter paper
and paperboard

57170910

�سنع ورق الكتابة والر�سم 

والطباعة والورق ال�سفاف 

وامل�صقول والورق امل�صمغ 

اأو الل�صق اجلاهز لل�صتعمال 

والأنواع الأخرى 

 Manufacture of printing,
 writing paper, self-copy

 paper, gummed or adhesive
paper etc. ready for use

58170999
اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع 

اأ�صناف اأخرى من الورق 

والورق املقوى 

 Other activities related to
 manufacture of other articles

of paper and paperboard

غزل وحت�صري 59131101

القطن اأو ال�صوف 

 Preparation and spinning
of cotton or wool

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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غزل وحت�صري اخليوط 60131102

ال�صناعية كالنايلون والديلون 

 Preparation and spinning of
artificial yarns such as nylon

�صنع اخليوط 61131103

لأغرا�س اخلياطة واحلياكة

 Manufacture of yarn or
thread for weaving or sewing

اأن�سطة اأخرى خا�سة62131199

 بتح�صري وغزل األياف املن�صوجات 

 Other activities related to
 preparation and spinning

of textile fibres

�سنع البطانيات 63139203

و�صجاد ال�صلة وال�صفر 

Manufacture of blankets
 and rugs for praying

 and travelling

�صنع مناديل64139204

 وفوط ومنا�صف الأطباق 

 Manufacture of dust cloths,
dishcloths and similar articles

65139205
ق�س وتف�صيل اخليام والأ�صرعة 

وال�صالت واأغطية ال�صيارات 

والأثاث والآلت والب�صائع ... اإلخ 

 Manufacture of tents, sails,
 sunblinds and covers for cars,

 machines, furniture etc.

66139299
اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع 

املن�صوجات اجلاهزة با�صتثناء 

امللبو�صات 

 Other activities related to
 manufacture of made-up

textile articles, except apparel

�صنع الب�صط وال�صجاد 67139301

Manufacture of carpets
 and rugs

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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Manufacture of moquette�صنع املوكيت 68139302

�صنع احل�صري من الن�صيج 69139303

اأو القطن اأو الألياف ال�صناعية 

 Manufacture of mats from
cotton or synthetic fibers

اأن�سطة اأخرى خا�سة70139399

 ب�صنع الب�صط وال�صجاد 

 Other activities related
 to manufacture of carpets

and rugs

�صنع احلبال الغليظة71139401

 امل�صتخدمة فـي ال�صفن 
Manufacture of cordages

�صنع اأنواع اللباد 72139905

)م�صربا اأو مغطى( 

 Manufacture of felt
)impregnated or covered(

73139906

�صنع خيوط معدنية 

اأو ن�صيجية و�صنع اأقم�صة 

م�صربة اأو مغطاة اأو مطلية 

مبطاط اأو لدائن وما �صابهها 

 Manufacture of metallized
 yarn or gimped yarn and

 fabrics impregnated,
 coated, covered or laminated

with plastics

�سنع ال�سروج 74151204

والأعنة اجللدية وم�صتلزماتها 

 Manufacture of saddlery and
harness and their accessories

�صنع القطن الطبي وم�صتقاته 75210006
 Manufacture of
medical cotton

76222004

�صنع منتجات من اللدائن مثل : 

األواح ، �صرائح ، �صفائح ،

 اأ�صرطة ، موا�صري وخراطيم 

ولوازمها ... اإلخ 

 Manufacture of plastic
 products such as: plastic

 plates, sheets, blocks, film, foil,
 strip, pipes and hoses; hose

 and pipe fittings etc.

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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77222006

�صنع لوازم البناء مثل : النوافذ 

والأبواب وال�صتائر ولوازم العزل 

ومنع الت�صرب ولوازم الإنارة 

واأغطية الأ�صقف على �صكل لفات ، 

امل�صنوعة من اللدائن 

 Manufacture of builders’
 plastics ware, such as: plastic

 doors, windows, frames,
 shutters, blinds, skirting

 boards, insulating fittings,
parts of lighting fittings

78222007
�صنع منتجات خا�صة بالتعبئة 

والتغليف مثل : العلب

 وال�صناديق والقوارير ... اإلخ 

 Manufacture of plastic
 articles for the packing of
 goods: plastic bags, sacks,

 containers, boxes, cases,
 carboys, bottles etc.

�سنع الأدوات املنزلية79222008

 واأدوات املطبخ والزينة 

 Manufacture of plastic
 tableware, kitchenware and

toilet articles

�صنع الأنابيب البل�صتيكية80222010
 Manufacture of

plastic tubes

�صنع الأكيا�س مبا فـيها 81222011

اأكيا�س بويل ايثيلني وبل�صتيك 

 Manufacture of
polythene bags

اأن�سطة اأخرى 82222099

خا�صة ب�صنع املنتجات اللدائنية 

 Other activities related to
 manufacture of plastics

products

�صنع اأدوات املطبخ واملائدة 83231003

والعبوات والأوعية الزجاجية 

 Manufacture of kitchen tools,
 tableware, bottles and other

containers of glass

84231007
�سنع الأ�سناف الزجاجية 

امل�صتخدمة فـي �صنع املجوهرات 

املقلدة 

 Manufacture of glassware
used in imitation jewellery

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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85239305
�صنع منتجات الفخار مثل :

 القلل ، الأزيار ... اإلخ 

 Manufacture of pottery

 products including

 pots, jars etc.

86239906
اإنتاج اأحجار رحى الطواحني 

واأحجار ال�صن وال�صقل 

وال�صحذ ... اإلخ 

 Manufacture of millstones,

 sharpening or polishing

 stones and natural or artificial

 abrasive products, including

 abrasive products on a soft

base )e.g. sandpaper(

87251105

�صنع وتركيب املنتجات املعدنية 

امل�صنوعة من اأجزاء فـي الوحدة 

ذاتها وامل�صتخدمة فـي البناء 

والت�صييد مثل : النوافذ والأبواب 

وال�صلمل واملظلت واأ�صغال 

معدنية مماثلة )ور�س احلدادة( 

 Manufacture and installation

 of metal products made

of parts in the same unit

  used in construction such

 as doors, windows and their

 frames, shutters and gates

)metal workshops(

88259399
اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع اأدوات 

القطع والعدد اليدوية والأدوات 

املعدنية العامة

 Other activities related to

 manufacture of cutlery, hand

tools and general hardware

89259901
�صنع م�صابك تثبيت معدنية مثل :

 امل�صامري والدبابي�س وال�صواميل 

واحللقات باأنواعها 

 Manufacture of metal staples

 such as nails, pins, rivets,

washers and similar non-

threaded products

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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90259902
�صنع كابلت و�صرائط معدنية 

من احلديد اأو النحا�س

  اأو الأملنيوم 

 Manufacture of metal cable,
 plaited bands and similar

 articles made of iron, steel,
aluminium or copper

91259903
�صنع اأ�صناف من الأ�صلك مثل : 

�صلك �صائك ، �صياج ، �صبك

 ممدد ... اإلخ 

 Manufacture of articles
 made of wire: barbed wire,
 wire fencing, grill, netting,

 cloth etc.

92259904

�صنع الأوعية املعدنية امل�صتخدمة 

فـي نقل وتعبئة ال�صلع مثل : 

الرباميل والدلء وال�صناديق 

والعلب ... اإلخ 

 Manufacture of metal
 containers used in transport
 and packing of goods, such

 as: pails, cans, drums, buckets,
 boxes, tins and cans for food

products and collapsible
 tubes and boxes

93259905

�صنع الأواين املعدنية املجوفة

 وما مياثلها من اأدوات املطبخ 

واملائدة واأدوات ال�صوي والقلي ، 

و�صنع الأدوات ال�صحية املعدنية 

املطلية بالنيكل من اأحوا�س 

ومغا�صل وما �صابهها 

 Manufacture of metal
 household articles : flatware

 )plates, saucers etc.(,
 hollowware )pots, kettles
 etc.(, dinnerware ) bowls,
platters etc.(, saucepans,
 frying pans, other non-

 electrical utensils for use at
 the table or in the kitchen,

 small hand-operated kitchen
 appliances and accessories,
 metal scouring pads, baths,

 sinks, washbasins
and similar articles

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (

-56-



اجلريدة الر�سمية العدد )1195(

Name of Activity ا�شــم الن�شــاط رقم الن�شاطم

94259906

�سنع النواب�س )اليايات( عدا 

نواب�س ال�صاعات ، اخلزائن 

احلديدية والأبواب امل�صفحة 

لأغرا�س احلماية واأعمدة 

وكبائن الإنارة واإ�صارات املرور 

 Manufacture of springs
 )except watch springs(, safes,

 strongboxes, armoured doors,
 metal signs and lighting

columns and booths

�صنع الأدوات املعدنية للمكاتب 95259907

)عدا الأثاث املعدين( 

 Manufacture of metal goods
for office use, except furniture

96259999
اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع 

منتجات املعادن امل�صكلة الأخرى 

غري امل�صنفة فـي مو�صع اآخر 

 Other activities related to
 manufacture

 of other fabricated metal
 products n.e.c

�صنع حمولت كهربائية دوارة 97271003
 Manufacture of electric

rotary transformers

�صنع لوحات مفاتيح الكهرباء98271004

 مبا فـيها لوحات التحكم العددية 

 Manufacture of electrical
 switchboards )including

control panels(

99271099

اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع 

املحركات واملولدات واملحولت 

الكهربائية واأجهزة توزيع 

الكهرباء والتحكم فـيها 

 Other activities related
 to manufacture of electric

 motors, generators,
 transformers and

electricity distribution
 and control apparatus

�صنع م�صخات لل�صوائل100281301

 اآلية اأو يدوية 

 Manufacture of mechanism
or manual pumps for liquids

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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101281302
�صنع م�صخات الهواء اأو تفريغ 

الهواء اأو �صواغط الهواء

 اأو الغازات الأخرى 

 Manufacture of air or

 vacuum pumps, air or other

gas compressors

102281303

�صنع حنفـيات وحماب�س 

و�صمامات وما مياثلها 

من اأجهزة للأنابيب 

وجدران املراجل وال�صهاريج 

 Manufacture of taps and

 valves and similar appliances

for pipes, boiler and tanks

103310002
�صنع الأثاث من اخل�صب

 للمنازل والفنادق واملكاتب 

واملحلت التجارية ... اإلخ 

 Manufacture of wooden

furniture for household,

  hotel, office, restaurants etc.

104310004

�صنع الأثاث من اخليزران ، 

الق�صب ، الق�س ، اجللود ،

 الزجاج ، اللدائن ... اإلخ ،

 لكافة الأغرا�س 

 Manufacture of furniture

 made of bamboo, cane, straw,

leather, glass, plastics etc.,

 for all purposes

105310099
اأن�سطة اأخرى خا�سة

 ب�صنع الأثاث 

 Other activities related

to manufacture of furniture

106329011
�صنع اأقلم من جميع الأنواع 

)�صائل ، جاف ، ر�صا�س( ،

 ر�صا�س اأقلم 

 Manufacture of pens and

pencils of all kinds whether

  or not mechanical;

manufacture of pencil leads

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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107329012

�صنع اأنواع الأختام ، اأ�صرطة 

للآلت الكاتبة ، اأدوات ولوازم 

الفنانني الت�صكيليني 

 Manufacture of date, sealing

or numbering stamps, hand-

 operated devices

 for printing, or embossing

 labels, hand printing sets,

 prepared typewriter ribbons

 and inked pads, fine artists

tools and supplies

108329015

�صنع �صموع وفتائل ، جلود 

طيور ، زهور وثمار واأغ�صان 

�صناعية ، مظلت هبوط 

دوارة ، لعب فكاهية ، مناخل 

يدوية وغرابيل ، احلقائب 

وامللب�س ، خردوات وحلي 

الأزياء ، حتنيط طيور ، اأعلم 

و�صعارات ، علمات جتارية ، 

مواد العر�س والإعلن ... اإلخ 

 Manufacture of miscellaneous

 articles: candles, tapers and

 the like; bouquets, wreaths

 and floral baskets; artificial

 flowers, fruit and foliage;

 jokes and novelties; hand

 sieves and hand riddles;

 tailors’ dummies; burial

 caskets etc.

109331216
جتميع و�سيانة 

مولدات ال�صغط العايل 

 Assembly and maintenance

of high tension generators

Dissolving greaseتذويب ال�صحوم110101005

111101006
ا�صتخل�س وتكرير

 الدهون احليوانية 

 Extraction and refining of

animal fats

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (

-59-



اجلريدة الر�سمية العدد )1195(

Name of Activity ا�شــم الن�شــاط رقم الن�شاطم

112102001
حفظ الأ�صماك واملنتجات 

ال�صمكية والأحياء املائية 

الأخرى عن طريق التعليب 

 Preservation of fish,

crustaceans and molluscs

 by canning

113102002

حفظ الأ�صماك واملنتجات 

ال�صمكية والأحياء املائية الأخرى 

بوا�صطة التجفـيف اأو التدخني

 اأو التمليح 

 Preparation and preservation

 of fish, crustaceans and

 molluscs by drying,

smoking or salting

114102003
حفظ الأ�صماك واملنتجات 

ال�صمكية والأحياء املائية الأخرى 

عن طريق التربيد اأو التجميد 

 Preservation of fish,

 crustaceans and molluscs

by cooling or freezing

115103001
حت�صري اأو تعليب اأو حفظ 

الفواكه وع�صريها 

 Processing, preserving

 or canning of fruits and

fruit juice

116103002
حت�صري اأو تعليب اأو حفظ 

اخل�صراوات الطازجة 

اأو املطبوخة وع�سريها 

 Processing, preserving or

 canning of fresh or cooked

vegetables and vegetable juice

117103004
جتفـيف وتعبئة التمور والعنب 

والتني و�صنع منتجاتها 

 Drying and packing of dates,

 grapes, fig and manufacturing

of their products

Manufacture of tomato paste�صنع �صل�صة الطماطم 118103005

119103006
�صنع املربى واملرملد 

وهلمات املائدة )اجليلي( 

Manufacture of jams

 and jellies

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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�صنع املخللت والطر�صي 120103007

)التخليل( 
Manufacture of pickles

Manufacture of potato chips�صنع رقائق البطاط�س 121103010

جتفـيف اخل�صر البقولية 122103011

بالو�صائل ال�صناعية

 Production of dried
leguminous vegetables

 )by industrial ways(

�صنع التوفو )عجينة البقول( 123103012
Manufacture of tofu

 )bean curd(

اأن�صطة اأخرى خا�صة بتجهيز 124103099

وحفظ الفاكهة واخل�صر 

 Other activities related to
 processing and preserving

of fruit and vegetables

تعبئة الزيوت والدهون النباتية 125104005

بعد تكريرها 

 Filling of vegetable oils and
fats after refining

جتهيز وب�صرتة وتعبئة احلليب 126105001

واللنب الطازج 

 Processing, pasteurizing,
 bottling or filling the fresh

or fermented milk

اإنتاج الروب )الزبادي( ، الق�صدة ، 127105002

الزبدة ، ال�سمن ... اإلخ 

Production of yoghurt,
  butter, cream, ghee etc.

اإنتاج اأنواع الأجبان 128105003

)اأبي�س ، جاف ، مطبوخ ... اإلخ(

Production of cheese
  )white, solid,
processed etc.(

�صنع احلليب املجفف 129105004

)البودرة( واملكثف

 Manufacture of dried
 )powder( and

concentrated milk

�صنع املثلجات )الآي�س كرمي( 130105005
Manufacture of ice cream

 and other edible ice

�صنع اللكتوز والكاريني 131105006
 Manufacture of casein

or lactose

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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اأن�سطة اأخرى خا�سة 132105099

ب�صنع منتجات الألبان 

 Other activities related
 to manufacture of dairy

products

�صنع بدائل اللنب 133108004

لر�صاعة �صغار احليوانات 

 Manufacture of milk
 alternatives for feeding young

animals

Manufacture of soft drinks�صنع امل�صروبات الغازية املرطبة134110401

135152002

�سنع اأنواع الأحذية الرجالية 

والن�صائية واأحذية الأطفال 

امل�صنوعة من املطاط اأو اللدائن 

اأو اخل�صب 

 Manufacture of men, women
 and children footwear of

rubber, plastic or wood

�سنع الأحذية الريا�سية 136152003
 Manufacture of sports

footwear

�صنع وتف�صيل اأجزاء الأحذية 137152004

)وجوه ، كعب ... اإلخ( 

 Manufacture of parts of
footwear )tops, heels etc.(

اأن�سطة اأخرى 138152099

خا�سة ب�سنع الأحذية

 Other activities related to
manufacture of footwear

139170901
�صنع احل�صو من املواد الن�صيجية 

مثل احلفاظات ال�صحية ، �صدادات 

قطنية لوقف النزيف 

 Manufacture of textile
 wadding and articles of

 wadding: sanitary towels,
 tampons etc

140162201

�صنع العوار�س ودعائم الأ�صقف 

وال�صقالت اخل�صبية والأ�صناف 

اخل�صبية امل�صتخدمة فـي البناء 

والت�صييد كاجلملونات اخل�صبية 

�صابقة التجهيز بالغراء 

اأو املو�سولة باملعادن 

 Manufacture of wooden
 beams, rafters, roof struts,

 glue-laminated or metal
 connected prefabricated

wooden roof trusses

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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 141162203

�صنع ال�صلمل والدرابزينات 

وال�صرفات اخل�صبية والقطع 

املربعة وامل�صتطيلة و�صرائح 

اأر�صيات الباركيه املجمعة

 فـي األواح 

 Manufacture of wooden
 stairs, railings, balconies,

parquet floor blocks, strips
 etc. , assembled into panels

142162204

�صنع احللي اخل�صبية املحدبة 

والقوالب والألواح اخل�صبية 

لك�صاء الأ�صقف واجلدران 

الداخلية 

 Manufacture of wooden
 beadings and mouldings,

shingles and shakes

�صنع املباين اخل�صبية 143162205

�صابقة التجهيز 

 Manufacture of prefabricated
 buildings, or elements thereof,

predominantly of wood

144170203

�صنع علب كرتون ، �صناديق ، 

�صنط مطوية اأو مفردة 

من الورق اأو من الورق املقوى 

)غري مموج(

 Manufacture of folding
 paperboard containers

)carton(, boxes
  and cases of non-corrugated

paper or paperboard

145259303
�صنع العدد اليدوية امل�صتخدمة 

فـي اأعمال الزراعة والنجارة 

وامليكانيكا واحلفر والبناء ... اإلخ 

 Manufacture of hand tools
 of a kind used in agriculture,

 carpentry, mechanical
 assembly work, digging,

 construction etc.

Tyre rebuildingاإعادة �صنع الإطارات 146221102

�صنع البلط واملوازيكو147239502

 الأ�سمنتي بكافة اأ�سنافه 

 Manufcature of all kinds
of cement tiles and mosaic

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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148265108

�سنع اآلت واأجهزة اختبار 

وحتليل اخلوا�س الطبيعية 

للمواد ، اأجهزة قيا�س �صغط

 اأو كثافة ال�صوائل ... اإلخ 

 Manufacture of physical
 properties testing and
 inspection equipment,

 pneumatic gauges, pressure
 or fluid density

 measurement  devices etc.

149282101

�صنع وجتميع اآلت ومعدات 

ميكانيكية زراعية مثل : 

جرارات )تراكتورات( ، وحراثات 

ومقطورات ذاتية التحميل 

والتفريغ ومعدات مناولة زراعية 

واأجهزة ري حموري ... اإلخ

 Manufacture of mechanical
 machinery for agriculture
 such as: tractors, mowers,

 including lawnmowers,
 agricultural self-loading or

 self-unloading trailers or
semi-trailers

اأن�سطة اأخرى خا�سة150291099

ب�صنع املركبات ذات املحركات 

 Other activities related to
manufacture

 of motor vehicles

151292001
�سنع الأبدان امل�سممة

 مبا فـيها املق�صورات لرتكيبها 

على هياكل ذات حمركات 

 Manufacture of bodies,
including cabs for

 motor vehicles

152292002
�صنع مركبات مقطورة ون�صف 

مقطورة مبا فـيها الكارافان 

والتي جتر بوا�سطة ال�سيارات 

 Manufacture of trailers
 and semi-trailers: caravan

 trailers etc

�سنع خزانات خا�سة153292003

 لنقل ال�صوائل 
Manufacture of tankers

�صنع حاويات لنقل الب�صائع 154292004

)كونتريات( 

 Manufacture of containers
and removal trailers
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�صنع اأجزاء املركبات155292005

 املقطورة ون�صف املقطورة 

 Manufacture of parts of
trailors and semi-trailors

تقطري امل�صروبات الروحية 156110100

وتكريرها وخلطها 

 Distilling, rectifying and
blending of spirits

Manufacture of wines�سنع الأنبذة 157110200

�صنع امل�صروبات الكحولية158110300

 من ال�صعري و�صنع م�صروب ال�صعري

 Manufacture of malt
liquors and malt

�صنع منتجات التبغ159120000
 Manufacture of
tobacco products

ت�صريب اخل�صب اأو معاجلته  160161003

كيميائيا مبواد حافظة

 Impregnation or chemical
 treatment of wood

 with preservatives or
other materials

�صنع الورق والورق املقوى 161170201

)الكرتون( املموج 

 Manufacture of corrugated
paper and paperboard

162170202
�صنع اأوعية من الورق اأو من 

الورق املقوى املموج للأغذية 

وامل�صروبات والأغرا�س الأخرى

 Manufacture of containers
 of corrugated paper or
 paperboard for foods,

beverages and other purposes

�صنع زكائب واأكيا�س ورقية163170204
 Manufacture of sacks

and bags of paper

164170206

�صنع الورق املقوى 

متعدد الطبقات )الكرتون( 

و�صنع الورق املقوى امل�صغوط 

امل�صتخدم فـي البناء والت�صييد 

والأعمال الأخرى 

 Manufacture of multi-layer
 )carton( paperboard and

 compact paperboard used in
construction and other work
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165170299

اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع 

الورق املموج والورق املقوى 

والأوعية امل�صنوعة من الورق ، 

والورق املقوى 

Other activities related

  to manufacture of corrugated

paper and paperboard

  and of containers of paper

and paperboard

166170902
�صنع ورق الكربون وورق الن�صخ 

والنقل باأحجام خمتلفة 

 Manufacture of duplicator

 stencils and carbon paper

in different sizes

167170908
�صنع ورق الزينة والورق

 ال�صناعي وورق اجلدران 

والتف�صيل ... اإلخ

 Manufacture of decorations

 paper, artificial paper,

 wallpaper and similar wall

 coverings etc.

168202303
�صنع م�صتح�صرات تعطري الغرف 

واإزالة الروائح ومزيالت الروائح 

واأمالح ال�صتحمام

 Manufacture of preparations

 for perfuming or deodorizing

 rooms, deodorants

and bath salts

169202305
�صنع م�صتح�صرات احلالقة 

ومزيالت وفرد ال�صعر بكافة 

اأ�صكالها واجللي�صرول اخلام 

 Manufacture of shaving

 preparations, including

 pre-shave and aftershave

 preparations, hair lacquers,

 waving and straightening

 preparations, depilatories and

crude glycerol
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170202307

�صنع م�صتح�صرات تنظيف الفم 

اأو الأ�صنان مبا فـيها معاجني 

اأو م�صاحيق تثبيت الأ�صنان 

ال�صناعية

 Manufacture of dentifrices
 and preparations for oral

 hygiene, including denture
fixative preparations

171202308
�صنع ال�صمع ال�صطناعي 

وال�صمع املح�صر 

املكون من خماليط ال�صموع 

 Manufacture of artificial
waxes and prepared waxes

172222005
�صنع لوازم �صحية من اللدائن 

مثل : اأحوا�ض الغ�صيل 

وال�صتحمام واملراحي�ض ... اإلخ 

 Manufacture of plastic
 sanitary ware, such as:

 plastic baths, shower baths,
 washbasins, lavatory pans,

 flushing cisterns etc.

173222009
�صنع اأ�صناف اأخرى مثل اأغطية 

الراأ�ض ، لوازم الأثاث ، لوازم 

مكتبية ومدر�صية ... اإلخ 

 Manufacture of other
 plastic products, such as:

 plastic headgear, fittings for
 furniture, office or school

supplies etc.

174222012
�صنع ح�صايا الأ�صرة املائية 

اللدائنية 

Plastic waterbed mattresses

175222014
�صنع الأم�صاط وبكرات متويج 

ال�صعر اللدائنية ومبتكرات 

اللدائن 

 Manufacture of combs, plastic
hair curlers, plastic novelties

�صنع منتجات الروتومولد 176222015

  Manufacture of
rotomould products

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (

-67-



اجلريدة الر�سمية العدد )1195(

Name of Activity ا�شــم الن�شــاط رقم الن�شاطم

177231002

�سنع الأ�سناف الزجاجية 

امل�صتخدمة فـي الإن�صاءات ، 

�صنع زجاج امل�صابيح الكهربائية 

وكري�صتال النجف ، �صنع 

امل�صغولت الزجاجية الأخرى 

 Manufacture of glassware
 used in construction, light

 bulbs, crystal and other
glassware

178239104
�صنع املعوجات وكوامت

 ال�صوت واملداخن والأنابيب 

واملوا�سري ... اإلخ 

 Manufacture of retorts,
 crucibles, muffles, nozzles,

 tubes, pipes etc.

179239203
�صنع الأنابيب وموا�صري الأ�صلك 

الكهربائية حتت الأر�س واملزاريب 

ولوازم املوا�صري اخلزفـية 

 Manufacture of ceramic
  pipes, conduits, guttering

and pipe fittings

�صنع اجلري احلي 180239402

واجلري املطفاأ واجلري املائي 

 Manufacture of
 quicklime, slaked lime and

hydraulic lime

�سنع اجلب�س 181239403

 Manufacture of plasters
 of calcined gypsum or

calcined sulphate

اأن�سطة اأخرى خا�سة 182239499

ب�سنع الأ�سمنت واجلري واجل�س 

Other activities related
  to manufacture of cement,

lime and plaster

183239504
�صنع قواطع واألواح واأطر 

ومبان جاهزة من اخلر�صانة 

�صابقة ال�صنع 

 Manufacture of precast
beams, plates, structures

 and buildings

184239507

�صنع مواد البناء املنتجة 

من مواد نباتية واملكتلة

 بوا�سطة الأ�سمنت اأو اجلب�س 

اأو مبادة رابطة من املعدن 

 Manufacture of building
 materials of vegetable

 substances )wood wool,
 straw, reeds, rushes(

 agglomerated with cement,
plaster or other
 mineral binder
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185251102

�صنع وتركيب الإن�صاءات 

الفولذية �صابقة ال�صنع لوحدات 

امل�سافـي والتكرير واملن�ساآت 

ال�سناعية 

 Manufacture of prefabricated
 structure for oil refineries

and industrial units

186251104
�صنع �صبكات حديد الت�صليح 

امللحومة واحلوائط املعزولة 

من املعدن 

 Manufacture of metal welded
 rebar networks and metal

isolated walls

�صنع مراجل التدفئة املركزية 187251201

والأجهزة امل�صعة للحرارة

 Manufacture of central
heating boilers and radiators

�صنع مراجل لتوليد بخار املاء188251301

 اأو غريه من اأنواع بخار املاء 

 Manufacture of steam or
other vapour generators

189251302

�سنع املعدات الإ�سافـية 

امل�صتخدمة مع املراجل

 مثل موفرات الطاقة واأجهزة 

جمع البخار والك�صط ... اإلخ 

 Manufacture of auxiliary
 plant for use with steam
 generators: condensers,

 economizers, superheaters,
 steam collectors and

accumulators

190251399
اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع 

مولدات البخار ، با�صتثناء مراجل 

التدفئة املركزية باملياه ال�صاخنة 

 Other activities related
 to manufacture of steam

 generators, except central
heating hot water boilers

اإنتاج اأغرا�س معدنية191259102

 ب�صكل مبا�صر من امل�صاحيق

 Production of metal objects
directly from metal powders
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192259301
�سنع الأ�سناف املعدنية 

للأغرا�س املنزلية )�صكاكني ، 

مق�صات ، ملعق ، �صوك ... اإلخ(

 Manufacture of domestic
 cutlery such as knives, forks,

 spoons etc.

�صنع �صفرات احللقة باأنواعها 193259302
 Manufacture of razors

and razor blades

194259304
�صنع املنا�صري وال�صكاكني ون�صال 

القطع اللزمة للماكينات 

والأجهزة امليكانيكية 

 Manufacture of saws and saw
 blades, knives and cutting
 blades for machines or for

mechanical appliances

195259305

�صنع الأدوات القابلة 

للتبديل للعدد اليدوية 

)ثواقب لولبية ، مقاطع فرز ، 

عيدان ملبدة ... اإلخ(

 Manufacture of
 interchangeable tools for

 hand tools, whether or not
 power-operated, or for

 machine tools: drills,
punches, milling cutters etc.

�صنع اأدوات احلدادة واملناجل 196259306

والقمط ومواقد اللحام ... اإلخ

 Manufacture of vices,
 clamps, blacksmiths’ tools

) forges, anvils etc.(

�صنع علب القولبة والقوالب 197259309

)با�صتثناء قوالب ال�صبائك(

 Manufacture of moulding
boxes and moulds

 )except ingot moulds(

198259908

م�صنوعات معدنية اأخرى مثل : 

اأ�صياخ اللحام والأطر املعدنية 

وال�صل�صل واجلنازير واأجرا�س 

ومرا�صي ال�صفن واأدوات تثبيت 

خطوط ال�صكك احلديدية ... اإلخ

 Manufacture of various metal
 articles: ship propellers and

 blades thereof, anchors, bells,
 assembled railway track

 fixtures, clasps, buckles, hooks,
 welding skewers, metal

 frames, chain etc.
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�صنع مغناطي�صات معدنية دائمة 199259909

 Manufacture of permanent
metallic magnets

200259910
�صنع اأم�صاط وبكرات 

متويج ال�صعر من املعدن

 Manufacture of metal hair
curlers and combs

201259911
�صنع �صارات معدنية 

وعلمات رتب ع�صكرية من املعدن 

 Manufacture of metal badges
and metal military insignia

202259912
�صنع اأباريق وقوارير مفرغة 

الهواء من املعدن و�صنع مقاب�س 

املظلت واإطارات املظلت 

 Manufacture of metal vacuum
 jugs and bottles, metal

umbrella handles and frames

203259913
�صنع اللفتات املعدنية 

ولوحات ال�سيارات 

 Manufacture of metal signs
and car plates

204259914
�صنع الأغطية املعدنية 

لغرف تفتي�س ال�صرف ال�صحي 

 Manufacture of metallic
manhole covers

205259915
�سنع متديدات 

جماري التكييف املعدنية 

 Manufacture of metal
 extensions of air-conditioning

ducts

Manufacture of metal roofs�صنع الأ�صقف املعدنية ولوازمها 206259916

207259917
�صنع لوازم ومعدات الإنارة 

)النجف والرثيات

 املعدنية ... اإلخ(

 Manufacture of
metal lamps

208261001
�صنع اأجهزة مودم احلا�صوب 

الداخلية واخلارجية 

 Manufacture of
computer modems
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209261002
�صنع لوحات الدوائر املطبوعة 

اخلالية ، وحتميل املكونات 

على لوحات الدوائر املطبوعة

 Manufacture of bare printed
 circuit boards and loading

 of components onto printed
circuit boards

210261003
�صنع املكعبات اأو الرقائق 

واأ�صباه املو�صلت ، النهائية

 اأو �صبه النهائية

 Manufacture of dice or
 wafers, semiconductor,
finished or semi-finished

�صنع �صرائح التقنية امل�صتخدمة 211261004

لإنتاج لوحات الدوائر املطبوعة

 Manufacture of technical
 laminates used to produce

printed circuit boards

212261005
�صنع املحر�صات )مثل املخانق 

وامللفات واملحولت( ، 

من نوع املكونات الإلكرتونية

 Manufacture of inductors )e.g.

 chokes, coils, transformers(,
electronic component type

�صنع املو�صلت 213261006

واملفاتيح الإلكرتونية

 Manufacture of electronic
connectors and switches

214261007
�صنع كابلت الطابعات وكابلت 

اأجهزة العر�س وكابلت اأقلم 

تخزين البيانات واملو�صلت ... اإلخ

 Manufacture of printer cables,
 monitor cables, usb cables,

connectors etc.

�سنع روؤو�س )لقطات �سوتية ، 215261008

ت�صجيل ، قراءة/كتابة ... اإلخ(

 Manufacture of heads
 )pickup, recording,

read/write etc.(

216261009

�صنع �صمامات واأنابيب

 اإلكرتونية اأيونية حرارية مثل : 

اأنابيب ال�صور التلفزيونية ، 

مكثفات وحمولت ال�صور

 Manufacture of electronic
 valves and tubes such as:

 television pictures tubes,
 pictures capacitors and

transformers
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217261010
�صنع �صمامات ثنائية 

وتران�صتورات وجتهيزات مماثلة 

�صبه مو�صلة بالكهرباء

 Manufacture of diodes,
 transistors and related

discrete devices

اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع 218261099

املكونات واللوحات الإلكرتونية

 Other activities related to
 manufacture of electronic

components and boards

�صنع احلوا�صيب واملعدات امللحقة219262000

 Manufacture of computers
 and

peripheral equipment

�صنع اأنظمة التحذير اأو الإنذار 220263001

من ال�صرقة واحلريق

 Manufacture of burglar and
fire alarm systems

�سنع اأجهزة البث الإذاعي 221263002 

والإر�صال التلفزيوين

 Manufacture of radio and
 television broadcasting

equipment

�صنع اأجهزة الإر�صال والإ�صارة 222263003

وال�صتقبال للهاتف والتلغراف

 Manufacture of signal
transmitters and receivers

for telephone and telegraph 

�صنع اأجهزة الهاتف باأنواعها 223263004

وال�سنرتالت الهاتفية

 Manufacture of telephone
 equipment, including telephone
answering and pabx telephone

�صنع اأجهزة الت�صوير التلفزيوين224263005
Manufacture of

television cameras 

225263006

�صنع اأجهزة تعمل بالأ�صعة

 حتت احلمراء )مثل اأجهزة 

التحكم عن بعد( ، و�صنع اأجهزة 

ال�صتدعاء )البيجر(

 Manufacture of infrared
 devices )e.g. remote controls(

and pagers
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226263007

�صنع اأجهزة الت�صوير ال�صينمائي 

واأجهزة التقاط ال�صور ،

 اأجهزة ت�سوير حتت املاء ،

 اأجهزة ت�صوير جوي ... اإلخ

 Manufacture of
 cinematography devices,

 image capture devices,
 imaging devices underwater,

aerial imaging devices etc.

اأن�سطة اأخرى خا�سة 227263099

ب�صنع معدات الت�صالت

 Other activities related
 to manufacture of

communication equipment

�سنع اأجهزة 228264004

مكربات ال�صوت وملحقاتها

 Manufacture of microphone,
 loudspeaker, headphone,
 earphones, amplifiers and

sound amplifier sets

�سنع اأجهزة الألعاب الإلكرتونية 229264006

)األعاب الفيديو(

Manufacture of video
game consoles 

اأن�سطة اأخرى خا�سة 230264099

ب�صنع الإلكرتونيات ال�صتهلكية

 Other activities related
 to manufacture of

consumer electronics

�صنع مولدات )اإ�صارة( النب�س231265101
 Manufacture of pulse

)signal( generators

�صنع اأجهزة النظام العاملي 232265102

)GPS( لتحديد املواقع
Manufacture of GPS devices

�صنع املوازين احل�صا�صة ، 233265103

املجاهر غري الب�صرية

 Manufacture of sensitive
 balances and non-optical

microscopes
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234265104

�صنع اأجهزة لقيا�س املقادير 

الكهربائية وغري الكهربائية 

مثل : اأجهزة ك�صف الذبذبات ، 

الإ�صعاعات ، مقايي�س الت�صوي�س 

الهاتفي ... اإلخ

Manufacture of devices for 
measuring electrical and 
non-electrical quantities 

such as: detectors vibrations, 
radiation detection and 

monitoring instruments, 
phone jamming gauges etc.

235265105

�صنع الأجهزة امل�صتخدمة 

فـي امللحة والر�صد اجلوي ، 

اأجهزة قيا�س امل�ساحة

 والأبعاد ... اإلخ ، اأجهزة الرادار

 Manufacture of
 meteorological instruments,

 navigation equipment,
 surveying instruments etc.,

radar equipment

236265106

�صنع اأجهزة واأدوات ال�صبط 

اأو التحكم الآيل مثل :

 الرتمو�صتات ، التحكم

 فـي ال�صغط ... اإلخ

 Manufacture of setting
 or automatic controls
 instruments such as:

 thermostats, pressure
controller etc.

�سنع عدادات الكهرباء237265107

 اأو الغاز اأو املياه

 Manufacture of
 consumption meters

)e.g. water, gas(

238265109

�سنع الأدوات والأجهزة 

امل�صتخدمة فـي القيا�س وال�صبط 

الآيل امل�صتمر للمتغريات مثل : 

اأجهزة قيا�س حرارة املواد ، 

ال�صغط اأو اللزوجة للمواد ... اإلخ

 Manufacture of devices used
 in continuous automated
 measurement and control

 variables: hermometers
 liquid-in-glass and bimetal

 types )except medical(,
 humidistats, pressure or

 viscosity measuring
devices etc.
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239265201
�سنع وجتميع ال�ساعات باأنواعها 

مبا فيها ال�ساعات امل�سنوعة 

من املعادن الثمينة

 Manufacture of watches and
 clocks of all kinds, including

 watches made
of precious metals

240265202
�صنع اأجهزة ت�صجيل الوقت ، 

اأجهزة قيا�س وت�صجيل الفرتات 

الزمنية

 Manufacture of time-recording
 equipment and equipment

 for measuring, recording and
 otherwise displaying intervals

of time

241265299
اأن�سطة اأخرى خا�سة 

ب�سنع ال�ساعات باأنواعها 

)واآليات حتديد التوقيتات(

 Other activities related to
 manufacture of watches and

clocks

�صنع املعدات الكهربائية242266001

 الطبية والعلجية

 Manufacture of
 electromedical and

electrotherapeutic equipment

�صنع اأجهزة ومعدات اأنواع الأ�صعة243266002
 Manufacture of irradiation

apparatus and tubes

Manufacture of pacemakers�صنع منظمات �صربات القلب244266003

245266004
�صنع اأجهزة التدليك

 الطبي والعلج النف�صي ، 

واأجهزة التنف�س

 Manufacture of medical
 massage devices,

psychotherapy and respirators

246266099
اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع 

معدات الت�صعيع واملعدات 

الكهربائية الطبية والعلجية

 Other activities related to
 manufacture of irradiation,

 electromedical and
electrotherapeutic equipment

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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247267001
�صنع منا�صري وعد�صات 

ومرايا توؤلف عنا�صر ب�صرية 

ومر�صحات األوان ... اإلخ

 Manufacture of lenses,
 prisms, optical mirrors make
 up the visual elements, filters

colors etc.

248267002
�صنع املجاهر الب�صرية مبا فيها 

املعدة للت�صوير املجهري وعر�س 

ال�صور امل�صغرة و�صا�صات العر�س

 Manufacture of optical
 microscopes including those

 prepared for microscopic
 imaging, photomicrography

and micro-projection

249267099
اأن�سطة اأخرى خا�سة

 ب�سنع الأدوات الب�سرية 

ومعدات الت�صوير الفوتوغرافـي

 Other activities related
 to manufacture of

 optical instruments and
photographic equipment

�صنع الو�صائط250268000

 املغناطي�صية والب�صرية

 Manufacture of magnetic
and optical media

�صنع جمموعة مولدات التيار 251271001

الكهربائي املرتدد اأو امل�صتمر 

 Manufacture of ac or dc
electrical generator set

�صنع املحركات واملولدات 252271002

الكهربائية متعددة الأغرا�س

 Manufacture of
 multi-purpose electric
motors and generators

�سنع البطاريات اجلافة 253272002

 Manufacture of dry
cell batteries

�صنع املركمات الكهربائية 254272003

مبا فـيها اأجزاوؤها 

 Manufacture of electric
 accumulators, including parts

thereof

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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255273301

�صنع اأجهزة اأ�صلك غري حاملة 

للتيار الكهربائي من اللدائن 

مبا فـي ذلك �صناديق التجميع 

امل�صنوعة من اللدائن ولوحات 

الواجهة وما �صابهها 

 Manufacture of plastic non
 current-carrying wiring
 devices including plastic

 junction boxes, face plates,
and similar

�صنع اأجهزة الأ�صلك احلاملة 256273302

للتيار الكهربائي 

 Manufacture of
 current-carrying

wiring devices

اأن�سطة اأخرى خا�سة257273399

 ب�صنع اأجهزة الأ�صلك 

 Other activities related to
manufacture of wiring devices

اأن�سطة اأخرى خا�سة 258274099

ب�صنع معدات الإ�صاءة الكهربائية 

 Other activities related to
 manufacture of electric

lighting equipment

259275003
�صنع اأجهزة اإعداد الأغذية مثل : 

خلطات وع�صارات الفواكه  

وفتاحات العلب

 Manufacture of equipment
 for preparing food: grinders,

blenders, juice squeezers
 and tin openers

260275004
�صنع ماكينات احللقة وتنظيف 

الأ�صنان وجمففات واأم�صاط 

كهربائية لت�صفـيف ال�صعر ... اإلخ 

 Manufacture of electric
 shavers, electric toothbrushes,

 electric dryers, combs,
 brushes, curlers etc.

261275005

�صنع اأجهزة مطابخ مثل :

 الأفران واملايكروويف 

وال�صوايات ، اأجهزة حمم�صات 

اخلبز ، اأجهزة عمل ال�صاي 

والقهوة ... اإلخ 

 Manufacture of cooking and
 heating equipment: electric

 ovens,  microwave ovens,
 cookers, hotplates, toasters,

 coffee or tea makers etc.

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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اأن�سطة اأخرى خا�سة 262275099

ب�صنع الأجهزة الكهربائية املنزلية

 Other activities related to
 manufacture of domestic

appliances

263279001

�صنع املعدات الكهربائية للحام 

الفولذ اأو الق�صدير ، مبا فـي 

ذلك مكاوي حلام الق�صدير 

اليدوية

 Manufacture of electrical
 welding and soldering

equipment, including hand-

held soldering irons

264279002

�صنع اآلت التنظيف با�صتعمال 

املوجات فوق ال�سوتية 

)با�صتثناء الآلت اخلا�صة 

باملختربات وطب الأ�صنان( 

 Manufacture of ultrasonic
 cleaning machines )except

laboratory and dental(

�سنع �ساحنات البطاريات ،265279003

 احلالة ال�صلبة 

 Manufacture of battery
chargers, solid-state

�صنع بطاريات احلالة ال�صلبة 266279004

واأجهزة ت�صحيح التيار 

 Manufacture of solid state
 inverters and rectifying

apparatus

Manufacture of capacitors�صنع املكثفات267279005

268279006

�صنع كابلت الأجهزة 

وكابلت المتداد )التو�صيل( 

وغريها من جمموعات الكابلت 

الكهربائية واأ�صلك معزولة 

ومو�صلت 

 Manufacture of appliance
 cords, extension cords, and

 other electrical cord sets with
insulated wire and connectors

269279007

�صنع الإ�صارات الكهربائية ، 

ومعدات الإ�صارة الكهربائية

 مثل : اإ�صارات املرور 

ومعدات اإ�صارات امل�صاة 

 Manufacture of electrical
 signs and electrical signalling

 equipment such as traffic
 lights and pedestrian
signalling equipment

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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�صنع مكثفات كهربائية ثابتة270279008

 اأو متغرية اأو قابلة للتعديل

 Manufacture of electrical
 capacitors and condensers:

fixed, variable or adjustable

271279009
�صنع مقاومات ثابتة 

ومقاومات متغرية 

ومقايي�س فرق اجلهد ... اإلخ 

Manufacture of fixed 
resistors, variable resistors 

and potentiometers 
standards etc. 

اأن�سطة اأخرى خا�سة 272279099

ب�صنع املعدات الكهربائية الأخرى

 Other activities related
 to manufacture of other

electrical equipment

273281101

�صنع املحركات الرتددية

 اأو الدوارة وحمركات الحرتاق 

الداخلي )عدا حمركات معدات 

النقل( 

 Manufacture of internal
 combustion engines, except
 motor vehicle, aircraft and

cycle propulsion engines

�صنع قطع واأجزاء للمحركات 274281102

املذكورة مثل : ال�صمامات 

 Manufacture of parts for
engines )e.g. valves(

�صنع اأجهزة توربينات مراجل275281103

 اأو حمركات ثابتة تعمل بالبخار

 Manufacture of boiler-turbine
and steam turbines

Manufacture of carburetors�سنع الكاربيوريرتات 276281104

�سنع جمموعات املولدات 277281105

والتوربينات 

Manufacture of turbine-

generator sets

278281106

�صنع املكاب�س وحلقات املكاب�س 

و�صمامات ال�صحب والعادم 

وحمركات الحرتاق الداخلي

 وما �صابهها ، ملحركات ال�صيارات

 Manufacture of pistons and
 piston rings, inlet and exhaust

 valves etc. for motor
vehicle engines

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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279281107

�صنع املكاب�س وحلقات

 املكاب�س و�صمامات ال�صحب 

والعادم وحمركات الحرتاق 

الداخلي وما �صابهها ،

 ملحركات الدفع ذات الدورة

Manufacture of pistons
  and piston rings, inlet
and exhaust valves etc.

 for cycle engines

280281108

�صنع املكاب�س وحلقات املكاب�س 

و�صمامات ال�صحب والعادم 

وحمركات الحرتاق الداخلي 

وما �صابهها ، ملحركات الطائرات

Manufacture of pistons
  and piston rings, inlet
and exhaust valves etc.

 for aircraft engines

281281109
�صنع اأجزاء للتوربينات 

العاملة بالبخار

 Manufacture of parts for
engines and steam turbines

282281110
�صنع التوربينات والدواليب

 املائية والآلت املنظمة لها

 Manufacture of hydraulic
 turbines, waterwheels and

regulators thereof

283281111

�صنع التوربينات الغازية 

امل�صتخدمة فـي حمركات 

ال�صفن اأو اأدوات حتريك رئي�صية 

للمولدات الكهربائية 

)عدا التوربينات النفاثة امل�صتخدمة 

فـي حمركات الطائرات( 

 Manufacture of gas turbines,
 except turbojets or turbo

 propellers for aircraft
propulsion

284281199

اأن�سطة اأخرى خا�سة 

ب�صنع املحركات والتوربينات ، 

با�صتثناء حمركات الطائرات 

وال�سيارات والدراجات النارية 

 Other activities related to
 manufacture of engines and

 turbines, except aircraft,
vehicle and cycle engines

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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285281201
�صنع جمموعات اخلراطيم 

والرتكيبات الهيدروليكية 

والهوائية املطاطية

 Manufacture of rubber
hydraulic and pneumatic

 hose and fittings

�صنع نظم طاقة املوائع286281202
 Manufacture of fluid

power systems

287281203
�صنع معدات 

نقل احلركة الهيدروليكية 

 Manufacture of hydraulic
transmission equipment

288281299
اأن�سطة اأخرى خا�سة

 ب�صنع معدات تعمل بطاقة املوائع 

Other activities related
  to manufacture of fluid

power equipment

289281399
اأن�سطة اأخرى خا�سة

 ب�صنع امل�صخات وال�صواغط 

وال�صنابري وال�صمامات الأخرى

 Other activities related to
 manufacture of other pumps,
compressors, taps and valves

290281504
�صنع مواقد اآلية واأجزائها 

مثل : مواقد مفرغات الرماد 

وما مياثلها 

 Manufacture of mechanical
 stokers, grates, ash

 dischargers etc.

291281505
�صنع اأفران كهربائية من النوع 

املنزيل واأفران الهواء املدفوع 

املنزلية غري الكهربائية 

 Manufacture of electric
 household-type furnaces

 )electric forced air furnaces,
 heat pumps etc.(, non-electric
household forced air furnaces

292281506

�صنع معدات الت�صخني املنزلية 

غري الكهربائية املثبتة مثل : 

معدات الت�صخني ال�صم�صي ،

والت�سخني بالبخار والت�سخني 

بالزيت والأفران ومعدات 

الت�سخني امل�سابهة 

 Manufacture of permanent
mount non-electric
  household heating

 equipment, such as solar
 heating, steam heating, oil
heat and similar furnaces
 and heating equipment

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (

-82-



اجلريدة الر�سمية العدد )1195(

Name of Activity ا�شــم الن�شــاط رقم الن�شاطم

293281599
اأن�سطة اأخرى خا�سة 

ب�سنع الأفران واأفران ال�سهر 

ومواقد اأفران ال�صهر 

 Other activities related

 to manufacture of ovens,

furnaces and furnace burners

294281602
�سنع بكرات واآلت رفع

 وروافع تر�سية ورافعات �سيارات 

 Manufacture of pulley tackle

 and hoists, winches, capstans

and jacks

295281603
�سنع اأبراج حفر واأبراج رفع 

الكيابل وهياكل اأبراج متحركة

 Manufacture of derricks,

 cranes, mobile lifting frames,

 straddle carriers etc.

296281604
�سنع اآلت الرفع واملناولة 

امل�صتخدمة فـي املوانئ ، امل�صانع ،  

امل�ستودعات ... اإلخ 

 Manufacture of lifting

 and handling equipment used

in factories, warehouses,

  dock areas etc.

297281605

�سنع اآلت الرفع واملناولة 

والتحميل الأخرى مثل : 

امل�صاعد وروافع ال�صوائل 

والناقلت والتلفريك

 Manufacture of other

 lifting, handling, loading

 and unloading machinery

 )e.g. lifts, escalators, moving

 walkways, conveyors, telfers

)téléphériques( etc.

298281606
�صنع قطع خم�ص�صة ملعدات 

الرفع واملناولة مثل : 

اخلطافات واملجارف ... اإلخ 

 Manufacture of parts

 specialized for lifting and

handling equipment

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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299281607
�سنع �ساحنات امل�سانع 

�صواء كانت مزودة اأو غري مزودة 

مبعدات رفع اأو مناولة 

 Works trucks, whether or not
 fitted with lifting or handling

 equipment, whether or not
 self-propelled, of the type used

 in factories )including hand
trucks and wheelbarrows(

300281699
اأن�سطة اأخرى خا�سة 

ب�صنع معدات الرفع واملناولة 

 Other activities related to
 manufacture of lifting and

handling equipment

�صنع خراطي�س الأحبار301281701

 Manufacture of toner
cartridges

302281702
�سنع ال�سبورات البي�ساء

 ولوحات الإعلنات

 Manufacture of white boards
and marker boards

303281703
�صنع اآلت ن�صخ وا�صتن�صل واآلت 

طبع عناوين واأوف�صت ، اآلت 

الت�سوير )ت�سوير امل�ستندات( 

 Manufacture of stencil
 duplicating machines,

 addressing machines and
 sheet-fed office-type offset

printing machines

�صنع اآلت حا�صبة يدوية ومكتبية304281704

 Manufacture of calculating
machines

305281705

�صنع اأجهزة عد النقود ،

 اآلت ختم الطوابع و�سرف 

التذاكر ، اآلت ختم ، دبا�صات ، 

خرامات ... اإلخ

 Manufacture of coin counting
 machinery, postage meters,

 collating machinery, staplers,
 staple removers and hole

punches

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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�صنع اآلت تعبئة الظروف306281706

 واآلت فرز الربيد ... اإلخ 

 Manufacture of mail
 handling machines

 )envelope stuffing, sealing
 and addressing machinery;
opening, sorting, scanning(

�صنع ماكينات الإملء 307281707

 Manufacture of
dictating machines

Manufacture of blackboards�سنع ال�سبورات ال�سوداء308281708

309281799

اأن�سطة اأخرى خا�سة

 ب�سنع الآلت واملعدات املكتبية

 )با�صتثناء احلوا�صيب واملعدات 

امللحقة بها( 

 Other activities related
 to manufacture of office

 machinery and equipment
 )except computers and
peripheral equipment(

�سنع العدد اليدوية310281800

 التي تعمل بالطاقة 

 Manufacture of power-driven
hand tools

311281901

�صنع املوازين وموازين لوحات 

رقمية ملختلف الأغرا�س

 )عدا موازين املختربات 

احل�صا�صة(

 Manufacture of weighing
 machinery )other than

 sensitive laboratory balances(:

 household and shop scales,
 platform scales, scales

 for continuous weighing,
 weighbridges, weights etc.

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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312281904

�صنع اآلت واأجهزة تنقية 

وتر�صيح ال�صوائل اأو الغازات ،

 اآلت ومعدات التقطري 

والتكرير ، اأجهزة الطرد املركزي ،

 اآلت لإ�صالة الغاز اأو الهواء

... اإلخ ، واآلت قذف الرمال 

 Manufacture of filtering

 or purifying machinery

 and apparatus for liquids,

 distilling or rectifying plant,

 centrifuges, machinery for

 liquefying air or gas and

sandblasting machines

313281905

�صنع اآلت رزم 

وتعبئة وتنظيف الأوعية 

)كالقوارير والعلب ... اإلخ( ، 

واآلت �سنع الأوعية 

 Manufacture of packing and

 wrapping machinery: filling,

 closing, sealing, capsuling,

 labeling machines etc. and

 machinery for cleaning

 or drying bottles and for

aerating beverages

314281907

�صنع معدات يدوية اأو اآلية 

خا�صة بر�س ال�صوائل وامل�صاحيق 

)عدا امل�صتخدمة فـي الزراعة( ، 

واآلت �صقل وجتليخ 

)عدا اآلت جتليخ املعادن والزجاج( ، 

و�صنع ح�صايا وو�صلت موؤلفة 

من جمموعة من املواد 

 Manufacture of equipment

 for projecting, dispersing or

 spraying liquids or powders;

 calendering or other rolling

 machines and cylinders

 thereof )except for metal and

 glass(; manufacture of gaskets

 and similar joints made of a

 combination of materials or

layers of the same material

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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315281908
�صنع معدات حلام الفولذ 

والق�صدير اليدوية 

غري الكهربائية

 Manufacture of non-electrical
 welding and soldering

equipment

316281909
�صنع مراوح تهوئة الأدوار 

ال�صقفـية )مراوح اجلمالون ، 

مراوح تهوئة الأ�صطح ... اإلخ( 

 Manufacture of attic
 ventilation fans )gable fans,

roof ventilators etc.(

317281911

�سنع اأدوات الر�سم 

والتخطيط واأدوات قيا�س الأطوال 

)ق�صبان ، اأ�صرطة( ، 

املقايي�س الدقيقة الأخرى 

 Manufacture of levels, tape
 measures and similar hand
 tools, machinists’ precision

tools )except optical(

318281999
اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع 

الآلت الأخرى متعددة الأغرا�س

 Other activities related to
 manufacture of other

general-purpose machinery

319282102

�صنع الآلت امل�صتخدمة فـي 

الزراعة اأو الب�صتنة اأو الغابات 

لتح�صري الرتبة اأو غر�س

 اأو ت�صميد املحا�صيل ، و�صنع 

املحاريث والبذارات ... اإلخ 

 Manufacture of agricultural
 machinery for soil

 preparation, planting or
 fertilizing: ploughs, manure

spreaders, seeders,
  harrows etc.

320282103

�صنع اآلت احل�صد والقطف 

والق�س للأ�صجار ، واآلت 

التنظيف والفرز للبي�س

 والفواكه واخل�صراوات

 Manufacture of harvesting
 or threshing machinery:

 harvesters, threshers, sorters
 etc.; machines for cleaning,

sorting or grading eggs,
fruit etc .

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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�صنع ماكينات احللب 321282104

 Manufacture of milking
machines

322282105
�سنع اآلت الر�س

 لل�صتخدام الزراعي 

 Manufacture of spraying
machinery for agricultural use

323282106

�صنع الآلت الأخرى امل�صتخدمة 

فـي الزراعة والفلحة والغابات 

وتربية احليوان والدواجن 

والنحل ... اإلخ 

 Manufacture of diverse
 agricultural machinery:

 poultry-keeping machinery,
 bee-keeping machinery,

 equipment for preparing
 fodder etc.

324282199
اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع الآلت 

الزراعية واآلت احلراجة

 Other activities related to
 manufacture of agricultural

and forestry machinery

325282201

�صنع عدد اآلية لت�صكيل الفلزات 

اأو املواد الأخرى مثل اخل�صب 

والأحجار والفلني واملطاط 

والزجاج ... اإلخ

 )ت�صمل املواد الكا�صطة(

 Manufacture of machine tools
 for working metals and other
 materials )wood, bone, stone,

 hard rubber, hard plastics,
 cold glass etc.(, including
 those using a laser beam,

 ultrasonic waves, plasma arc,
magnetic pulse etc.

326282202
�صنع عدد اآلية للتدوير والثقب 

واحلفر والت�صكيل وال�صن ... اإلخ 

 Manufacture of machine tools
 for turning, drilling, milling,

 shaping, planing, boring,
 grinding etc.

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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327282203

�صنع عدد اآلية للت�صكيل باخلتم 

اأو بالكب�س مثل مكاب�س تخرمي 

وهيدرولية ، ومق�صات واأدوات �صق 

وفوا�صل ، وعدد اآلية ذات ت�صميم 

ب�صيط مثل املكاب�س والرفا�صات 

التي تدار بالقدم ، �صنع عدد اآلية 

ذات ت�صميم متقدم مثل الآلت 

ذات التحكم الرقمي 

 Manufacture of stamping or
 pressing machine tools; punch

 presses, hydraulic presses,
 hydraulic brakes,

 drop hammers, forging
 machines etc.

328282204
�صنع اآلت للتدبي�س 

والت�صمري والتغرية 

 Manufacture of stationary
 machines for nailing,

 stapling, glueing or otherwise
 assembling wood, cork, bone,

hard rubber, plastics etc.

329282205

�صنع عدد يدوية مبحرك 

كهربائي مدمج اأو بدون ، اأو ذات 

دفع بالهواء امل�صغوط ، ومنا�صري 

�صل�صلية واآلت م�صح ومطارق 

اآلية وماكينات بر�صمة وقاطعات 

للألواح املعدنية ... اإلخ 

 Manufacture of power-driven
 hand tools, stationary rotary or

 rotary percussion drills, filing
 machines, riveters, sheet metal

 cutters etc.

330282206
�صنع مكاب�س ل�صنع األواح اخل�صب 

احلبيبي واألواح البناء ، واآلت 

اأخرى ملعاجلة اخل�صب والفلني

 Manufacture of presses for the
 manufacture of particle board

and the like

331282207
�صنع اأجزاء ولوازم

 للعدد الآلية وملحقاتها

 Manufacture of parts and
 accessories for the machine

 tools listed above: work
 holders, dividing heads and

 other special attachments for
machine tools

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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�صنع اآلت طلء بالكهرباء 332282208

Manufacture of
 electroplating machinery

333282299
اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع اآلت 

ت�صكيل املعادن والعدد الآلية 

 Other activities related to
 manufacture of

 metal-forming machinery
and machine tools

334282301

�صنع اآلت ومعدات ملناولة املعادن 

ال�صاخنة مثل : حمولت وقوالب 

�صبك ، مغارف ، واآلت �صب ... اإلخ 

وامل�صتخدمة فـي م�صابك الفلزات

 Manufacture of machines
 and equipment for handling

 hot metals: converters,
 ingot moulds, ladles, casting

machines

�صنع مدلفنات املعادن 335282302

واأ�سطواناتها

 Manufacture of metal-rolling
mills and rolls for such mills

اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع336282399

 اآلت ت�صتعمل فـي امليتالورجيا 

 Other activities related to
manufacture of machinery

 for metallurgy

337282401
�صنع اآلت ومعدات الرفع 

واملناولة امل�صتخدمة حتت

 الأر�س كالناقلت 

Manufacture of continuous-

action elevators
  and conveyors for

underground use

338282402

�صنع اآلت الثقب واحلفر 

والتنقيب �صواء كانت معدة 

لل�صتخدام حتت الأر�س

 اأو غري معدة لذلك 

 Manufacture of boring,
 cutting, sinking and

 tunnelling machinery
 )whether or not for
underground use(

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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339282403

�صنع اآلت معاجلة املعادن بالفرز 

اأو الغربلة اأو الغ�صل اأو الطحن 

اأو اخللط ... اإلخ ، مبا فـي ذلك 

خلطات الأ�صمنت واخللطات 

الأخرى التي تعمل مبحرك

 واآلت القولبة ... اإلخ 

 Manufacture of machinery
 for treating minerals by

 screening, sorting, separating,
 washing, crushing etc.

340282404

�صنع اآلت دق الركائز واآلت 

ا�ستخراجها واآلت الر�س ، واآلت 

الت�صييد غري امل�صنفة فـي مو�صع 

اآخر مثل : اآلت فر�س امللط 

)املونه( ، والبيتومني ، واآلت 

ت�صكيل �صطح اخلر�صانة 

 Manufacture of pile drivers
 and pile extractors, mortar

 spreaders, bitumen spreaders,
 concrete surfacing machinery

 and construction machines
 n.e.c

341282405

�صنع ن�صال )�صفرات( 

البلدوزرات ، وغري ذلك 

من قطع الغيار للآلت

 املذكورة اأعله 

 Manufacture of bulldozer
 and angle-dozer blades and

 other parts of machinery
 for mining, quarrying and

construction

342282406
�صنع جرارات مد ال�صكك 

احلديدية ، واجلرارات 

امل�صتخدمة فـي التعدين والت�صييد 

 Manufacture of tracklaying
 tractors and tractors used in

construction or mining

343282407

�صنع اجلرافات )البلدوزرات( 

واجلرافات اجلانبية ، و�سنع 

الآلت الأخرى لنقل الأتربة 

فـي البناء والت�سييد ، واآلت 

التمهيد والت�صوية والردم 

والك�صط للطرق ... اإلخ 

 Manufacture of bulldozer,
 angle-dozer, off-road dumping

 trucks, earth-moving
 machinery, graders, scrapers,
 levellers, mechanical shovels,

 shovel loaders etc.

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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344282499
اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع 

اآلت لعمليات التعدين 

وا�صتغلل املحاجر والت�صييد

 Other activities related to

 manufacture of machinery

 for mining, quarrying and

construction

345282501
�صنع الآلت امل�صتخدمة

 فـي �صنع منتجات الألبان 

 Manufacture of machinery

for the dairy industry

346282502

�صنع الآلت امل�صتخدمة 

فـي �صنع وحتمي�س وطحن 

وتنظيف وفرز احلبوب 

واخل�صراوات املجففة 

واملك�صرات واآلت اإنتاج الدقيق

 Manufacture of machinery

 for the grain milling industry:

 machinery to clean, sort or

 grade seeds, grain or dried

 leguminous vegetables

 )winnowers, sieving belts,

 separators, grain brushing

 machines etc.( and

  machinery to produce flour

 and meal etc. )grinding mills,

 feeders, sifters, bran cleaners,

 blenders, rice hullers, pea

splitters(

347282503
�صنع املعا�صر للزيوت النباتية 

واملهار�س وما �صابهها 

 Manufacture of presses,

 crushers etc.

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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348282504
�صنع اآلت ومعدات املخابز 

الأتوماتيكية ، ومعدات اأفران 

للمخابز غري الكهربائية 

 Manufacture of machinery for
 the bakery industry including
automatic bakeries and non-

electric bakery ovens

349282505

�صنع اآلت ووحدات تعمل 

باملعاجلة احلرارية للأغذية 

وامل�صروبات مثل : وحدات

 الب�صرتة واملايكروويف ومكائن 

جتهيز الربو�ستد ... اإلخ 

 Manufacture of heat
 treatment machines and

 units for food and drinks
 such as: units of

 pasteurization, microwave
 oven and broasted processing

 machines etc.

350282506
�صنع اآلت �صنع الدخان امللطف ، 

واآلت جتهيز التبغ ، 

واآلت ومعدات ال�صي�صة واأجزائها 

Manufacture of machinery
  for the preparation of

 tobacco and for the making
 of cigarettes or cigars, or for

pipe or chewing tobacco
 or snuff

351282507

�سنع اآلت واأفران الطبخ 

باأنواعها التي تعمل بال�صغط 

احلراري املكتوم )املندي( واآلت 

القلي وال�صوي 

 Manufacture of cooking
 machinery and ovens of
 all kinds which work by

 suppressed heat pressure
 )mandi( and frying and

roasting equipment

اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع اآلت 352282599

جتهيز الأغذية وامل�صروبات والتبغ 

 Other activities related to
 manufacture of machinery

 for food, beverage and
tobacco processing

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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353282601

�سنع اآلت حت�سري الألياف 

الن�صيجية )غزل ، ندف وحلج 

القطن ، تنظيف ال�صوف ... اإلخ( 

 Manufacture of machines for

 preparing textile fibres:

 cotton gins, bale breakers,

 garnetters, cotton spreaders,

 wool scourers, wool

 carbonizers, combs, carders,

 roving frames etc.

354282602

�صنع اآلت حت�صري خيوط

 الغزل ، اآلت ن�صج مبا فـيها 

اليدوية والرتيكو ، اآلت الدباغة 

ونزع ال�سوف وال�سعر 

 Manufacture of machines

 for preparing textile yarns:

 reelers, warpers  and related

 machines, weaving machines

 )looms(, including hand

 looms, knitting machines

and tanning machines

355282603

�صنع اآلت م�صاعدة ملا ذكر

 اأعله مثل : حوامل ومنا�صب 

بكرات اللف واأم�صاط واإبر اآلت 

الرتيكو ... اإلخ 

 Manufacture of auxiliary

 machines or equipment for

 textile machinery: dobbies,

 jacquards, automatic stop

 motions, shuttle changing

 mechanisms, spindles  and

 spindle flyers etc.

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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356282604

�صنع اآلت غ�صل وجتهيز 

وت�صريب الغزل الن�صيجي 

والألياف الن�صيجية ، اآلت لف 

وطي الأقم�صة الن�صيجية 

 Manufacture of machinery
 for fabric processing:

 machinery for washing,
 bleaching, dyeing, dressing,

 finishing, coating or
 impregnating textile fabrics

 and machines for reeling,
 unreeling, folding, cutting or

pinking textile fabrics

357282605
�صنع معدات واآلت الغ�صل 

والتن�صيف والكي واأجزائها 

للأن�صجة وامللبو�صات 

 Manufacture of laundry
 machinery: ironing machines,

 including fusing presses,
 commercial washing and
drying machines and dry-

cleaning machines

�صنع ماكينات اخلياطة 358282606

باأنواعها واأجزائها 

 Manufacture of sewing
 machines, sewing machine
 heads and sewing machine
 needles )whether or not for

household use(

�صنع اآلت اإنتاج اللباد 359282607

واملواد غري املن�صوجة 

 Manufacture of machines for
 producing or finishing felt or

non-wovens

�صنع اآلت الطباعة على الن�صيج 360282608

 Manufacture of textile
printing machinery

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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361282609
�صنع اآلت التجفـيف ال�صناعية 

اخلا�صة باملن�صوجات وامللبو�صات 

واجللود 

 Manufacture of industrial

clothes-dryers

362282699
اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع 

اآلت اإنتاج املن�صوجات وامللبو�صات 

واجللود 

 Other activities related to

manufacture of machinery

 for textile, apparel and

 leather production

363282901
�سنع اآلت ن�سج اأو �سنع اأو قطع 

مواد ا�صطناعية من األياف

 اأو مواد غزل

 Manufacture of machines for

 making, weaving and cutting

 off of artificial materials of

fiber or spinning materials

364282902

�صنع اآلت لإنتاج املطاط 

اأو اللدائن ال�صطناعية ، 

اآلت ل�صناعات عجينة الورق 

والورق املقوى ، اآلت 

اإنتاج الورق الأخرى

 Manufacture of machinery

 for working soft rubber

 or plastics or for the

 manufacture of products of

 these materials; machinery

 for making paper pulp; paper

 and paperboard making

 machinery; dryers for paper

 pulp, paper or paperboard;

 machinery producing articles

of paper or paperboard

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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365282903
�صنع اآلت وماكينات الطباعة 

واآلت �صبك و�صف حروف 

الطباعة 

 Manufacture of printing

 and machines for activities

 supporting printing on a

variety of materials

366282904

�صنع اآلت ل�صنع املنتجات 

اخل�صبية وما مياثلها من الآلت 

ال�صناعية ، واآلت لإنتاج القرميد 

والآجر واخلزفـيات ... اإلخ 

 Manufacture of machinery

 for making wood products or

 similar industrial machinery

 and machinery for producing

 tiles, bricks, shaped ceramic

 pastes, pipes, graphite

 electrodes, blackboard chalk,

 foundry moulds etc.

367282906

�سنع اآلت اإنتاج الزجاج 

اأو الأوعية اأو الألياف 

اأو اخليوط الزجاجية ، اآلت 

جتليد الكتب وجتميع الورق 

Manufacture of machines

 for production or hot-

 working of glass or glassware,

 glass fibre or yarn and

bookbinding machines

368282907
�صنع معدات تر�صيف الإطارات 

لتوازنها ، معدات التوازن 

)با�صتثناء توازن العجلت( 

 Manufacture of tire alignment

 and balancing equipment;

 balancing equipment )except

wheel balancing(

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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�سنع اآلت 369282908

لت�صنيع اأ�صباه املو�صلت 

Manufacture of semi-

 conductor manufacturing
machinery

370282909
�صنع معدات اإطلق الطائرات 

ومنجنيق حاملت الطائرات 

واملعدات ذات ال�صلة 

 Manufacture of aircraft
 launching gear, aircraft

 carrier catapults and related
equipment

�صنع معدات البولينغ 371282910

الأوتوماتيكية 

 Manufacture of automatic
bowling alley equipment

 )e.g. pin-setters(

372282911
�سنع الدورانات واملراجيح 

ومن�صات الرماية وغريها 

من و�صائل الت�صلية فـي امللهي 

 Manufacture of roundabouts,
 swings, shooting galleries and
other fairground amusements

اأن�سطة اأخرى خا�سة373282999

 ب�صنع اآلت اأخرى لأغرا�س خا�صة 

 Other activities related to
manufacture of other

 special-purpose machinery

374291001
�سنع وجتميع جميع اأنواع 

املركبات ذات املحركات ملختلف 

ال�صتخدامات 

Manufacture of all types
 of motor vehicles

�سنع وجتميع375291002

 هياكل العربات ذات املحركات 

 Manufacture of chassis
fitted with engines

�صنع وجتميع حمركات املركبات 376291003

ذات املحركات واأجزائها 

 Manufacture of motor
vehicle engines

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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377292099

اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع 

الهياكل )اأعمال جتهيز العربات( 

للمركبات ذات املحركات و�صنع 

املركبات املقطورة واملركبات 

ن�صف املقطورة 

 Other activities related
 to manufacture of bodies

 )coachwork( for motor
 vehicles; manufacture of
trailers and semi-trailers

378293001
�صنع املعدات الكهربائية 

للمركبات ذات املحركات

Manufacture of motor
 vehicle electrical equipment

379293002
�صنع وجتديد �صناديق ترو�س 

ال�صرعة )اجلريبوك�س( 

Manufacture of gearboxes

380293003
�سنع الرادياتريات ، ال�سكمانات ، 

القواب�س ، مكابح ... اإلخ 

 Manufacture of brakes, axles,
 road wheels, suspension

 shock absorbers, radiators,
 silencers, exhaust pipes,

 catalytic converters, clutches,
 steering wheels, steering

columns and steering boxes

381293004
�صنع جميع اأنواع الفلتر 

لل�صيارات

 Manufacture of motor
vehicles filters )all kinds(

Manufacture of car seats�صنع مقاعد ال�صيارات382293005

383293099
اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع

 اأجزاء وتوابع وحمركات

 املركبات ذات املحركات 

 Other activities related to
 manufacture of parts and

accessories for motor vehicles

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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Manufacture of seats for ships�صنع مقاعد ال�صفن 384301104

�صنع اليخوت والقوارب 385301201

Manufacture of yachts

 and boats

386301202
�صنع املراكب ال�صراعية

 وزوارق ال�سباق 

Manufacture of sailboats

 and racing boats

387302001
�صنع قاطرات )جرارات(

 وعربات ال�صكك احلديدية 

 Manufacture of railway

locomotives and rolling stock

388302002

�سنع املعدات امليكانيكية 

وامليكانيكية الكهربائية للإ�صارة 

وال�صلمة ومراقبة احلركة

 فـي ال�صكك احلديدية وخطوط 

الرتام والطرق املائية الداخلية 

والطرق ومرافق انتظار ال�صيارات 

واملطارات ... اإلخ 

 Manufacture of mechanical

 and electromechanical

 signalling, safety and traffic

 control equipment for

 railways, tramways, inland

 waterways, roads, parking

 facilities, airfields etc.

389302099
اأن�سطة اأخرى خا�سة 

ب�صنع قاطرات )جرارات( 

وعربات ال�صكك احلديدية 

 Other activities related to

 manufacture of railway

locomotives and rolling stock

390303001
�سنع وجتميع 

حمركات الطائرات واأجزائها 

Manufacture and assembly

  of aircraft motors and

engines and their parts
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391303099
اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع 

املركبات اجلوية والف�صائية 

والآلت املت�صلة بها 

 Other activities related to
 manufacture of air and
 spacecraft and related

machinery

�صنع مركبات القتال الع�صكرية392304000
 Manufacture of military

fighting vehicles

Manufacture of motorcycles�سنع الدراجات النارية 393309100

394309201
�سنع الدراجات العادية 

غري املزودة مبحرك ، 

دراجات الأطفال ذات العجلتني 

Manufacture of non-

 motorized bicycles and
 children’s bicycles and

tricycles

�سنع اأجزاء الدراجات العادية 395309202
 Manufacture of parts and

accessories of bicycles

396309203
�صنع دراجات ذوي الإعاقة 

�صواء كانت مزودة مبحركات

 اأو غري مزودة 

 Manufacture of invalid
 carriages with or without

motor

Manufacture of baby carriages�صنع عربات الأطفال 397309204

398309299
اأن�سطة اأخرى خا�سة 

ب�سنع الدراجات العادية 

والكرا�صي املتحركة 

 Other activities related to
 manufacture of bicycles and

invalid carriages

�صنع عربات اليد ذات العجل ، 399309901

امل�صتخدمة فـي نقل الأمتعة 

 Manufacture of luggage
trucks

�صنع ال�صلل ذات العجلت 400309902

وعربات اليد ال�صغرية

 Manufacture of wheeled
 baskets, handcarts and

shopping carts
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401310001
�سنع عربات املطاعم اجلمالية 

مثل عربات احللوى 

وعربات الطعام 

 Decorative restaurant carts,
 such as dessert carts, food

wagons

402310003
�صنع الأثاث من الأملنيوم واملعادن 

الأخرى للمنازل والفنادق 

واملطاعم واملكاتب ... اإلخ 

 Manufacture of aluminium
 and other metals furniture
 for household, hotel, office,

restaurants etc.

403321102

�سنع الأ�سناف الأخرى

 من املعادن الثمينة مثل :

 اأدوات املائدة ، اأ�صناف

 الزينة ... اإلخ 

 Manufacture of goldsmiths’
 articles of precious metals:

 dinnerware, flatware,
hollowware, toilet

  articles, office or desk articles,
 articles for religious use etc.

404321103
�صنع العملت 

وامليداليات والنيا�سني

 Manufacture of coins,
medals and decorations

405321105
�صنع الأ�صرطة والأ�صاور املعدنية 

لل�صاعات من معادن ثمينة 

 Manufacture of precious
metal watch bands

406321199
اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع 

املجوهرات والأ�صناف املت�صلة

 Other activities related to
manufacture of jewellery

 and related articles

407321201
�صنع الأ�صرطة والأ�صاور املعدنية 

لل�صاعات من معادن غري ثمينة 

 Manufacture of metal watch
bands )except precious metal(

�صنع جموهرات مقلدة 408321202

 Manufacture of
imitation jewellery
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409321299
اأن�سطة اأخرى خا�سة

 ب�صنع املجوهرات املقلدة 

والأ�صناف ذات ال�صلة 

 Other activities related to
 manufacture of imitation

jewellery and related articles

Manufacture of ski-boots�سنع اأحذية التزلج 410323001

�صنع اأدوات واأجهزة ومعدات411323002

 لكافة الألعاب الريا�سية 

 Manufacture of articles and
 equipment for sports,

 outdoor and indoor games,
of any material

412323003
�صنع م�صتلزمات ريا�صة �صيد 

الأ�صماك وم�صتلزمات اأنواع 

ال�سيد الأخرى 

 Manufacture of requisites
 for sport fishing, including
 landing nets; requisites for

 hunting, mountain
climbing etc.

�صنع القفازات 413323004

واأغطية الراأ�س الريا�صية 

 Manufacture of leather sports
gloves and sports headgear

اأن�سطة اأخرى خا�سة 414323099

ب�سنع اأدوات الريا�سة

 Other activities related to
manufacture of sports goods

415324001

�صنع الدمى )العرائ�س(

 امل�صنوعة على �صكل كائنات 

ب�صرية اأو غري ب�صرية 

وملب�س الدمى وتوابعها 

 Manufacture of dolls and
 doll garments, parts and

 accessories; manufacture of
action figures; manufacture

 of toy animals

�سنع الألعاب الإلكرتونية 416324002
Manufacture of

 electronic games
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417324003
�صنع اللعب ذات العجلت 

امل�صممة للركوب 

)عدا الدراجات ذات العجلتني( 

 Manufacture of wheeled
 toys designed to be ridden,

 including plastic bicycles and
tricycles )other than bicycles(

418324004

�صنع اأ�صناف الت�صلية مثل :

 األعاب الطاولة ، البليارد ،

 األعاب اأخرى متار�س

 فـي املحلت العامة

 Manufacture of entertainment
 items such as table games,
 billiards and other games
practiced in public places

419324005
�صنع مناذج م�صغرة وغريها 

من مناذج الت�صلية ، األعاب 

تركيبية من جميع الأنواع

 Manufacture of reduced-size
 )“scale”( models and similar

 recreational models, electrical
 trains, construction sets etc.;
 manufacture of puzzles and

similar articles

Manufacture of playing cards�صنع اأوراق اللعب420324006

421324099
اأن�سطة اأخرى خا�سة 

ب�صنع الألعاب واللعب 

 Other activities related to
 manufacture of games

and toys

422325001
�صنع ال�صتائر اجلراحية 

والأحزمة والأربطة 

 Manufacture of surgical
drapes, belts and trusses

423325002
�صنع الأ�صمنت امل�صتخدم 

فـي طب الأ�صنان 

Manufacture of dental
 fillings and cements

424325003
�سنع اأنواع الأ�سمنت

 امل�صتخدمة فـي اإعادة بناء العظام 

 Manufacture of bone
reconstruction cements

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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425325004
�صنع اأجهزة الطرد املركزي 

للمختربات فقط 

 Manufacture of laboratory

centrifuges

426325005

�صنع اأجهزة واأدوات ومعدات 

للطب واجلراحة والطب 

البيطري وطب الأ�صنان 

والعيون ، با�صتثناء املعدات 

الكهربائية الطبية والعلجية 

 Manufacture of instruments

 and appliances for medicine

 and surgery, veterinary

 medicine, dentistry and eyes

 )except electrical medical and

therapeutic equipment(

�صنع اأجهزة التعقيم 427325006

 Manufacture of laboratory

sterilizers

428325007
�سنع الأ�سنان 

والأطراف ال�صناعية 

 Manufacture of prosthetic

devices and artificial teeth

429325008

�صنع الأثاث الطبي

 للم�صت�صفـيات والعيادات

 الطبية والبيطرية مثل

 الأ�صرة ومنا�صد العمليات 

ومقاعد طب الأ�صنان واحللقني 

 Manufacture of medical,

 surgical dental or veterinary

 furniture )operating tables,

dentists, chairs etc.(

�صنع اأجهزة التقطري للمختربات 430325009

 Manufacture of laboratory

type distilling apparatus

431325010

�صنع النظارات الطبية

 وال�صم�صية ، والعد�صات ح�صب 

الو�سفة الطبية والعد�سات 

الل�صقة ونظارات الأمان 

 Manufacture of ophthalmic

 goods, eyeglasses, sunglasses,

 lenses ground to prescription,

contact lenses, safety goggles

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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�صنع اأجهزة تقومي الأع�صاء 432325011

مبا فـيها العكازات الطبية 

 Manufacture of orthopedic
 devices including medical

crutches

�سنع الأحذية 433325012

والأحزمة الطبية واأجهزة ال�صمع 

 Manufacture of medical
shoes and belts, hearing aids

434325099
اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع 

الأدوات وامل�صتلزمات الطبية 

والتي ت�صتخدم فـي علج الأ�صنان 

 Other activities related to
 manufacture of medical

 and dental instruments and
supplies

�صنع ملب�س ال�صلمة435329001

 الواقية واملقاومة للحريق

 Manufacture of fire-resistant
and protective safety clothing

436329002
�صنع اأحزمة ال�صلمة

 للعمال والأحزمة الأخرى 

للأغرا�س املهنية

 Manufacture of linemen’s
safety belts and other belts

for occupational use 

�صنع معدات437329003

 اإنقاذ احلياة من الفلني

 Manufacture of cork life
preservers

Manufacture of globes�صنع مناذج الكرة الأر�صية438329004

439329005
�صنع معدات ال�صلمة

 ال�صخ�صية من اللدائن

 كالقفازات و�صرتات النجاة

 Manufacture of personal
 safety equipment of plastics

)e.g. athletic helmets(

�صنع القبعات ال�صلبة من اللدائن440329006

 Manufacture of plastics
hard hats

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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�صنع البدل الواقية 441329007

من احلريق من معادن لفلزية 

 Manufacture of fire-fighting
protection suits

�صنع اأغطية الراأ�س املعدنية442329008

 التي ت�صتخدم من اأجل ال�صلمة 

 Manufacture of metal
safety headgear

Manufacture of gas masks�صنع اأقنعة الغاز 443329009

444329010

�سنع �سدادات الأذن و�سدادات 

ال�صو�صاء )مثل امل�صتعملة 

فـي ال�صباحة واحلماية 

من ال�صو�صاء( 

 Manufacture of ear and noise
 plugs )e.g. for swimming and

noise protection(

445329014

�صنع اأ�صناف لل�صتعمال 

ال�صخ�صي مثل : غليني 

تدخني ، نافثات عطور ، 

ترام�س عازلة ، �صعور

 م�صتعارة ... اإلخ 

 Manufacture of articles of
 personal use: smoking pipes,

 scent sprays, vacuum flasks
 and other vacuum vessels for

 personal or household use,
wigs, false beards, eyebrows

446329099
اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع 

منتجات اأخرى غري م�صنفة 

فـي مو�صع اآخر 

Other activities related
  to other manufacturing

 n.e.c

اإ�صلح و�صيانة 447331101

املنتجات املعدنية الإن�صائية 

 Repair and maintenance of
structural metal products

اإ�صلح و�صيانة ال�صهاريج 448331102

واخلزانات والأوعية املعدنية 

 Repair and maintenance
 of tanks, reservoirs and

containers of metal

اإ�صلح و�صيانة مولدات البخار 449331103
 Repair and maintenance of

steam generators

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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Welding repairاإ�صلح و�صيانة املعادن امللحومة 450331104

اإ�صلح و�صيانة العدد اليدوية 451331105

والأدوات املعدنية العامة 

 Repair and maintenance
 of hand tools and general

hardware

اإ�صلح و�صيانة الأ�صلحة 452331106
 Repair and maintenance of

weapons

453331107
اإ�صلح و�صيانة 

علب القولبة والقوالب 

)با�صتثناء قوالب ال�صبائك( 

 Repair and maintenance of
 moulding boxes and moulds

)except ingot moulds(

اإ�صلح و�صيانة احلاويات 454331108

)الكونتيرنات( 

 Repair and maintenance of
containers

اأن�سطة اأخرى خا�سة455331199

 باإ�صلح منتجات املعادن امل�صكلة 

 Other activities related to
 repair of fabricated metal

products

456331201
اإ�صلح و�صيانة املحركات 

والتوربينات )عدا حمركات 

الطائرات وال�صيارات والدراجات( 

 Repair and maintenance of
 engines and turbines )except

 aircraft, vehicle and
motorcycle(

457331202
اإ�صلح و�صيانة امل�صخات 

وال�صواغط واحلنفـيات 

وال�صمامات 

 Repair and maintenance of
 pumps, compressors, taps and

valves

اإ�صلح و�صيانة املحامل والرتو�س 458331203

واأجهزة التع�صيق ونقل احلركة 

 Repair and maintenance of
 bearings, gears, gearing and

driving elements

اإ�صلح و�صيانة459331204

 الأفران ومواقد الأفران 

 Repair and maintenance of
 ovens, furnaces and furnace

burners
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اإ�صلح و�صيانة 460331205

معدات الرفع واملناولة 

 Repair and maintenance
 of lifting and handling

 equipment )except lifts and
escalators(

اإ�صلح و�صيانة461331208

 الآلت املتعددة الأغرا�س الأخرى 

 Repair and maintenance
 of other general-purpose

machinery

اإ�صلح و�صيانة462331209

 اآلت الزراعة والغابات 

 Repair and maintenance
 of agricultural and forestry

machinery

463331210
اإ�صلح و�صيانة العدد الآلية ، 

با�صتثناء معدات اللحام 

الكهربائية 

 Repair and maintenance
 of machine tools, except

 electrical welding and
soldering equipment

اإ�صلح و�صيانة الآلت464331211

 امل�صتخدمة فـي معاجلة املعادن 

 Repair and maintenance of
machinery for metallurgy

465331212
اإ�صلح و�صيانة اآلت عمليات 

التعدين وا�صتغلل املحاجر 

والت�سييد 

 Repair and maintenance of
 mining, construction, and oil

and gas field machinery

466331213
اإ�صلح و�صيانة الآلت

 امل�صتخدمة فـي حت�صري

 الطعام وال�صراب والتبغ 

 Repair and maintenance of
 machinery for food, beverage

and tobacco processing

اإ�صلح و�صيانة اآلت امللبو�صات 467331214

الن�صيجية واملنتجات اجللدية 

 Repair and maintenance of
 machinery for textile, apparel

and leather production
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468331215

اإ�صلح و�صيانة الآلت

 املتخ�ص�صة الغر�س

 )با�صتثناء اآلت التنظيف 

با�صتعمال املوجات فوق ال�صوتية( 

 Repair and maintenance
 of other special purpose

 machinery )except ultrasonic
cleaning machines(

اإ�صلح و�صيانة ماكينات الإملء469331217
 Repair and maintenance of

dictating machines

اإ�صلح و�صيانة 470331218

ال�صاحنات اليدوية وعجلت اليد 

 Repair and maintenance
 of hand trucks and

wheelbarrows

اإ�صلح و�صيانة 471331219

معدات البولينغ الأوتوماتيكية 

 Repair and maintenance
 of automatic bowling alley

equipment

472331220

اإ�صلح و�صيانة الدورانات 

واملراجيح ومن�صات الرماية 

وغريها من و�صائل الت�صلية

 فـي امللهي 

 Repair and maintenance of
 roundabouts, swings,

 shooting galleries and other
fairground amusements

473331221
اإ�صلح و�صيانة الآلت املكتبية 

واملحا�صبية )با�صتثناء احلوا�صيب 

واملعدات الطرفـية( 

 Repair and maintenance
 of office machinery and

 equipment, except computers
and peripheral equipment

اأن�سطة اأخرى 474331299

خا�صة باإ�صلح الآلت 

 Other activities related to
repair of machinery

اإ�صلح و�صيانة 475331301

مولدات )اإ�صارة( النب�س 

 Repair and maintenance of
pulse generators
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476331304
اإ�صلح و�صيانة معدات الإ�صعاع 

واملعدات الكهربائية والإلكرتونية 

امل�صتخدمة فـي الأغرا�س الطبية 

 Repair and maintenance of
 irradiation, electromedical

 and electrotherapeutic
equipment

اإ�صلح و�صيانة معدات القيا�س 477331305

والختبار وامللحة والتحكم 

 Repair and maintenance of
 measuring, testing, navigating

and control equipment

اإ�صلح و�صيانة معدات 478331306

�صبط العمليات ال�صناعية 

 Repair and maintenance of
 industrial process control

equipment

اإ�صلح و�صيانة الأدوات الب�صرية 479331307

ومعدات الت�صوير الفوتوغرافـي

 Repair and maintenance
 of optical instruments and
 photographic equipment
)except household goods(

480331401

اإ�صلح و�صيانة اأجهزة الأ�صلك 

غري احلاملة للتيار الكهربائي 

من اللدائن مبا فـي ذلك �صناديق 

التجميع امل�صنوعة من اللدائن 

ولوحات الواجهة وما �صابهها 

 Repair and maintenance of
 plastic non current carrying

 wiring devices )junction
boxes, face plates etc.(

اإ�صلح و�صيانة 481331402

معدات اللحام الكهربائية 

 Repair and maintenance of
 electric welding, brazing or

soldering equipment

اإ�صلح و�صيانة اآلت التنظيف 482331403

با�صتعمال املوجات فوق ال�صوتية 

 Repair and maintenance of
 ultrasonic cleaning machines
)except laboratory and dental(
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483331405
اإ�صلح و�صيانة 

�ساحنات البطاريات 

 Repair and maintenance of

battery chargers

484331406
اإ�صلح و�صيانة اأجهزة 

توزيع الكهرباء والتحكم فـيها 

 Repair and maintenance of

 electricity distribution and

control apparatus

485331407

اإ�صلح و�صيانة الأ�صلك 

والكابلت الكهربائية 

والإلكرتونية 

)با�صتثناء كابلت احلا�صب الآيل( 

 Repair and maintenance of

 electric and electronic wires

 and cables )except computer

cables(

اإ�صلح و�صيانة البطاريات 486331408

 Repair and maintenance of

accumulators

487331409
اإ�صلح و�صيانة 

معدات الإ�صاءة الكهربائية 

 Repair and maintenance of

electric lighting equipment

488331410
اإ�صلح و�صيانة

 املعدات الكهربائية الأخرى 

 Repair and maintenance of

other electrical equipment

489331411

اإ�صلح و�صيانة حوايا الوقود 

واأجهزة ت�صحيح التيار 

واملوا�صعات )املكثفات( وغريها

 من املكونات الإلكرتونية 

 Repair and maintenance of

 solid-state fuel cells, power

 supplies; non-electronic

 electric components, such as

 non-electronic capacitors,

 resistors etc. )e.g. power

capacitors(

اإ�صلح و�صيانة ال�صفن 490331501

 Repair and maintenance

of ships

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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Name of Activity ا�شــم الن�شــاط رقم الن�شاطم

491331502
�صيانة و اإ�صلح 

وتعديل قوارب النزهة 

Repair and maintenance

 of pleasure boats

492331503
اإ�صلح و�صيانة قاطرات 

ومعدات ال�صكك احلديدية 

 Repair and maintenance of

 locomotives and railroad cars

 )except factory rebuilding or

factory conversion(

493331504
اإ�صلح و�صيانة

 الطائرات وحمركاتها 

 Repair and maintenance

 of aircraft )except factory

 conversion, factory overhaul,

factory rebuilding(

494331505
اإ�صلح و�صيانة العربات 

واملركبات التي جترها احليوانات 

 Repair and maintenance of

 animal drawn buggies and

wagons

495331506
اإ�صلح و�صيانة 

عربات التخزين بالقطارات 

 Maintenance and minor

repair of rolling stock

496331599
اأن�صطة اأخرى خا�صة باإ�صلح 

معدات النقل با�صتثناء املركبات 

ذات املحركات 

 Other activities related

 to repair of transport

 equipment, except motor

vehicles

497331901
اإ�صلح الأقم�صة الكتانية 

واملقرية واأجولة تخزين 

الأ�صمدة والكيميائيات 

 Repair of canvas products,

 tarpaulin, fertilizer and

chemical storage bags

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ب (
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Name of Activity ا�شــم الن�شــاط رقم الن�شاطم

498383002
�سنع ال�سلع الو�سيطة

 من مدخالت النفايات واخلردة 

الفلزية )املعدنية( 

 Manufacture of intermediate
 goods from metal waste and

scrap

499383004

جتهيز ومعاجلة النفايات 

واخلردة الالفلزية 

)غري املعدنية( واأ�سنافها 

ال�ستخدامها كمواد اأولية 

 Processing and treatment
 of non-metal waste and

 scrap and other articles into
secondary raw materials

500383005
�سنع ال�سلع الو�سيطة 

من مدخالت النفايات واخلردة 

الالفلزية )غري املعدنية( 

 Manufacture of intermediate
 goods from non-metal waste

and scrap

501281401

�سنع حمامل كرات وحمامل 

دلفـينية )مبا فـي ذلك الكرات 

واالإبر واحللقات واالأ�سطوانات 

املعدنية( 

 Manufacture of ball and
 roller bearings and parts
 thereof )including balls,

 needles, rollers, races,
retaining rings etc.(

�سنع �سال�سل و�سل 502281402

)زردات( مف�سلية 

 Manufacture of articulated
link chain

503281499
اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع 

املحامل والرتو�س وعنا�سر 

اأجهزة التع�سيق ونقل احلركة 

 Other activities related to
 manufacture of bearings,

 gears, gearing and driving
elements

504281503
�سنع مواقد تعمل بالوقود 

ال�سائل اأو الغازي اأو ال�سلب

 )اأفران طهي غري كهربائية( 

 Manufacture of liquid,
 gaseous or solid fuel burners
)non-electric cooking ovens(

505162202

�سنع االأبواب والنوافذ اخل�سبية 

)�سواء كانت حتتوي اأو ال حتتوي 

على جتهيزات معدنية مثل 

املف�سالت واالأقفال ... اإلخ (

 Manufacture of wooden
 doors, windows, shutters and
 their frames, whether or not

 containing metal fittings, such
 as hinges, locks etc.

تابـــــع : امللحــــق االأول ) الفئــــة ب (
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امللحــــق الأول ) الفئــــة ج (

Name of Activity ا�شــم الن�شــاط رقم الن�شاطم

1259307

�صنع الأقفال وعلقات امللب�س 

وامل�صابك واملفاتيح واخلردوات 

املعدنية للمباين والأثاث 

واملركبات ... اإلخ 

 Manufacture of padlocks,
 locks, cloth hangers, keys,

 hinges and the like, hardware
 for buildings, furniture,

 vehicles etc.

تربية املا�صية واجلامو�س 2014101

 Raising and breeding of cattle
and buffaloes

اإنتاج اللنب البقري اخلام3014102

 من البقر اأو اجلامو�س 

 Production of raw cow milk
from cows or buffaloes

اأن�سطة اأخرى خا�سة4014199

 برتبية املا�صية واجلامو�س 

 Other activities related to
raising of cattle and buffaloes

تربية اخليول واحليوانات 5014201

اخليلية الأخرى 

 Raising and breeding of
horses, asses, mules or hinnies

تربية اخليول لل�صباقات6014202

 Raising of racing
and riding horses

7014299
اأن�سطة اأخرى خا�سة برتبية 

اخليول واحليوانات اخليلية 

الأخرى 

 Other activities related
 to raising of horses and

other equines

تربية اجلمال8014301

 واحليوانات اجلملية 

 Raising of camels
and camelids

تربية الهجن لل�صباقات 9014302

 Raising of racing and
riding camels
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Name of Activity ا�شــم الن�شــاط رقم الن�شاطم

اأن�سطة اأخرى خا�سة برتبية 10014399

اجلمال واحليوانات اجلملية 

 Other activities related to
raising of camels

 and camelids

تربية ال�ساأن واملاعز 11014401
Raising and breeding

 of sheep and goats

اإنتاج لنب ال�صاأن اأو املاعز اخلام 12014402
 Production of raw sheep

or goat milk

اأن�سطة اأخرى خا�سة13014499

 برتبية ال�ساأن واملاعز 

 Other activities related to
raising of sheep and goats

Raising of poultryتربية الدواجن 14014601

Production of eggsاإنتاج البي�س 15014603

اأن�سطة اأخرى خا�سة16014699

 برتبية الدواجن 

 Other activities related
to raising of poultry

ت�صغيل امل�صالخ 17101001

)ذبح وتهيئة حلوم املوا�صي( 

 Operation of
slaughterhouses engaged

 in killing, dressing or 

packing meat

ذبح وتهيئة الدواجن18101002

 والأرانب والطيور 

 Killing, dressing and
 packing of poultry, rabbits

and birds

الفنادق واملوتيلت واملنتجعات 19551001
 Hotels, motels and resort

hotels

20259201
معاجلة وطلي املعادن مثل 

ال�صقل والتلميع واحلفر 

والتلوين والتنظيف ... اإلخ 

 Treatment and coating
 of metals such as plating,

 polishing, engraving,
colouring etc.

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ج (
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Name of Activity ا�شــم الن�شــاط رقم الن�شاطم

21239101
�صنع املنتجات اخلزفـية العازلة 

للحرارة املنتجة من ت�صكيل 

امل�صاحيق 

Manufacture of heat-

 insulating ceramic goods
of siliceous fossil meals

22089302
اإنتاج امللح بتبخري 

مياه البحر اأو املياه املاحلة 

 Salt production by
 evaporation of sea water

or other saline waters 

جر�س امللح وتنقيته وتكريره 23089303
Crushing, purification

and refining of salt 

24089399
اأن�سطة اأخرى خا�سة

 با�صتخراج امللح 

 Other activities related
to extraction of salt

اأن�صطة الدعم للإنتاج احليواين 25016200
 Support activities for

animal production

26421099
اأن�سطة اأخرى خا�سة بت�سييد 

الطرق وال�صكك احلديدية

 Other activities related to
 construction of roads

and railways

27422001
مقاولت اإن�صاء �صبكات 

وحمطات ال�صرف ال�صحي 

 Construction of sewer
systems and sewage

disposal plants 

28422002
مقاولت اإن�صاء �صبكات 

وحمطات املياه والكهرباء 

والهاتف 

 Construction of water,
 electricity and telephone

networks and stations

�صنع املياه املقطرة 29201107
 Manufacture of
distilled water

30202901
خلط مواد كيماوية 

ملعاجلة مياه ال�صرف 

 Mixing of sewerage
treatment chemicals

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ج (
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Name of Activity ا�شــم الن�شــاط رقم الن�شاطم

31101007

ذبح وتهيئة حيوانات

 ال�صيد )ت�صمل احليتان

 املجهزة حلومها على الرب

 اأو على ظهر ال�صفن( 

 Slaughtering and processing
 of hunting animals )including

 whales processed on land or
on specialized vessels(

32239601
قطع وت�صكيل وجتهيز الأحجار 

لل�صتخدام فـي البناء

 والت�سييد ... اإلخ 

 Cutting, shaping and
 finishing of stone for use in
 construction, in cemeteries

on roads, as roofing etc.

33239604
�صنع خيوط واأن�صجة

 من ال�صب�صتو�س �صواء كانت 

من�صوجة اأو حماكة 

 Cutting and sawing
of marble

34239605
�صنع مواد احتكاك

 من ال�صب�صتو�س اأو من مواد 

معدنية اأو من غريها 

 Manufacture of marble
 products including kitchens,

 wash basins, ornaments,
 statuttes, sclupture etc.

اأن�سطة اأخرى خا�سة35239699

 بقطع وت�صكيل و�صقل الأحجار

Other activities related
 to cutting, shaping and 

finishing of stone

36239901

�صنع مواد العزل املعدنية لل�صوت 

واحلرارة من ال�صوف احلديدي 

اأو من ال�صوف ال�صخري ... اإلخ 

 Manufacture of mineral
 insulating materials: slag

 wool, rock wool and similar
 mineral wools; exfoliated

 vermiculite, expanded clays
 and similar heat-insulating,

 sound-insulating or
sound-absorbing materials

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ج (
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Name of Activity ا�شــم الن�شــاط رقم الن�شاطم

37259199

اأن�سطة اأخرى خا�سة 

بت�صكيل املعادن بالطرق 

والكب�س وال�صبك والدلفنة ، 

ميتالورجيا امل�صاحيق 

 Other activities related to
 forging, pressing, stamping
 and roll-forming of metal;

powder metallurgy

اأن�سطة اأخرى خا�سة مبعاجلة 38259299

وطلي املعادن واملعاجلة بالآلت 

 Other activities related to
 treatment and coating of

metals; machining

اإعداد اجللود اخلام 39101008

وال�سوف املندوف 

 Prepration of hides and
pulled wool

زراعة الأحراج 40021000

واأن�صطة احلراجة الأخرى 

 Silviculture and other
forestry activities

Loggingقطع الأخ�ساب 41022000

�صنع امللبو�صات 42142001

من الفراء الطبيعي 

 Manufacture of fur wearing
 apparel and clothing

accessories

�صنع منتجات الفراء ال�صناعي 43142002

)ما عدا �صنع القبعات( 

 Manufacture of articles of
artificial fur )excluding hats(

اأن�سطة اأخرى خا�سة 44142099

ب�سنع اأ�سناف الفراء 

Other activities related
 to manufacture of articles 

of fur

45162909
�صنع القطع اخل�صبية 

ل�صناعة غليون التدخني 

)غليني تدخني(

 Manufacture of wooden
 blocks for the manufacture

of smoking pipes

تركيب مولدات البخار ، 46332001

واملفاعلت النووية 

 Installation of steam
generators, nuclear reactors

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ج (
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Name of Activity ا�شــم الن�شــاط رقم الن�شاطم

تركيب املحركات والتوربينات 47332002

Installation of engines
and turbines 

تركيب امل�صخات ال�صناعية 48332003

 Installation of industrial
machinery-type pumps

تركيب الأفران ومواقد الأفران 49332004

Installation of ovens
and furnaces 

تركيب معدات الرفع واملناولة 50332005

 Installation of lifting and
handling equipment

تركيب الآلت املتعددة 51332006

الأغرا�س الأخرى 

 Installation of other
general-purpose machinery

تركيب الآلت واملعدات الزراعية 52332007

 Installation of agricultural
machinery

تركيب العدد الآلية 53332008

 Installation of machine
 tools )e.g. hydraulic

presses, draw-benches(

تركيب الآلت امل�صتخدمة54332009

 فـي معاجلة املعادن 

 Installation of machinery
for metallurgy

تركيب اآلت عمليات التعدين 55332010

وا�صتغلل املحاجر والت�صييد 

 Installation of machinery
for mining and construction

تركيب اآلت حت�صري 56332011

الطعام وال�صراب والتبغ 

 Installation of machinery
 for food beverage and

tobacco processing

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ج (
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Name of Activity ا�شــم الن�شــاط رقم الن�شاطم

57332012
تركيب اآلت �صنع امللبو�صات 

والأحذية واملنتجات اجللدية 

 Installation of machinery
 for textile, apparel and

leather production

58332013
تركيب الآلت املتخ�ص�صة 

الغر�س الأخرى 

 Installation of other special
purpose machinery

59332014
تركيب اأجهزة احلا�صوب 

الرئي�صية والطرفـية 

واآلت املكاتب الأخرى 

 Installation of mainframes
 and similar computers,
other office machinery

60332015
تركيب املحركات واملولدات 

واملحولت الكهربائية 

 Installation of electric
 motors, generators and

transformers

تركيب معدات الت�صالت 61332016

 Installation of
communication equipment

62332017
تركيب اأجهزة الأ�صعة وغريها 

من املعدات الكهربائية الطبية 

 Installation of irradiation
 and electromedical

 equipment etc.

63332018
تركيب معدات 

�صبط العمليات ال�صناعية 

 Installation of industrial
process control equipment

64332099
اأن�صطة اأخرى خا�صة برتكيب 

الآلت واملعدات ال�سناعية 

 Other activities related to
 installation of industrial

machinery and equipment

Ship-breakingتفكيك وحتطيم ال�صفن 65383006

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ج (
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Name of Activity ا�شــم الن�شــاط رقم الن�شاطم

اأن�سطة اأخرى66383099

 خا�سة با�سرتجاع املواد 

 Other activities related to
materials recovery

67259101
�صنع منتجات معدنية تامة 

و�صبه تامة ال�صنع بالطرق ،

 اأو الكب�س ، اأو ال�صبك والدلفنة 

 Manufacture of finished
 or semi-finished metal

 products by forging,
pressing, stamping, roll-

forming

�صيانة معدات امل�صانع 68331207
Maintenance of

factory equipment 

69239508

�صنع اأ�صناف من اجلب�س

 مثل الأطر والرباويز املنقو�صة 

والتماثيل والفازات واأ�صناف 

الزينة الأخرى 

 Manufacture of other
 articles of plaster: statuary,

furniture, bas- and haut-

reliefs, vases, flowerpots etc.

Operation of quarriesت�صغيل املحاجر 70081001

ت�صغيل مفارخ الدواجن 71014602
 Operation of poultry

hatcheries

Disposal of sewageالتخل�س من مياه املجاري 72370001

اأن�سطة اأخرى 73370099

خا�صة بال�صرف ال�صحي 

 Other activities related
to sewerage

اأن�سطة اأخرى خا�سة بت�سييد 74422099

امل�صاريع اخلا�صة باملنافع 

 Other activities related to
 construction

of utility projects

75429001
تق�صيم الأرا�صي مع حت�صينات 

الأرا�صي )اأي اإ�صافة طرق 

وبنية حتتية ... اإلخ(

 Land subdivision with land
 improvement )e.g. adding

 of roads, utility
infrastructure etc.(

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ج (
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Name of Activity ا�شــم الن�شــاط رقم الن�شاطم

76429099
اأن�صطة اأخرى خا�صة باأعمال 

الت�صييد املتعلقة مب�صاريع 

الهند�سة املدنية الأخرى 

 Other activities related to

 construction of other civil

engineering projects

77431201
اأعمال احلفر 

وردم الأرا�صي وت�صويتها 

 Drilling, landfill, levelling

 and grading of

construction sites

78032204
تربية ال�سفادع 

فـي اأحوا�س مياه عذبة 

 Farming of frogs in

 freshwater filled tanks

or reservoirs

79032299
اأن�سطة اأخرى خا�سة برتبية 

املائيات فـي املياه العذبة 

 Other activities related

to freshwater aquaculture

Manufactur of biscuits�سنع الب�سكويت باأنواعه 80107104

81107301
�صنع ال�صكولتة واحللويات 

امل�صنوعة من ال�صكولتة 

 Manufacture of chocolate

and chocolate confectionery

�صنع احللويات ال�صكرية 82107302

 Manufacture of

sugar confectionery

�صنع العلك )اللبان( 83107303

 Manufacture of

chewing gum

�صنع احللوة الطحينية 84107304

 Manufacture of

taheenya sweets

Manufacture of macroni�سنع املعكرونة باأنواعها 85107401

86107402
�صنع العجائن املح�صوة 

املعباأة فـي علب اأو املجمدة 

 Manufacture of canned or

frozen pasta products

تابـــــع : امللحــــق الأول ) الفئــــة ج (
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امللحــــق الثـانـــي

الر�شــــــوم املاليـــــــة 

لإ�شــدار وجتديــد الت�شريــح البيئـي

نــوع الت�شريـــح البيئـــيم

الر�شـم املالـي 

لإ�شدار وجتديد الت�شريح البيئي 

) بالريال العماين (

اأن�صطــة الفئــة ) اأ ( 1

)1500(

األف وخم�صمائة

2

اأن�صطــة الفئــة ) ب ( 

- داخــل املناطــق ال�صناعيــة التابعـة للموؤ�ص�صة 

العامــــة للمناطــــــق ال�صناعيـــــة اأو املناطـــــــق 

احلــرة اأو املوانــئ ال�صناعيــة املعتمــدة .

)375(

ثلثمائة وخم�صة و�صبعون

- خارج املناطق ال�صناعية التابعة للموؤ�ص�صة 

العامة للمناطق ال�صناعية اأو املناطــق 

احلرة اأو املوانئ ال�سناعية املعتمدة .

)750(

�صبعمائة وخم�صون

3

اأن�صطــة الفئــة ) ج ( 

- ل تتطلب اإجراء درا�صة بيئية .
)150(

مائة وخم�صون

- تتطلب تقدمي درا�صة بيئية .
)600(

�صتمائة
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امللحــــق الثـالـــث

الغرامــــات املاليــــــة 

علـى عـدم جتديـد الت�شاريــح البيئيــة

فئـة الت�شريـح البيئـيم
قيمـة الغرامـة 

) بالريال العماين (

اأ

اأن�صطــة الفئــة ) اأ ( 

 )150(

مائة وخم�صون  

عن كل �صهر ، اأو جزء منه           

اأن�صطــة الفئــة ) ب (

 )75( 

خم�سة و�سبعون 

عن كل �صهر ، اأو جزء منه 

اأن�صطــة الفئــة ) ج ( 

)50(

 خم�ســــون

عن كل �صهر ، اأو جزء منه   
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امللحـق الـرابع

الغرامـات الإداريـة 

بح�شـب نـوع املخالفـة البيئيـة 

نوع املخالفةم

قيمة املخالفة )بالريال العماين(

فئة )ج(فئة )ب(فئة )اأ(

1
البدء باإقامة م�صدر

 اأو منطقة عمل بدون ت�صريح بيئي 

)5000(

خم�سة اآلف

)500(

خم�صمائة

)200(

مائتان

2
البدء فـي الت�صغيل التجريبي

 دون اإخطار الوزارة كتابيا 

)5000(

خم�سة اآلف

)500(

خم�صمائة

)200(

مائتان

العمل بت�صريح بيئي منته3
)1000(

األف

)300(

ثلثمائة

)50(

خم�سون

4

القيام باأن�صطة اإ�صافـية اأخرى

 اأو التو�صع فـي الن�صاط دون 

احل�صول على موافقة الوزارة 

)1000(

األف

)300(

ثلثمائة

)50(

خم�سون

5

الإدلء ببيانات م�صللة 

فـي اأثناء تقدمي طلب احل�صول 

على الت�صريح البيئي 

)500(

خم�صمائة

)300(

ثلثمائة

)50(

خم�سون

6
عدم اإبراز الت�صريح البيئي 

فـي موقع العمل 

)300(

ثلثمائة

)100(

مائة

)20(

ع�سرون

7
عدم اللتزام بال�صرتاطات 

البيئية املرفقة بالت�صريح البيئي 

)1000(

األف

)400(

اأربعمائة

)50(

خم�سون
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وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيـــة

قــرار وزاري

رقم 2017/117

بتنظيــم ال�سيــد فـي خـور جنــد

 وخـور حبلــني بواليــة خ�ســب مبحافظــة م�سنـــدم

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 81/53 ، 

واإلـى الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون ال�سيـد البحـري وحمايـة الثـروة املائيـة احليـة ال�سـادرة 

بالقرار الوزاري رقم 94/4 ، 

واإلـى الـقرار الـوزاري رقـم 2013/183 بتنظيـم ال�سـيد فــي خـور جنـد وخـور حبلـني بواليـة 

خ�سب مبحافظة م�سندم ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

اأنواعها وم�سمياتها واأي  يحظر ال�سيد با�ستخدام ال�سباك والدوابي واالأقفا�ص مبختلف 

معدات واأدوات �سيد اأخرى با�ستثناء اخليوط فـي خور جند وخور حبلني بوالية خ�سب 

مبحافظة م�سندم . 

كما يحظر حيازة ال�سباك والدوابي واالأقفا�ص واملعدات واالأدوات امل�سار اإليها فـي القرى 

ال�ساحلية املقابلة لهذين اخلورين اأو حملها على القوارب فـي اأثناء الدخول اإليهما ملمار�سة 

ال�سيد فـيهما .

املــادة الثانيــــة

ي�ستثنى من احلظر املن�سو�ص عليه فـي املــادة االأوىل من هذا القرار ال�سيادون القاطنون 

فــي القـرى ال�ساحلية املقابلــة خلــور جنــد وخــور حبليـن احلا�سـلون علـى تراخيـ�ص �ساريــة 

املفعول مبزاولة مهنة ال�سيد البحري با�ستخـدام �سباك املن�سـب الثابتـة ، طبقـا لل�سـروط 

املقررة فـي املــادة الثالثة من هذا القرار .
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املــادة الثالثــــة

يجب على ال�صيادين املذكورين فـي املــادة الثانية من هذا القرار احل�صول على تراخي�ص 

خا�صة من اجلهة املختـ�صة بـوزارة الزراعـة والثـروة ال�صمكيـة ، وفقـا لتو�صيـة جلنـة �صنـن 

البحر فـي والية خ�صب ، على اأن يو�صح فـي الرتخي�ص املواقع البحرية امل�صرح بها لل�صياد 

ال�صتخدام �صباك املن�صب الثابتة .

املــادة الرابعــــة

يجب على ال�صيادين فـي خور جند وخور حبلني التقيد با�صتخدام �صباك املن�صب الثابتة ، 

وفقا لل�صروط االآتية :

اأال يزيد طول ال�صباك على )150( مائة وخم�صني مرتا .   1

اأال يزيد عر�ص ال�صباك على )12( اثني ع�صر مرتا .   2

اأال تقل فتحة عني ال�صباك عن )60( �صتني مليمرتا .   3

اأن تكـــون ال�صبـــاك خي�صوميـــة متعــددة الفتـــالت ، وال يقـــل �صمـــك اخليـــط فـيهـــا    4

عـن )24( اأربعـة وع�صريـن مليمتـرا .

�صبـاك    5 با�صتخـدام  الرتخيـ�ص  فــي  املحـددة  البحريـة  املواقـع  فــي  ال�صيــد  يتــم  اأن 

املن�صب مب�صاحة ال تزيد على )150( مائة وخم�صني مرتا .

املــادة اخلام�ســة

يلغــى القـــرار الوزاري رقم 2013/183 امل�صار اإليــه ، كما يلغـــى كـــل مـــا يخالف هذا القــرار ، 

اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

املــادة ال�ساد�ســة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره .

�ســـدر فـي : 19 / 8 / 1438هـ

املوافـــــــق : 16 / 5 / 2017م
د . فــــوؤاد بن جعفـــر ال�ساجـــــــواين

 وزيــــــر الزراعـــــــــة والثــــــروة ال�صمكيــــة
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قــرار وزاري

رقم 2017/118

بتنظيـم �سـادرات ال�سلطنـة 

مــن الأ�سمــاك وحتديــد اأنواعهـــا 

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 81/53 ، 

واإلـى الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون ال�سيـد البحـري وحمايـة الثـروة املائيـة احليـة ال�سـادرة 

بالقرار الوزاري رقم 94/4 ، 

واإىل لئحة �سبط جودة الأ�سماك العمانية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2009/12 ، 

واإىل قرار جمل�س الوزراء بجل�سته رقم 2011/6 املنعقدة بتــاريخ 4 من ربيع الأول 1432هـ ، 

املوافق 8 من فرباير 2011م ب�سـاأن توفـري املزيد من ال�سلع الغذائيـة فـي الأ�سـواق املحليـة ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يحظـــر ت�سديــر اأ�سمـــاك اجليــذر ، واأ�سمـاك الكنعد ، واأ�سمــاك ال�سهــوة ، واأ�سمــاك العنـــدق ، 

واأ�سماك ال�سعري ، خالل الفرتة من 2017/6/1م حتى 2017/8/31م . 

كمــا يحظــر حيازتهــا علــى اأي و�سيلــة نقــل معـــدة لت�سويـــق الرثوات املائية احليــة باملنــــافذ 

احلدودية ، خالل فرتة احلظر امل�سار اإليها . 

املــادة الثانيــــة

يلتزم اأ�سحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�سركات واملوؤ�س�سات املرخ�س لها 

مبمار�سة ن�ساط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية ، بت�سويق كمية م�ساوية من اأ�سماك 

احلـب�س ، واأ�سمــاك ال�سلعـــة ، واأ�سمــاك الأ�سخلـــي مـــا عـــدا " البنـــاوة " ، واأ�سمــاك النجــرور ، 
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واأ�سماك البياح ما عدا " اجلردفة " فـي �سوق اجلملة املركزي لالأ�سماك ، اأو الأ�سواق املحلية 

املعتمدة من قبل الوزارة خالل فرتة احلظر املحددة فـي املـــادة الأولـــى مــن هــذا القــرار ، 

وذلك فـي مقابل الت�سريح لهم بت�سدير كمية م�ساوية للكمية التي مت ت�سويقها فـي تلك 

الأ�سواق . 

املــادة الثالثــــة

يلتـــزم اأ�سحـــاب �سيــــارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�سركات واملوؤ�س�ســات املرخــ�س 

لها مبمار�سة ن�ساط تداول وت�سويق الرثوة املائيـــة احلية ، بت�سويق ن�سبة )70%( �سبعـــني 

باملائــة ممـــا فـــي حوزتهــم مـــن اأ�سمـــاك �سقطانـــــة ، واأ�سمـــــاك الكوفـــــر مـــا عــــدا " ال�سيــة " 

و" بنـــت النوخــذة " ، واأ�سمــاك ال�ســـال الكبيــــر ، وت�سمــل " ال�ســــال ، والق�ســـران ، واحلمــام ، 

واخلايــط " ما عدا "اجلـــولن" ، واأ�سمـــــاك الهامــــور مــا عــدا " الدي�سكـــو" ، فــي �ســـوق اجلملـة 

احلظر  فرتة  خالل  الــــوزارة  قبـــل  من  املعتمدة  املحلية  الأ�سواق  اأو   ، لالأ�سماك  املركزي 

املحددة فـي املـــادة الأوىل مـــن هـــذا القـــرار ، وذلك فـــــي مقابــــل الت�سريــــح لهــــم بت�سدير 

الكميــــة املتبقيـــة لديهـــم ، والتي تعادل ن�سبة )30%( ثالثني باملائة من النوع ذاته . 

املــادة الرابعــــة

يجب على اأ�سحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�سركات واملوؤ�س�سات امل�سار 

اإليها فـي املـــواد الثانية والثالثــة واخلام�ســة من هذ القرار ، احل�سول على �سهادة معتمدة 

حتددها  التي  الأخرى  املحلية  الأ�سواق  اأو   ، لالأ�سماك  املركزي  اجلملة  �سوق  من  �سادرة 

الــوزارة وفقـــا للنموذج املعــد لهـــذا الغــــر�س ، علـــى اأن تت�سمــن ال�سهادة كميـــة الأ�ســماك ، 

ووزنها ، وتاريخ ، ومكان ت�سويقها ، ورقم املركبة ، وا�سم �ساحبها ، وتكون ال�سهادة �ساحلة 

لال�ستعمـال ملرة واحـــــدة فقط ، ويجب تقدمي ال�سهادة املذكورة للموظف املخت�س التابع 

للوزارة فـي منافذ الت�سدير . 
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املــادة اخلام�ســة

ي�ستثنى من اأحكام املـادة الأوىل من هذا القرار الأ�سماك املعلبة ، كما ي�ستثنى من اأحكام 

املـادة ذاتها اأ�سماك اجليذر ، واأ�سماك ال�سعري املغلفة )املجمدة( ، التي تعد بغر�س حت�سني 

جودتها ، وتوفـري القيمة امل�سافة عليها ، ب�سرط اأن يتم �سراوؤها من قبل ال�سركات واملوؤ�س�سات 

احلا�سلة على ترخي�س و�سهادة �سبط جودة الأ�سماك من اجلهة املخت�سة بالوزارة ، وذلك 

من �سوق اجلملة املركزي لالأ�سماك ، اأو اأ�سواق اجلملة الأخرى املعتمدة من قبل الوزارة ، 

واللتزام بتقدمي برنامج ت�سويق الأ�سماك فـي الأ�سواق املحلية تعتمده الوزارة . 

املــادة ال�ساد�ســة

)املجمدة(  املغلفة  الأ�سماك  القرار  والثالثة من هذا  الثانيـة  املادتني  اأحكـام  مـن  ي�ستثنـى 

بغر�س حت�سني جودتها ، وتوفـري القيمة امل�سافة عليها ، ب�سرط اأن يكون امل�سدر حا�سال 

على ترخي�س و�سهادة �سبط جودة الأ�سماك من اجلهة املخت�سة بالوزارة ، واللتزام بتقدمي 

برنامج ت�سويق الأ�سماك فـي الأ�سواق املحلية تعتمده الوزارة . 

املــادة ال�سابعــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من 2017/6/1م . 

�ســـدر فـي : 21 / 8 / 1438هـ

املوافـــــــق : 18 / 5 / 2017م

د . فــــوؤاد بن جعفـــر ال�ساجـــــــواين

 وزيــــــر الزراعـــــــــة والثــــــروة ال�سمكيــــة
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الهيئــة العامـــة ل�ســوق املــال

قـــرار

 رقــم خ/2017/5

بتعديــل بعــ�ض اأحكـــام

 الئحـــة تنظيـــم املقا�ســـة والت�سويـــة

ا�ستنـــادا اإىل قانـــون �سوق راأ�س املــال ال�سـادر باملر�ســــوم ال�سلطــاين رقــم 98/80 ، 

واإلــى الالئحة التنفـيذيـة لقانون �سوق راأ�س املــال ال�سـادرة بــالقرار رقم 2009/1 ، 

واإىل الئحة تنظيم املقا�سة والت�سوية ال�سادرة بالقرار رقم 2011/5 ، 

واإىل مـــوافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املــال ، 

وبنـاء علـــى مــا تقت�سيه امل�سلحة العامـة ، 

تقــــرر

املــادة االأولــى

ي�ستبدل بن�س البند )1( من املــادة )55( من الئحة تنظيم املقا�سة والت�سوية امل�سار اإليها ، 

النـ�س االآتـي : 

البنـد ) 1 ( مــن املــادة ) 55 (

يجب على العميل امل�سرتي ت�سديد قيمة االأوراق املالية للع�سو امل�سرتي مبوجب �سيك    1

اأو حتويل م�سرفـي اأو حتويــل من ح�ساب زوجه اأو اأحــد اأقاربه من الدرجــة االأولــى ، 

ويجوز له ت�سديد املبلغ نقدا اإذا كانت القيمة ال تتجاوز )200( مائتي ريال عماين .

املــادة الثانيــة 

ي�ســـاف بنـــد جديــــد برقـــــــم )6( اإىل املـــــادة )55( مــــن الئحــــة تنظيــــم املقا�ســــة والت�سويــــــة 

امل�ســار اإليهـــا ، يكــون ن�سـه كاالآتـــي :
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يجــوز للع�ســو التحويــل النقـــدي بني ح�سابـــات العمــــالء الذين جتمع بينهــم عالقــــة   - 6

زوجيــــة اأو قرابـــــة مـــن الدرجـــة االأولـــى ، �سريطـــة وجـــود موافقــــة كتابيــــة ، وموقعــــة 

من قبل العميل املحول ، اأو وكيله القانوين لكل عملية حتويل .

املــادة الثالثــة 

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

املــادة الرابعــة

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

�سدر فـي : 19 مـن �سعبـــــــان 1438هـ

املوافــــق : 16 مـن مايــــــــــــو 2017م

يحيـى بن �سعيــد بن عبــداللـه اجلابــري

 رئيــ�س جملــ�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املـال
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بلديـــة م�سقـــط

قــــرار 

رقــــم 2017/104

ب�سـاأن تنظيـم ومراقبـة مركبـات نقـل النفايـات 

ا�ستنادا اإىل قانون بلدية م�سقط ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2015/38 ،

واإىل الأمر املحلي رقم 2006/1 ب�ساأن وقاية ال�سحة العامة ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

فـي تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املحدد قرين كل منها ، 

ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى اآخر :

1 - البلديـــة : 

بلديــــة م�سقــــط .

2 - الرتخيـــ�ص :

املوافقة الكتابية ال�سادرة من البلدية للمرخ�ض له بال�سماح له مبمار�سة ن�ساط نقل 

النفايات .

3 - املرخــ�ص لـه :

ال�سخ�ص الطبيعي ، اأو املعنوي الذي �سدر له الرتخي�ض .

4 - اجلهـــاز : 

جهــاز مراقبـة ور�سـد وتتبـع املركبات با�ستخدام - تكنولوجيــا - اأنظمــة حتديــد املواقع 

)مثل نظام GPS( ، عرب اأنظمة اأو �سبكات الت�سالت املرخ�ســة اأو امل�ســرح بها من قبل 

اجلهات املخت�سة .
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املــادة الثانيــــة

ل يجوز ممار�سة ن�ساط نقل النفايات اإل فـي املركبات التي يكون وزنها )3( ثالثة اأطنان 

فاأكرث ، وبعد احل�سول على الرتخي�ص من البلدية ، و�سداد الر�سوم املقررة .

املــادة الثالثـــــة

يقـــدم طلـــب احل�ســـول علـــى الرتخيـــ�ص اإلــى املديريــة املخت�ســة بالبلديــة ، علــى النمـــوذج 

املعــد لهــذا الغــر�ص ، مرفقـا بــه ن�سخــة مــن امل�ستنــدات الآتيــة : 

1 - البطاقة ال�سخ�سية ، اأو جواز ال�سفر للمفو�ض بالتوقيع �ساري املفعول . 

2 - �سهادة ال�سجل التجاري �سارية املفعول .

3 - اأ�سماء املفو�سني بالتوقيع ، مع مناذج التوقيع . 

4 - ن�سخة من رخ�سة ت�سيري املركبة �سارية املفعول .

5 - اأي م�ستندات اأخرى تطلبها البلدية . 

املــادة الرابعــــة

على املديرية املخت�سة بالبلدية درا�ســة الطلــب ، والبــت فـيـــه خـــالل )30( ثالثيـــن يومــا 

من تاريخ ا�ستيفاء كافة امل�ستندات املطلوبة ، وفـي حالة رف�ص الطلب ، يجب اأن يكون القرار 

بالرف�ض م�سببا ، ويعد م�سي هذه املدة دون رد مبثابة رف�ص الطلب .

املــادة اخلام�ســــة

تكون مدة الرتخي�ص )1( �سنة تتجدد تلقائيا ملدة مماثلة بعد �سداد ر�سم جتديد الرتخي�ص ، 

ما مل يتقدم املرخ�ص له بطلب اإلغاء الرتخي�ص قبل )30( ثالثني يوما من تاريخ انتهائه .
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املــادة ال�ساد�ســـة

يلتزم املرخ�ص له بالآتي :  

1 - تركيب اجلهاز وفقا للنظام الذي ت�ضعه البلدية .

2 - القيام بنقل النفايات اإىل املواقع املخ�ض�ضة من قبل البلدية .

3 - اأن يحافظ على بقاء اجلهاز �ضاحلا للعمل .

4 - التوقف الفوري عن نقل النفايات فـي حالة تعطل اجلهاز .

5 - عدم وجود املركبة فـي مواقع غري خم�ض�ضة للردميات .

6 - عدم نقل النفايات بني غروب ال�ضم�س و�ضروقها اإال باإذن من البلدية ، با�ضتثناء 

النفايات ال�ضائلة . 

7 - اتخاذ التدابري الالزمة ل�ضمان عدم تناثر النفايات فـي اأثناء نقلها .

املــادة ال�سابعــــة

مع عدم االإخالل بالعقوبات الواردة فـي قانون بلدية م�ضقط امل�ضار اإليه ، تفر�س اجلزاءات 

االإدارية على املخالفات وفقا ملـا هو وارد فـي اجلدول املرفق .  

املــادة الثامنــــة

ين�ضر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد )90( ت�ضعني يوما من تاريخ ن�ضره .

�سدر فـي : 18/ 8 / 1438هـ

املوافـــــق : 15/ 5 / 2017م

 املهند�س/ حم�شن بن حممد ال�شيخ 

                                                                                                       رئيــــــــ�س بلديـــــــــة م�ضقــــــــط
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جــــدول 

املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة

اجلـــزاء الإدارياملخالفـــــة

ممار�ضـــة ن�ضـــاط

 نقل النفايات بدون ترخي�س 

غرامة مقدارها )1000( 

األف ريال عماين ، والوقف 

عن العمل حلني ا�ضتخراج الرتخي�س 

ممار�ضـــة ن�ضـــاط

 نقل النفايات بعد انتهاء مدة الرتخي�س 

غرامة مقدارها )500( 

خم�ضمائة ريال عماين ، والوقف 

عن العمل حلني ا�ضتخراج الرتخي�س 

دخــول املركبـــة 

فـي غري املواقع املخ�ض�ضة للعمل اأو الردم 

غرامة مقدارها )1500(

 األف وخم�ضمائة ريال عماين 

 عـــدم التوقــــف

 عن نقل النفايات فـي حالة تعطل اجلهاز 

غرامة مقدارها )1500( 

األف وخم�ضمائة ريال عماين 

نقـــل النفايـــات

 بيــن غــروب ال�ضمــ�س و�ضروقهــا 

دون اإذن مــن البلديــة 

غرامة مقدارها )500( 

خم�ضمائة ريال عماين 

تناثــر النفايــات فـي اأثنــاء نقلهــا 

غرامة مقدارها )1000( 

األف ريال عماين ، وااللتزام الفوري 

بتنظيف املوقع املتناثرة فـيه تلك النفايات  
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قــــرار 

رقــــم 2017/105

ب�سـاأن اإيقـاف معامـالت املتاأخريـن 

عـن �سـداد الر�سـوم وامل�ستحقـات املاليـة لبلديـة م�سقـط 

ا�ستنادا اإىل قانون بلدية م�سقط ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2015/38 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

اإذا لــم يقـــم  توقف جميع معامــالت الأفــراد واملوؤ�س�ســات وال�سركـــات لــدى بلديــة م�سقط 

اأي منهــم ب�ســداد الر�سـوم اأو اأي م�ستحقـات ماليــة اأخـرى للبلدية خــالل مـدة اأق�ساهـا )30( 

ثالثون يوما من تاريخ ال�ستحقاق .

املــادة الثانيــــة

ل يجــوز رفــع الإيقاف امل�سار اإليه فـي املــادة الأوىل من هذا القرار اإل بعد �سداد كافة الر�سوم 

وامل�ستحقــات املاليــة املتاأخــرة لبلديــة م�سقــط ، ول يرتتــب على ذلك اأي اآثار فـي مواجهة 

البلدية .

املــادة الثالـثــــة

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

�سدر فـي : 18/ 8 / 1438هـ

املوافـــــق : 15/ 5 / 2017م

 املهند�ص/ حم�سن بن حممد ال�سيخ 

                                                                                                       رئيــــــــ�ض بلديـــــــــة م�سقــــــــط
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(1195) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

á```YÉæ°üdGh IQÉ````éàdG IQGRh
¿Ó````````YEG

 �ÉµMC’ É�ah ádƒÑ�ŸG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG �``«é°ùJ äÉ``Ñ�W ø``Y ájô``µØdG á``«µ�ŸG Iô``FGO ø``�©J

. 2008 /67 ºbQ ÊÉ£�°ùdG �ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«YÉæ°üdG á«µ�ŸG ¥ƒ�M ¿ƒfÉb

103398 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 6 áÄØdG »`a

. á«fó©ŸG íFÉØ°üdG äÉÑ«côJh äGhOôÿGh É¡£FÓNh ¿OÉ©ŸG

�Éfƒ«°TÉfÎfG �HCG - ¢SCG - �G : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 QGOGO êQÉe äÉHÉH »JÉH Éæ«°S �æjó�«H ÚH ôJÉgÉe Qƒ�a …O ¿G 11 �æjhG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

óæ¡dG , 400 - …ÉÑeƒe (â°ùjh)                                    

2016/6/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

107314 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

. �Éª©à°S’G ó©H ìô£�d Ió©ŸGh ¢UÉ°üàeÓd á�HÉ�dG á«àëàdG �«WÉæÑdG

�fG ójGhódQh �QÓc - ‹Èª«c : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 54956 Ú°ùfƒµ°ùjh  Éæ«f : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

3lamat   1195   HA.indd   1 5/16/17   9:45 AM
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107455 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 çƒëÑdG äÉeóNh á«f’ó«°üdG äÉéàæŸG º««�Jh ájhOC’Gh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG ôjƒ£J

. á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸÉH á��©àŸG ájÈàîŸG çƒëÑdG äÉeóNh ájhOC’G QÉÑàNG á«FGhódG

á«Ñ£dG äÉeõ�à°ùŸGh ájhÉª«µdGh á«FGhódG äÉYÉæ°ü�d á«dhódG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 ¿OQC’G , ¿ÉªY �£°ù�dG …ƒ÷G øë°ûdG �jôW : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

107456 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 �Éª©à°S’G �LCG øe áØ«µŸG á«ª²G ájòZCG , á«ë°üdG OGƒŸGh …ô£«ÑdG Ö£dGh ádó«°üdG OGƒe

. ™°VôdGh �ÉØWC’G áª©WCGh »Ñ£dG

á«Ñ£dG äÉeõ�à°ùŸGh ájhÉª«µdGh á«FGhódG äÉYÉæ°ü�d á«dhódG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 ¿OQC’G , ¿ÉªY �£°ù�dG …ƒ÷G øë°ûdG �jôW : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

3lamat   1195   HA.indd   2 5/16/17   9:45 AM
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107457 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. ájhOC’G áYÉæ°U

á«Ñ£dG äÉeõ�à°ùŸGh ájhÉª«µdGh á«FGhódG äÉYÉæ°ü�d á«dhódG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 ¿OQC’G , ¿ÉªY �£°ù�dG …ƒ÷G øë°ûdG �jôW : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

107646 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 6 áÄØdG »`a

 OGƒŸG , á��æàŸG á«fó©ŸG ÊÉÑŸG , á«fó©ŸG AÉæÑdG OGƒe , É¡æe §«�N �ch á°ù«ØædG ÒZ ¿OÉ©ŸG

 á«FÉHô¡c ÒZ äÓÑch �Ó°SCG , ájójó²G áµ°ùdG •ƒ£N AÉæH »`a �óîà°ùJ »àdG á«fó©ŸG

 äGhOôÿG øe IÒ¨°üdG ™£�dGh á«fó©ŸG äGhOôÿG , á°ù«ØædG ÒZ ¿OÉ©ŸG øe áYƒæ°üe

 ¿OÉ©ŸG øe áYƒæ°üŸG iôNC’G äÉéàæŸGh øFGõÿG , á«fó©ŸG Ö«HÉfC’Gh Ò°SGƒŸG ,  á«fó©ŸG

. ¿OÉ©ŸG äÉeÉN , iôNCG äÉÄa »`a áØæ°üŸG ÒZ á°ù«ØædG ÒZ

á«°Sóæ¡dG äÉeóÿGh IQÉéà�d á«dhódG AÉ�ædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
¿ÉªY áæ£�°S , áÑjò©dG 130 : Ü.Q 182 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

�
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107647 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 19 áÄØdG »`a

 , AÉæÑ�d á«fó©ŸG ÒZ áÑ�°üdG Ö«HÉfC’G , (á«fó©ŸG ÒZ) AÉæÑdG OGƒe

. á«fó©ŸG ÒZ ájQÉcòàdG Ö°üædG , á��æàŸG á«fó©ŸG ÒZ ÊÉÑŸG , QÉ�dGh âaõdGh â�Ø°SC’G

á«°Sóæ¡dG äÉeóÿGh IQÉéà�d á«dhódG AÉ�ædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
¿ÉªY áæ£�°S , áÑjò©dG 130 : Ü.Q 182 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

107648 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 20 áÄØdG »`a

 øe áYƒæ°üŸG  (iôNCG  äÉÄa »`a áØæ°üŸG  ÒZ) äÉéàæŸG  ,  Qƒ°üdG  õjhGôHh ÉjGôŸGh çÉKC’G

 êÉ```©dG hCG º```¶©dG hCG ¿hô``�dG hCG ±É``°üØ°üdG hCG ¿GQõ```«ÿG hCG Ö```°ü�dG hCG ø```«�ØdG hCG Ö```°ûÿG

 OGƒŸG ��J �É�e �ƒ�j Ée hCG áØNõdG hCG DƒdDƒ�dG ¥ôY hCG ¿Éeô¡µdG hCG ±ó°üdG hCG äƒ²G º¶Y hCG

. �«à°SÓÑdG øe hCG

á«°Sóæ¡dG äÉeóÿGh IQÉéà�d á«dhódG AÉ�ædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
¿ÉªY áæ£�°S , áÑjò©dG 130 : Ü.Q 182 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

�

�
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107649 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

 ójhõàdGh ájƒ¡àdGh �«ØéàdGh ójÈàdGh »¡£dGh QÉîÑdG ó«dƒJh áÄaóàdGh IQÉfE’G Iõ¡LCG

. á«ë°üdG ¢VGôZC’Gh  É«ŸÉH

á«°Sóæ¡dG äÉeóÿGh IQÉéà�d á«dhódG AÉ�ædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
¿ÉªY áæ£�°S , áÑjò©dG 130 : Ü.Q 182 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

107650 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

 ójhõàdGh ájƒ¡àdGh �«ØéàdGh ójÈàdGh »¡£dGh QÉîÑdG ó«dƒJh áÄaóàdGh IQÉfE’G Iõ¡LCG

. á«ë°üdG ¢VGôZC’Gh  É«ŸÉH

á«°Sóæ¡dG äÉeóÿGh IQÉéà�d á«dhódG AÉ�ædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
¿ÉªY áæ£�°S , áÑjò©dG 130 : Ü.Q 182 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

�

�
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108037 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

 ¢VGôZC’ ¢ù«dh) �ÑàdG  �FGóHh �ÑàdG  äÉéàæeh á©æ°üŸG  hCG  �ÉÿG OGƒŸGh �ÑàdGh ôFÉé°ùdG

 ¥Qhh  ÚæNóŸG  OGƒeh  ÜÉ�ãdG  OGƒYCGh  äÉY’ƒdGh  Ò¨°üdG  QÉé«°ùdGh  QÉé«°ùdGh  (á«ÑW

 ��d  �hGóàŸG  Ö«÷G  RÉ¡Lh  ôFÉé°S  (ôJÓa)  äÉë°Tôeh  ôFÉé°ùdG  Ö«HÉfCGh  ôFÉé°ùdG

 �FGƒ°ùdG , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG , Ö«HÉfCG ábQh »`a �ÑàdG ø�² ájhó«dG äGhOC’G ôFÉé°ùdG

 É¡FGõLCGh  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’Gh  Úî°ùJ  ¢Vô¨d  �ÑàdG  äÉéàæe  ,  á«fhÎµdE’G  ôFÉé°ù�d
. �ÑàdG hCG ôFÉé°ùdG Úî°ùJ ¢Vô¨d

�fG (RófGôH)ƒcÉHƒJ ¿ÉµjôeCG ¢û«àjôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 , 19808 ôjhÓjO , ¿ƒà¨æŸh , 300 âjƒ°S , OhQ Ó«aÎæ°S 2711 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG                                     

2017/2/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108193 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

. ájƒ«M äGOÉ°†e

¬jG ¢SG ÉØæ«°S RƒjQƒJGQƒH’ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 31699 , Góæ�µ«dhG …O ófG �æ«dƒH ¿G ¢SG õ«dÉa ó«°ùfƒµjQ …O GÎ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É«fÉÑ°SCG , GQÉaÉf »cƒdhG                                     

2017/3/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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108194 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

. ÜÉ¡àd’G äGOÉ°†e

¬jG ¢SG ÉØæ«°S RƒjQƒJGQƒH’ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 31699 , Góæ�µ«dhG …O ófG �æ«dƒH ¿G ¢SG õ«dÉa ó«°ùfƒµjQ …O GÎ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É«fÉÑ°SCG , GQÉaÉf »cƒdhG                                     

2017/3/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108195 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 16 áÄØdG »`a

 ÖàµdGh äÓéŸGh �ë°üdGh äÉ°SGôµdG , á«bQƒdG äÉéàæŸGh ¥QƒdGh äÉYƒÑ£ŸGh äGQƒ```°ûæŸG

 äÉ```�°ü�e , iƒ```�e ¥Qh , á«°SQóŸGh á```«ÑàµŸG �RGƒ```�dG , á```«fÓYE’G äÉ```°SGôµdGh äÉ```Ñ«àµdGh

 ,  á«aGôZƒJƒØdG  Qƒ°üdGh  Qƒ°üdG  äÉeƒÑdCG  ,  äÉÁƒ�àdG  ,  ájójôH  äÉbÉ£H  ,  (äGÎ°SƒH)

 , ™«bGƒàdG ôJÉaO , ø``jhÉæ©dG ôJÉaO , �É``ØWCÓd ø```jƒ�àdG Öàc , á```«ª«�©àdG OGƒŸGh äÉ```YƒÑ£ŸG

 ,  á«fƒJôµdG  äÉYƒÑ£ŸGh  äÉ©Ñ£dG  ,  ™°VôdG  �ÉØWC’G  Öàc  ,  á«dõg Öàc  ,  �ÉØWCÓd  Öàc

 ôJÉaOh  äGôcòe  ôJÉaO  ,  äÉ«eƒj  ,  á«£«£îàdG  �ƒ°SôdGh  º°SôdG  äÉ°SGôc  ,  á«°SÉWô�dG

 , ¥QƒdG ä’É�Kh �ÓbCÓd óYGƒbh �ÓbC’G , º°SôdGh áHÉàµdG äGhOCG , áHÉàµdG ¥Qh , á¶MÓŸG

 á«©ª°T øjƒ�J �ÓbCG , ¢UÉ°UôdG �ÓbCG …QÉÑeh ¢UÉ°UôdG �ÓbCG ä’ÉªMh ¢UÉ°UôdG �ÓbCG

 äÉjÉëŸGh �ÉØWCÓd á«FÉŸG ¿GƒdC’G äÉYƒª› , á«æØdG �RGƒ�dGh äÉeõ�à°ùŸG , ójóëàdG �ÓbCGh
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 �É`````àNC’G äÉ`````eƒÑdCG , á`````«WÉ£ŸG �É`````àNC’Gh ™`````HGƒ£dG , á```«aô²Gh á```«æØdG AÓ```£dG º`````�WCGh

 äÉbÉ£H , �OÉÑàdGh IQÉéàdG äÉbÉ£H , á«Ñ«MôJ äÉbÉ£H , âbDƒŸG º°TƒdG �°UGƒd , ™HGƒ£dGh

 ¢�Y É¡àYÉÑW øµÁ »àdG äGQÉ°ûdG , äGQÉ«°ùdG äGó°üŸ äÉ�°ü�e , º°SôdG ôWÉ°ùe , Ö©�dG

 , áHÉàµ�d ìGƒdCGh äÉMƒd , �«µ°ûà�d �É°ü�°üdG , äÉ�°ü�e , (á«�FÉ°üd äGQÉ°T) áØ�àfl í£°SCG

 , ¥Qh ¢SÉ«cCG , áeÉªb ¢SÉ«cCG , á«bQƒdG äÓØ²G ÖFÉ�M , á«bQƒdG äÓØ²G äÉ©Ñb , �jOÉæ°U

 ÎaO áØ�ZCG  ,  (ádƒªëŸG) áHÉàµdG  ìGƒdCG  ,  ¥QƒdG  �HÉ°ûe ,  äGó�éŸG ��e ,  äÓØ²G  áæjR

 á«©LôŸG äGQÉ°TE’G , äÉØ�ŸGh äGQÉÑ°VE’G , äÉØ�¨ŸGh �jQÉ¶ŸG , �FÉ°SôdG äÉMÉàa , äÉµ«°ûdG

 ,  á«bQƒdG  ¬LƒdG  �QÉfi  ,  ÉjGó¡dG  äÉbÉ£H  ,  (¢ùHÉµe)  äÉ°SÉÑc  ,  ÖàµdG  ófÉ°ùe  ,  Öàµ�d

. ¿ƒJôµdG Ö�Yh á«bQh äÉXÉØMh á«bQh �jOÉæe , â«dGƒàdG ¥Qh , á«bQƒdG �°TÉæŸG

»°S �G �G ódQhh »°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

, 32819 GójQƒ�a hóf’QhG 400 âjƒ°S Üƒd Îæ°S �QÉH çhÉ°S 9205 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG                                     

2017/3/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108196 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

 , ¢TÉª�dG øe �ÉØWC’G äÉXÉØM , (±ô£dG á°†jôY áÑbQ Ió�Y) áàµ°SC’G , (¢ùHÓe) QRBÉŸG

 , (áÑbô�d �jOÉæe) �ƒ°SôdÉH áfGOõe �jOÉæe , �ÉØWC’G �jhGô°S , ¢TÉª�dG øe �ÉØWC’G •ƒa

 ÜGƒKCG , áMÉÑ°ùdG �jhGô°S , �Éª²G Iƒ°ùæ�b , �Éª²G �N , �Éª²G �jOÉæ°U , �Éª²G ¢ùfGôH
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 , Å```WÉ°ûdG á````jòMCG , Å```WÉ°ûdG ¢ù```HÓe , �É```Lô�d Iô```«°ü�dG á``MÉÑ°ùdG �```jhGô°S , á```MÉÑ°ùdG

 ¢ùÑ�J Iôjóà°ùe á©Ñb) ájÒÑdG ,  (¢ùHÓe) (Oƒ�f áeõMCG) áeõMCG  ,  (¢ùHÓe) áeõMC’G

 øbP â– ™°VƒJ) �ÉØWC’G ájQó°U , (ájôµ°ù©dG ¢VGôZC’G »`ah äÓ£©dGh á°VÉjôdG »`a

 , �«bQ è```«°ùf hCG ¢û```jQ hCG hô``a øe áÑbô�d áë°ThCG , ¥QƒdG øe â°ù«d (�É©£dG AÉæKCG �``Ø£dG

 áÑbôdG  á«dÉY  ájòMCG  ,  áÑbôdG  á«dÉY  ájòMCG  ,  áÑbôdG  ‹ÉY  AGò²G  øe  É«�©dG  AGõLC’G

 Iô````«°ü�dG äÉfƒ�£æÑdG , (�```«�©à�d ä’É```ªM) ¢ù``HÓª�d ä’É```ªM , »``°VÉjôdG �Góîà°SÓd

 ,  äÉ````©Ñ�dG  øe  á```ÄJÉædG  ±Gƒ```²G  ,  (»```fÉà–  …ƒ```°ùf  ¢SÉ```Ñd)  �ƒ```°ü«ª�dG  ,  (¢ù``HÓª�d)

 Qó°U ¬H CÓÁ »æjR AÉ°ùc) ¢ü«ª�dG , (�É```ªëà°S’G äÉ```©Ñb) äÉ``©Ñb , ¢SCGôdG ¢SÉÑd äÉ©Ñb

 øe ¢ùHÓe , Ió��ŸG Oƒ�÷G øe ¢ùHÓe , á«°VÉjQ ¢ùHÓe , ¢ùHÓŸG , (ìƒ```àØŸG ¿É```à°ùØdG

 äÉbÉj  ,  äÉbÉ«dG  ájÉª²  á«µ«à°SÓH  OGƒe  ,  (ájƒ�Y  äGÎ°S)  äGÎ°S  ,  �WÉ©e  ,  Oƒ�÷G

 ±GôWCG , (ájôµæàdG äÓØ²G ¢ùHÓe) ¢ùHÓe , (¢ùHÓe) ádhô°ùŸG ¿É°üª�dG , (¢ùHÓe)

 äÉXÉØM)  äÉXÉØM  ,  ´õæ�d  á�HÉb  äÉbÉj  ,  äÉLGQódG  »ÑcGQ  ¢ùHÓe  ,  ¢ü«ª�dG  (QhÉ°SCG)

 , ¥ô©�d á°VôY ÜƒãdG ¬H ¢°ûëj OÉÑd , (¢ùHÓe) á«à– �jhGô°S , ¢TÉª�dG øe (�ÉØWC’G

 AÉØ�²G øe �OÉæ°üdG hCG ájòMC’G , (¢ùHÓe) áÄaóàdG »`a �óîà°ùJ ¿PC’G äÉ«bGh , �PÉÑe

 ájOÉ©dG  ájòMCÓd  ¿ó©ŸG  øe  äÉÑ«côJ  ,  �ª°ùdG  ó«°üd  äÉjôjó°U  ,  (á«�îædG  á�«°üØdG)

 , AÉHô¡µdÉH �ª©j ’ Úeó��d (äÉjÉaO) Åaóe , �ó�dG Iôµd ájòMCG , áÑbôdG äGP ájòMC’Gh

 äGQÉWEG , �ó�dG á°ùÑdCG øe ájƒ�©dG AGõLC’G , (�ó�dG á°ùÑdC’ áæjR) �ób á°ùÑdCG , �ób á°ùÑdCG

 øjOÈ¨dG ¢TÉªb , (¢ùHÓe) AGôa , AGôØdG øe ôKO , ÚJÉ°ùa , (�cÉ«g) (äÉ©Ñ��d äGQÉWEG)

 á«bƒa  ájòMCG  ,  (Î«L)  »`Ø°üf  AGòM  ,  (Î«÷G)  »`Ø°üædG  AGòë�d  Qƒ«°S  ,  (¢ùHÓe)

 ¢Tƒ�c , (¢ùHÓe) äGRÉØb , áeõMCG , ÜQGƒé�d á£HQCG , (¢Tƒ�µdG) AÉª�d áehÉ�e á«WÉ£e

 äGP ájòMCG , RÉÑªé�d ájòMCG , (AGóJQÓd) á�jƒW ÜGƒKCG , (AÉª�d òØæe ÒZ »`bƒa AGòM)

 á°ùÑdCG , (¢ùHÓe) ¢SCGQ á£HQCG , (¢ùHÓe)(¥Qh øe äÉ©Ñb) äÉ©Ñb , äÉ©Ñb , á«Ø°üf áÑbQ

 Ö©µdG AGõLCG , áÑbôdG äGP ájòMC’Gh ájOÉ©dG ájòMCÓd AGò²G Ö©c AGõLCG , AGóJQÓd ¢SCGQ
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 ,  á«�NGódG �É©ædG  ,  ÜQGƒL ,  (¢ùHÓe) ¬LƒdGh ¢SCGô�d á«bGh á«£ZCG  ,  Üƒ©c ,  ÜQGƒé�d

 ácƒÑfi ¿É°üªb , (¢ùHÓe) (»`aƒ°üdG è«°ùædG øe äGÎ°S) äGÎ°S , (¢ùHÓe) äGÎ°S

 ,  (¿É°üª�dG  øe  »eÉeC’G  Aõ÷G)  �ÉØWC’G  �jGôe  ,  (¢ùHÓe)  ôjô²G  hCG  ±ƒ°üdG  øe

 ,  (Oƒ�÷G øe ¢ùHÓe) Oƒ�L ,  •ÉHôdÉH  áÑbQ  äGP  ájòMCG  ,  (¢ùHÓe) ácƒÑfi  ¢ùHÓe

 (º°ùé�d á«fÉàc ¢ùHÓe) á«fÉàc ¢ùHÓe , ¥É°ù�d AÉ°ùc , (Ió��ŸG Oƒ�÷G øe ¢ùHÓe) Oƒ�L

 , ájôµæàdG äÓØ²G ¢ùHÓe , �ƒæ�d á©æbCG , (¢ùHÓŸG øe AGõLCG) (IõgÉL) áfÉ£H , (¢ùHÓe)

 Oƒ�ædG  áeõMCG  ,  GOôØæe  �É¡HE’G  ƒ°ùµJh  É©e  ™HQC’G  ™HÉ°UC’G  ƒ°ùµJ  �°SôdGh  ó«�d  äGRÉØb

 ïdEG .. AGôØdÉH ƒ°ùµe �jƒW »HƒÑfCG AÉ£Z) áaƒŸG , äGQÉ«°ùdG »�FÉ°S ¢ùHÓe , (¢ùHÓe)

 , �æ©dG äÉ£HQ , ¢TÉª�dG øe (�ÉØWC’G äÉXÉØM) äÉXÉØM , (¢ùHÓe) (øjó«dG áÄaóàd

 ájOQCG  ,  á«LQÉÿG ¢ùHÓŸG  ,  ájOÉ©dG  ájòMC’Gh ¥É°ùdG  á«dÉY ájòMCÓd á«b’õfEG  ’ �FÉ°Sh

 ¢ù```HÓe , �É``Lô�d á``«à– �jhGô°S , (�ÉLô�d �ƒ``ædG ¢SÉ``Ñd) á``eÉéH , �WÉ©e , á``«dGhô°S

 �WÉæe »`a ¢ùÑ�J Iƒ°ùæ�b äGP á«FGôa IÎ°S) ácÈdG , (¢ùHÓe) ¥Qh øe äÉ©Ñb , á«bQh

 , ÉeÉé«ÑdG , (á«aƒ°U Iõæc) ôaƒ�ÑdG , (äÉ©Ñ��d áÄJÉf ±GƒM) áÄJÉf ±GƒM , (‹Éª°ûdG Ö£�dG

 ,  (�Éªëà°S’G  ÜGƒKCG)  ÜGhQCG  ,  (¢ùHÓŸG  øe  AGõLCG)  IõgÉL  áfÉ£H  ,  IõgÉL  ¢ùHÓe

 , (á«aƒc) ìÉ°Th , (á«aƒc) ìÉ°Th , ¢ùÑ�d §FGô°T , (ájóæ¡dG ICGôŸG ÜƒK) …QÉ°ùdG , �OÉæ°üdG

 AGõLCG) ¢ü«ª�dG äÉbÉj , ¢ü«ª�dG øe á«eÉeC’G ™£�dG , ¢ùHÓe (¢SÎdG) ´QódG , ä’É°ûdG

 ájòMCG  ,  (ájòMC’G ÜÉ�YCG) ájòMCG  ,  ájòMC’G ,  ¿É°üª�dG ,  (ÚØàµdGh �æ©dG ¥ƒ£J ÜƒãdG

 ájòMCG , (ájòMC’G »`a ¥’õfÓd á©fÉe �FÉ°Sh) ájòMCG , (ájòMC’G »`a ójó²G øe ™£b)

 ¢SCGôdG  äÉ©Ñb  ,  IQƒæàdG  ,  �ÉLô�d  á«à–  ¿É°üªb  ,  �àµ�d  �WÉ©e  ,  (ájòMC’G  »°TGƒM)

 á«LQÉN ÜÉ«K) �ª°ùdG , (á«�NGO ¢ùHÓe) á«à– ¿É°üªb , ±ÉØNCG , �ƒæ�d á©æbCG , á�«°†dG

 ÜQGƒL , IÒ°ü�dG ÜQGƒ÷G �«�©J äGhOCG , (ñÉ°ùJ’G øe ¢ùHÓŸG ájÉbƒd ióJôJ á°VÉØ°†a

 §«fi  AGò²G  øe  ¢�YC’G  Aõé�d  AÉbh)  �MÉµdG  ¥ÉªW  ,  �ó�dG  ¢SÉÑd  �É©f  ,  IÒ°üb

 »`aƒ°U  ¢ü«ªb)  »°VÉjQ  á«°SôL  ,  (¥É°ùdG  á«dÉY  á«°VÉjQ  ájòMCG)  á°VÉjôdG  ,  (�MÉµdÉH
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 ÜQGƒL , ÜQGƒL , ÜQGƒé�d ä’ÉªM , á«°VÉjQ ájòMCG , (¿ƒ«°VÉjôdG ¬jóJôj �Ñ²G ºµfi

 , (AGôØdG øe ôKO) ôKO , (¥ô©�d á°UÉe ÜQGƒL) ÜQGƒL , (ÜQGƒ÷G �LCG øe Ö©µ�d AGõLCG)

 ,  (ájòMCG)  �ó�dG  Iôµd  ¥É°ùdG  á«dÉY  ájòMCÓd  QGQRCG  ,  (á«Ø°üædG  ájòMCÓd  Qƒ«°S)  Qƒ«°S

 ä’ÉªM , ¢ùª°û�d äÉ©Ñb , (áMÉÑ°ù�d �óH) �óH , �óH , (¢ùHÓe) »`aƒ°U è«°ùf øe äGÎ°S

 äGÎ°S , (á«�NGO ¢ùHÓe) ¥ô©dG ¢UÉ°üàe’ á«à– ¢ùHÓe , ÜQGƒ÷G á£HQCG hCG ¿ƒ�£æÑdG

 , (äÒ°T »J) �ÉªcC’G IÒ°üb ¿É°üªb , (á«à– ¢ùHÓe) ¿É°üªb , áMÉÑ°ùdG ÜÉ«K , ábô©e

 §FGô°T  ,  áØ«ØN  �WÉ©e  ,  á°VÉØ°†a  ÜÉ«K  ,  �ó�dG  äÉ°SƒÑ�Ÿ  ±GôWCG  ,  á�°üà�e  ÜÉ«K

 ¢ùHÓe  ,  áeÉªY  ,  (áMÉÑ°ù�d)  �ÉLô�d  (äQƒ°T)  IÒ°üb  �jhGô°S  ,  �jhGô°S  ,  �jhGô°ùdG

 , á«�NGO ¢ùHÓe , á«à– �jhGô°S , (¥ô©�d IOÉ°†e á«�NGO ¢ùHÓe) á«�NGO ¢ùHÓe , á«�NGO

 …ƒ�©dG Aõ÷G) áYôa , IóMƒe ¢ùHÓe , (¥ô©�d IOÉ°†e á«�NGO ¢ùHÓe) á«�NGO ¢ùHÓe

 , (�ª°ùdG ó«°üd äGQó°U) äGQó°U , äGQó°U , (¢ùHÓe) áÑéMCG ,  (�ó�dG äÉ°SƒÑ�e øe

 ájòMCÓd Qƒ«°S  hCG  »°TGƒM ,  AÉª�d  áehÉ�e ¢ùHÓe ,  äGQó°U ,  (äÉ©Ñ�dG  áYÉæ°U) á©æbCG

 , (º°ù÷G IQGôM áLQóH ßØà–) AÉŸG ¢�Y ��Mõà�d áÑWQ �óH , ájòMC’Gh ¥É°ùdG á«dÉY

 AGõLCG) ¢ü«ª�dG Òf , (¢ùHÓe) ¿É°üª�dG QhÉ°SCG , á«Ñ°ûN ájòMCG , (QÉªN ™ªL) ôªÿG

 . (¿É°üª�dG øe ÚØàµdGh �æ©dG ¥ƒ£J »àdG ÜƒãdG

»°S �G �G ódQhh »°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

, 32819 , GójQƒ�a hóf’QhG , 400 âjƒ°S Üƒd Îæ°S �QÉH çhÉ°S 9205 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG                                     

2017/3/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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108197 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 28 áÄØdG »`a

 á«FÉŸG ÜÉ©dC’G ¢TÉª�dÉH Iƒ°ûëŸG äÉfGƒ«²G á«°VÉjôdG äGhOC’G Ö©�dG äGhOCG ÜÉ©dC’Gh Ö©�dG

 �ÉØWC’G Ö©dh áMÉÑ°ùdG ÜÉ©dCG  äÉØë�e ¬«aÎdG ¢VGôZC’ áMÉÑ°ùdG �ôHh ïØæ�d á�HÉ�dG

 Ö©�dGh áªîØdG Ö©�dGh �fÉH …ƒàdGh Ö©�dG äÉfÉ÷ƒ°U �Éª²G Ö©dh �ÉØWC’G Qô°S Ö©dh

 ôgõdGh  RÉ¨dC’G  Ö©dh  ácôëàŸG  ¢eódGh  ¢TÉª�dÉH  Iƒ°ûëŸG  áªîØdG  äÉfGƒ«²Gh  Iƒ°ûëŸG

 IôFÉ£dG ¥ÉÑWC’Gh ƒ¨°ù«÷G áÑ©dh ƒjƒ«dGh Rƒ«æehQGh á«Ñ°ûÿG äÉYƒªéŸGh Ö©�dG ¥Qhh

 äGôµdGh �````dƒ¨dG ÜÉ````©dCGh ähô```µdG ÜÉ```©dCGh ôØ°ùdG ÜÉ©dCGh õª«ZOQƒÑdGh ¢ùcõH �Rƒ```«ŸGh

 É¡JÉ�ë�eh ø°ûcC’G  ÜÉ©dCGh  É¡JÉ�ë�eh ø°ûcC’G  äÉ«°üî°Th  äGôµdG  É¡JÉ�ë�eh �°TÉæŸGh

 Ö©�dG  ¢ùHÓeh Ö©�dG  ôé°ûdG  ±QÉNRh ÜÉ©dC’G  Ö©d º�WCGh  äÉfƒdÉÑdGh  ø°ûcC’G  ÜÉ©dCGh

 ájhó«dG äGóMƒdG h äÉYÉ�ØdG »°üY �ƒ�Mh º�WCGh äÓØ²G ÉjGógh á«bQƒdG äGôFÉ£dGh

 á«FÉHô¡µdG ø°ûcC’G ÜÉ©dCGh á«fƒjõØ�àdG ájhó«dG ÜÉ©dC’G ä’BGh á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’ÉH á°UÉÿG

. �ÉØWCÓd �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe Ö©dh ó«�÷G äGôch äÉÑcôŸG Ö©d á«µ«àµàdG Ö©�dG ÜÉ©dCGh

»°S �G �G ódQhh »°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 , 32819 , GójQƒ�a hóf’QhG , 400 âjƒ°S Üƒd Îæ°S �QÉH çhÉ°S 9205 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG                                     

2017/3/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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108199 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

 äÓ```MôdGh á```«MÉ«°ùdG ä’ƒ```÷G º```«¶æJ , äGRÉ```LE’G §```«£îJ äÉ```eóN , ô```Ø°ùdG äÉ```eóN

 ôØ°ùdÉH  á��©àŸG  äÉeƒ�©ŸG  äÉeóN  ,  ájôëÑdG  äÓMôdG  º«¶æJ  ,  äÉgõædGh  IÒ°ü�dG

 ôØ°ùdG  º«¶æàd  ôØ°ùdG  ä’Éch  äÉeóN  ,  ôØ°ùdG  ä’Éch  äÉeóN  ,  á«MÉ«°ùdG  ä’ƒ÷Gh

 äÉ©«Ñe  ÒaƒJ  ,  ôØ°ùdG  Ö«JôJh  º«¶æJ  ,  á«¡«aÎdG  �FGó²Gh  äÉgõæàŸG  ¤EG  �ƒNódGh

 âfÎfE’G  ÈY  õé²G  ,  ºFÉ°ù�dG  �õ²  âfÎfE’G  ÈY  õé²G  ,  âfÎfE’G  ÈY  ôcGòàdG

 ��ædG  äÉeƒ�©e äÉeóN ,  á«¡«aÎdG  �FGó²Gh  äÉgõæàŸG  ºFÉ°ùb  �õMh ôØ°ùdGh  ¥OÉæØ�d

 , äGQÉ«°ùdG ±ÉØ£°UGh ±ƒbh äÉeóN , ��ædG �FÉ°Sƒd âfÎfE’G ÈY õé²G , äÓ°UGƒŸGh

 äÉeóN , iôNCG äÉÑcôeh ácôëàŸG »°SGôµdGh �ÉØWC’G äÉHôYh á«FGƒ¡dG äÉLGQódG ÒLCÉJ

 áµÑ°T ¢�Y ™bƒe ÒaƒJ , ôØ°ùdG �É› »`a âfÎfE’G ¢�Y äÉfÉ«H IóYÉb ÒaƒJ , øjõîàdG

 âfÎfE’G áµÑ°T ¢�Y ™bƒe ÒaƒJ , äÉfGƒ«²G PÉ�fEG äÉeóN , ôØ°ùdG �É› »`a âfÎfE’G

. äÉfGƒ«²G PÉ�fEG �É› »`a

»°S �G �G ódQhh »°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 , 32819 , GójQƒ�a hóf’QhG , 400 âjƒ°S Üƒd Îæ°S �QÉH çhÉ°S 9205 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG                                     

2017/3/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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108200 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

 º«¶æJ  ,  »gÓŸG  áæjóeh  á«¡«aÎdG  �FGó²Gh  äÉgõæàŸG  äÉeóN ,  á«¡«aÎdG  äÉeóÿG

 , »Mô°ùŸG êÉàfE’G , �«ãªàdGh á«²G äGAGOC’Gh ¢VQÉ©ŸGh ¢Vhô©dG ìô°ùe , ¢Vhô©dGh ¢VQÉ©ŸG

 äÉeóN  ,  á«¡«aÎdG  äÉª«îŸG  ,  º«�©àdG  äÉeóN  ,  äÉeƒ�©ŸG  äÉeóN  ,  ÖjQóàdG  äÉeóN

 º«�©àdGh ¬```«aÎdG äÉ```eóN , á```«aÉ�ãdGh á```«°VÉjôdG á£°ûfC’G , ¿Gƒ```«²G º```�©H á```bÓY äGP

 �É```› »`a â```fÎfE’G á```µÑ°T ¢�Y ™bƒe ô```«aƒJ , »gÓŸG á```æjóÃ á```��©àŸG hCG »`a á```eó�ŸG

 ¢ü°ü�dGh ™«°VGƒŸG …ƒàëjh º°†j âfÎfE’G áµÑ°T ¢�Y ™bƒe ÒaƒJ , º«�©àdGh ¬«aÎdG

 , âfÎfE’G ¢�Y á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸG ÒaƒJ , á«dÉ«N hCG á«FGhôdG ÒZh á«dÉ«ÿG á«FGhôdG

 iƒàëŸ  ™jRƒàdGh  ¢Vô©dGh  êÉàfE’G  ,  âfÎfE’G  ÈY  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdG  iƒàfi  Ëó�J

 ,  á«YGPE’G èeGÈdGh ¿ƒjõØ�àdGh �ÓaC’G èeGôH êÉàfEG  ,  ¬«aÎdG êÉàfEG  ,  IOó©àŸG §FÉ°SƒdG

 äÉeóN , ¬«aÎdG ôcGòJ ä’Éch äÉeóN , ƒjó«ØdGh á«©ª°ùdGh á«Jƒ°üdG äÓ«é°ùàdG êÉàfEG

 äÉeóÿG , ácôëàŸG �ƒ°SôdG äÉeóN , IOó©àŸG §FÉ°SƒdGh äƒ°üdGh »ªbôdG ƒjó«ØdG ô°ûf

 AGôLEG , á«¡«aÎdG �Éªéà°S’Gh áMGôdG �aGôe ÒaƒJ , á«°VÉjôdG äGó©ŸG ÒLCÉJ , ájÒÿG

. �FGó²Gh á«¡«aÎdG äÉgõæàª�d á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷G

»°S �G �G ódQhh »°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 , 32819 , GójQƒ�a hóf’QhG , 400 âjƒ°S Üƒd Îæ°S �QÉH çhÉ°S 9205 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG                                     

2017/3/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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108201 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 16 áÄØdG »`a

 ÖàµdGh äÓéŸGh �ë°üdGh äÉ°SGôµdG , á«bQƒdG äÉéàæŸGh ¥QƒdGh äÉYƒÑ£ŸGh äGQƒ°ûæŸG

 äÉ�°ü�e  ,  iƒ�e  ¥Qh  ,  á«°SQóŸGh  á«ÑàµŸG  �RGƒ�dG  ,  á«fÓYE’G  äÉ°SGôµdGh  äÉÑ«àµdGh

 ,  á«aGôZƒJƒØdG  Qƒ°üdGh  Qƒ°üdG  äÉeƒÑdCG  ,  äÉÁƒ�àdG  ,  ájójôH  äÉbÉ£H  ,  (äGÎ°SƒH)

 , ™«bGƒàdG ôJÉaO , øjhÉæ©dG ôJÉaO , �ÉØWCÓd øjƒ�àdG Öàc , á«ª«�©àdG OGƒŸGh äÉYƒÑ£ŸG

 ,  á«fƒJôµdG  äÉYƒÑ£ŸGh  äÉ©Ñ£dG  ,  ™°VôdG  �ÉØWC’G  Öàc  ,  á«dõg Öàc  ,  �ÉØWCÓd  Öàc

 ôJÉaOh  äGôcòe  ôJÉaO  ,  äÉ«eƒj  ,  á«£«£îàdG  �ƒ°SôdGh  º°SôdG  äÉ°SGôc  ,  á«°SÉWô�dG

 , ¥QƒdG ä’É�Kh �ÓbCÓd óYGƒbh �ÓbC’G , º°SôdGh áHÉàµdG äGhOCG , áHÉàµdG ¥Qh , á¶MÓŸG

 øjƒ�J  �ÓbCG  ,  ¢UÉ°UôdG  �ÓbCG  …QÉÑeh  ¢UÉ°UôdG  �ÓbCG  ä’ÉªMh  ¢UÉ°UôdG  �ÓbCG

 �ÉØWCÓd á«FÉŸG ¿GƒdC’G äÉYƒª› , á«æØdG �RGƒ�dGh äÉeõ�à°ùŸG , ójóëàdG �ÓbCGh á«©ª°T

 �ÉàNC’G äÉeƒÑdCG , á«WÉ£ŸG �ÉàNC’Gh ™HGƒ£dG , á«aô²Gh á«æØdG AÓ£dG º�WCGh äÉjÉëŸGh

 äÉbÉ£H , �OÉÑàdGh IQÉéàdG äÉbÉ£H , á«Ñ«MôJ äÉbÉ£H , âbDƒŸG º°TƒdG �°UGƒd , ™HGƒ£dGh

 ¢�Y É¡àYÉÑW øµÁ »àdG äGQÉ°ûdG , äGQÉ«°ùdG äGó°üŸ äÉ�°ü�e , º°SôdG ôWÉ°ùe , Ö©�dG

 , áHÉàµ�d ìGƒdCGh äÉMƒd , �«µ°ûà�d �É°ü�°üdG , äÉ�°ü�e , (á«�FÉ°üd äGQÉ°T) áØ�àfl í£°SCG

 , ¥Qh ¢SÉ«cCG , áeÉªb ¢SÉ«cCG , á«bQƒdG äÓØ²G ÖFÉ�M , á«bQƒdG äÓØ²G äÉ©Ñb , �jOÉæ°U

 ÎaO áØ�ZCG  ,  (ádƒªëŸG) áHÉàµdG  ìGƒdCG  ,  ¥QƒdG  �HÉ°ûe ,  äGó�éŸG ��e ,  äÓØ²G  áæjR

 á«©LôŸG äGQÉ°TE’G , äÉØ�ŸGh äGQÉÑ°VE’G , äÉØ�¨ŸGh �jQÉ¶ŸG , �FÉ°SôdG äÉMÉàa , äÉµ«°ûdG

 ,  á«bQƒdG  ¬LƒdG  �QÉfi  ,  ÉjGó¡dG  äÉbÉ£H  ,  (¢ùHÉµe)  äÉ°SÉÑc  ,  ÖàµdG  ófÉ°ùe  ,  Öàµ�d
. ¿ƒJôµdG Ö�Yh á«bQh äÉXÉØMh á«bQh �jOÉæe , â«dGƒàdG ¥Qh , á«bQƒdG �°TÉæŸG

»°S �G �G ódQhh »°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 , 32819 , GójQƒ�a hóf’QhG , 400 âjƒ°S Üƒd Îæ°S �QÉH çhÉ°S 9205 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG                                     

2017/3/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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108202 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

 , ¢TÉª�dG øe �ÉØWC’G äÉXÉØM , (±ô£dG á°†jôY áÑbQ Ió�Y) áàµ°SC’G , (¢ùHÓe) QRBÉŸG

 , (áÑbô�d �jOÉæe) �ƒ°SôdÉH áfGOõe �jOÉæe , �ÉØWC’G �jhGô°S , ¢TÉª�dG øe �ÉØWC’G •ƒa

 ,  áMÉÑ°ùdG  �jhGô°S  ,  �Éª²G  Iƒ°ùæ�b  ,  �Éª²G  �N  ,  �Éª²G  �jOÉæ°U  ,  �Éª²G  ¢ùfGôH

 , ÅWÉ°ûdG ájòMCG , ÅWÉ°ûdG ¢ùHÓe , �ÉLô�d IÒ°ü�dG áMÉÑ°ùdG �jhGô°S , áMÉÑ°ùdG ÜGƒKCG

 ¢ùÑ�J Iôjóà°ùe á©Ñb) ájÒÑdG ,  (¢ùHÓe) (Oƒ�f áeõMCG) áeõMCG  ,  (¢ùHÓe) áeõMC’G

 øbP â– ™°VƒJ) �ÉØWC’G ájQó°U , (ájôµ°ù©dG ¢VGôZC’G »`ah äÓ£©dGh á°VÉjôdG »`a

 , �``«bQ è``«°ùf hCG ¢û``jQ hCG hô``a ø`e áÑbô�d áë°ThCG , ¥QƒdG øe â°ù«d (�É©£dG AÉæKCG �Ø£dG

 áÑbôdG  á«dÉY  ájòMCG  ,  áÑbôdG  á«dÉY  ájòMCG  ,  áÑbôdG  ‹ÉY  AGò²G  øe  É«�©dG  AGõLC’G

 IÒ°ü�dG  äÉfƒ�£æÑdG  ,  (�«�©à�d  ä’ÉªM)  ¢ùHÓª�d  ä’ÉªM  ,  »°VÉjôdG  �Góîà°SÓd

 äÉ©Ñb ,  äÉ©Ñ�dG  øe áÄJÉædG  ±Gƒ²G  ,  (ÊÉà– …ƒ°ùf ¢SÉÑd) �ƒ°ü«ª�dG  ,  (¢ùHÓª�d)

 ¿Éà°ùØdG Qó°U ¬H CÓÁ »æjR AÉ°ùc) ¢ü«ª�dG , (�Éªëà°S’G äÉ©Ñb) äÉ©Ñb , ¢SCGôdG ¢SÉÑd

 ,  Oƒ�÷G øe ¢ùHÓe , Ió��ŸG Oƒ�÷G øe ¢ùHÓe , á«°VÉjQ ¢ùHÓe , ¢ùHÓŸG ,  (ìƒàØŸG

 , (¢ùHÓe) äÉbÉj , äÉbÉ«dG ájÉª² á«µ«à°SÓH OGƒe , (ájƒ�Y äGÎ°S) äGÎ°S , �WÉ©e

 (QhÉ°SCG)  ±GôWCG  ,  (ájôµæàdG  äÓØ²G  ¢ùHÓe) ¢ùHÓe ,  (¢ùHÓe) ádhô°ùŸG  ¿É°üª�dG

 (�ÉØWC’G äÉXÉØM) äÉXÉØM ,  ´õæ�d á�HÉb äÉbÉj ,  äÉLGQódG  »ÑcGQ ¢ùHÓe ,  ¢ü«ª�dG

 ,  �PÉÑe ,  ¥ô©�d á°VôY ÜƒãdG  ¬H ¢°ûëj OÉÑd ,  (¢ùHÓe) á«à– �jhGô°S ,  ¢TÉª�dG  øe

 á�«°üØdG) AÉØ�²G øe �OÉæ°üdG hCG ájòMC’G , (¢ùHÓe) áÄaóàdG »`a �óîà°ùJ ¿PC’G äÉ«bGh

 äGP ájòMC’Gh ájOÉ©dG ájòMCÓd ¿ó©ŸG øe äÉÑ«côJ , �ª°ùdG ó«°üd äÉjôjó°U , (á«�îædG

 , �ób á°ùÑdCG , AÉHô¡µdÉH �ª©j ’ Úeó��d (äÉjÉaO) Åaóe , �ó�dG Iôµd ájòMCG , áÑbôdG

 äGQÉWEG)  äGQÉWEG  ,  �ó�dG  á°ùÑdCG  øe  ájƒ�©dG  AGõLC’G  ,  (�ó�dG  á°ùÑdC’  áæjR)  �ób  á°ùÑdCG

 , (¢ùHÓe) øjOÈ¨dG ¢TÉªb , (¢ùHÓe) AGôa , AGôØdG øe ôKO , ÚJÉ°ùa , (�cÉ«g) (äÉ©Ñ��d

 áehÉ�e á«WÉ£e á«bƒa ájòMCG , (Î«L) »`Ø°üf AGòM , (Î«÷G) »`Ø°üædG AGòë�d Qƒ«°S

 ÒZ »bƒa AGòM) ¢Tƒ�c , (¢ùHÓe) äGRÉØb , áeõMCG , ÜQGƒé�d á£HQCG , (¢Tƒ�µdG) AÉª�d

3lamat   1195   HA.indd   16 5/16/17   9:45 AM

-156-



(1195) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 , äÉ©Ñb , á«Ø°üf áÑbQ äGP ájòMCG , RÉÑªé�d ájòMCG , (AGóJQÓd) á�jƒW ÜGƒKCG , (AÉª�d òØæe

 AGõLCG , AGóJQÓd ¢SCGQ á°ùÑdCG , , (¢ùHÓe) ¢SCGQ á£HQCG , (¢ùHÓe)(¥Qh øe äÉ©Ñb) äÉ©Ñb

 ,  Üƒ©c  ,  ÜQGƒé�d  Ö©µdG  AGõLCG  ,  áÑbôdG  äGP  ájòMC’Gh  ájOÉ©dG  ájòMCÓd  AGò²G  Ö©c

 , (¢ùHÓe) äGÎ°S , á«�NGódG �É©ædG , ÜQGƒL , (¢ùHÓe) ¬LƒdGh ¢SCGô�d á«bGh á«£ZCG

 hCG  ±ƒ°üdG  øe  ácƒÑfi  ¿É°üªb  ,  (¢ùHÓe)  (»`aƒ°üdG  è«°ùædG  øe  äGÎ°S)  äGÎ°S

 ácƒÑfi  ¢ùHÓe ,  (¿É°üª�dG  øe »eÉeC’G  Aõ÷G) �ÉØWC’G  �jGôe ,  (¢ùHÓe) ôjô²G

 øe ¢ùHÓe) Oƒ�L , (Oƒ�÷G øe ¢ùHÓe) Oƒ�L , •ÉHôdÉH áÑbQ äGP ájòMCG , (¢ùHÓe)

 áfÉ£H , (¢ùHÓe) (º°ùé�d á«fÉàc ¢ùHÓe) á«fÉàc ¢ùHÓe , ¥É°ù�d AÉ°ùc , (Ió��ŸG Oƒ�÷G

 ó«�d äGRÉØb , ájôµæàdG äÓØ²G  ¢ùHÓe , �ƒæ�d á©æbCG  ,  (¢ùHÓŸG øe AGõLCG) (IõgÉL)

 ,  (¢ùHÓe)  Oƒ�ædG  áeõMCG  ,  GOôØæe  �É¡HE’G  ƒ°ùµJh  É©e  ™HQC’G  ™HÉ°UC’G  ƒ°ùµJ  �°SôdGh

 (øjó«dG áÄaóàd ïdEG .. AGôØdÉH ƒ°ùµe �jƒW »HƒÑfCG AÉ£Z) áaƒŸG , äGQÉ«°ùdG »�FÉ°S ¢ùHÓe

 á«b’õfG ’ �FÉ°Sh , �æ©dG äÉ£HQ , ¢TÉª�dG øe (�ÉØWC’G äÉXÉØM) äÉXÉØM , (¢ùHÓe)

 , �WÉ©e , á«dGhô°S ájOQCG , á«LQÉÿG ¢ùHÓŸG , ájOÉ©dG ájòMC’Gh ¥É°ùdG á«dÉY ájòMCÓd

 ¥Qh øe äÉ©Ñb , á«bQh ¢ùHÓe , �ÉLô�d á«à– �jhGô°S , (�ÉLô�d �ƒædG ¢SÉÑd) áeÉéH

 ±GƒM , (‹Éª°ûdG Ö£�dG �WÉæe »`a ¢ùÑ�J Iƒ°ùæ�b äGP á«FGôa IÎ°S) ácÈdG , (¢ùHÓe)

 ,  IõgÉL  ¢ùHÓe  ,  ÉeÉé«ÑdG  ,  (á«aƒ°U  Iõæc)  ôaƒ�ÑdG  ,  ,  (äÉ©Ñ��d  áÄJÉf  ±GƒM)  áÄJÉf

 ÜƒK) …QÉ°ùdG , �OÉæ°üdG , (�Éªëà°S’G ÜGƒKCG) ÜGhQCG , (¢ùHÓŸG øe AGõLCG) IõgÉL áfÉ£H

 (¢SÎdG) ´QódG , ä’É°ûdG , (á«aƒc) ìÉ°Th , (á«aƒc) ìÉ°Th , ¢ùÑ�d §FGô°T , (ájóæ¡dG ICGôŸG

 �æ©dG  ¥ƒ£J  ÜƒãdG  AGõLCG)  ¢ü«ª�dG  äÉbÉj  ,  ¢ü«ª�dG  øe  á«eÉeC’G  ™£�dG  ,  ¢ùHÓe

 ójó²G  øe ™£b) ájòMCG  ,  (ájòMC’G ÜÉ�YCG) ájòMCG  ,  ájòMC’G ,  ¿É°üª�dG  ,  (ÚØàµdGh

 , (ájòMC’G »°TGƒM) ájòMCG , (ájòMC’G »`a ¥’õfÓd á©fÉe �FÉ°Sh) ájòMCG , (ájòMC’G »`a

 , �ƒæ�d á©æbCG , á�«°†dG ¢SCGôdG äÉ©Ñb , IQƒæàdG , �ÉLô�d á«à– ¿É°üªb , �àµ�d �WÉ©e

 ióJôJ  á°VÉØ°†a  á«LQÉN  ÜÉ«K)  �ª°ùdG  ,  (á«�NGO  ¢ùHÓe)  á«à–  ¿É°üªb  ,  ±ÉØNCG

 �É©f  ,  IÒ°üb  ÜQGƒL  ,  IÒ°ü�dG  ÜQGƒ÷G  �«�©J  äGhOCG  ,  (ñÉ°ùJ’G  øe  ¢ùHÓŸG  ájÉbƒd

 á°VÉjôdG , (�MÉµdÉH §«fi AGò²G øe ¢�YC’G Aõé�d AÉbh) �MÉµdG ¥ÉªW , �ó�dG ¢SÉÑd
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 ¬jóJôj �Ñ²G ºµfi  »`aƒ°U ¢ü«ªb) »°VÉjQ á«°SôL , (¥É°ùdG á«dÉY á«°VÉjQ ájòMCG)

 �LCG øe Ö©µ�d AGõLCG) ÜQGƒL , ÜQGƒL , ÜQGƒé�d ä’ÉªM , á«°VÉjQ ájòMCG , (¿ƒ«°VÉjôdG

 ájòMCÓd Qƒ«°S) Qƒ«°S , (AGôØdG øe ôKO) ôKO , (¥ô©�d á°UÉe ÜQGƒL) ÜQGƒL , (ÜQGƒ÷G

 »`aƒ°U è«°ùf øe äGÎ°S , (ájòMCG) �ó�dG Iôµd ¥É°ùdG á«dÉY ájòMCÓd QGQRCG , (á«Ø°üædG

 á£HQCG  hCG  ¿ƒ�£æÑdG  ä’ÉªM ,  ¢ùª°û�d  äÉ©Ñb  ,  (áMÉÑ°ù�d  �óH)  �óH  ,  �óH  ,  (¢ùHÓe)

 ÜÉ«K  ,  ábô©e  äGÎ°S  ,  (á«�NGO  ¢ùHÓe)  ¥ô©dG  ¢UÉ°üàe’  á«à–  ¢ùHÓe  ,  ÜQGƒ÷G

 , á�°üà�e ÜÉ«K , (äÒ°T »J) �ÉªcC’G IÒ°üb ¿É°üªb , (á«à– ¢ùHÓe) ¿É°üªb , áMÉÑ°ùdG

 , �jhGô°S , �jhGô°ùdG §FGô°T , áØ«ØN �WÉ©e , á°VÉØ°†a ÜÉ«K , �ó�dG äÉ°SƒÑ�Ÿ ±GôWCG

 á«�NGO ¢ùHÓe , á«�NGO ¢ùHÓe , , áeÉªY , (áMÉÑ°ù�d) �ÉLô�d (äQƒ°T) IÒ°üb �jhGô°S

 á«�NGO  ¢ùHÓe  ,  á«�NGO  ¢ùHÓe  ,  á«à–  �jhGô°S  ,  (¥ô©�d  IOÉ°†e  á«�NGO  ¢ùHÓe)

 äÉ°SƒÑ�e øe …ƒ�©dG Aõ÷G) áYôa , IóMƒe ¢ùHÓe , (¥ô©�d IOÉ°†e á«�NGO ¢ùHÓe)

 áYÉæ°U) á©æbCG , (�ª°ùdG ó«°üd äGQó°U) äGQó°U , äGQó°U , (¢ùHÓe) áÑéMCG , (�ó�dG

 ¥É°ùdG  á«dÉY  ájòMCÓd  Qƒ«°S  hCG  »°TGƒM  ,  AÉª�d  áehÉ�e  ¢ùHÓe  ,  äGQó°U  ,  (äÉ©Ñ�dG

 ™ªL) ôªÿG , (º°ù÷G IQGôM áLQóH ßØà–) AÉŸG ¢�Y ��Mõà�d áÑWQ �óH , ájòMC’Gh

 »àdG  ÜƒãdG  AGõLCG)  ¢ü«ª�dG  Òf ,  (¢ùHÓe) ¿É°üª�dG  QhÉ°SCG  ,  á«Ñ°ûN ájòMCG  ,  (QÉªN

. (¿É°üª�dG øe ÚØàµdGh �æ©dG ¥ƒ£J

»°S �G �G ódQhh »°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 , 32819 , GójQƒ�a hóf’QhG , 400 âjƒ°S Üƒd Îæ°S �QÉH çhÉ°S 9205 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG                                     

2017/3/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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108203 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 28 áÄØdG »`a

 á«FÉŸG ÜÉ©dC’G ¢TÉª�dÉH Iƒ°ûëŸG äÉfGƒ«²G á«°VÉjôdG äGhOC’G Ö©�dG äGhOCG ÜÉ©dC’Gh Ö©�dG

 �ÉØWC’G Ö©dh áMÉÑ°ùdG ÜÉ©dCG  äÉØë�e ¬«aÎdG ¢VGôZC’ áMÉÑ°ùdG �ôHh ïØæ�d á�HÉ�dG

 Ö©�dGh áªîØdG Ö©�dGh �fÉH …ƒàdGh Ö©�dG äÉfÉ÷ƒ°U �Éª²G Ö©dh �ÉØWC’G Qô°S Ö©dh

 ¥Qhh ôgõdGh RÉ¨dC’G Ö©dh ácôëàŸG ¢eódGh ¢TÉª�dÉH Iƒ°ûëŸG áªîØdG äÉfGƒ«²Gh Iƒ°ûëŸG

 �Rƒ«ŸGh IôFÉ£dG ¥ÉÑWC’Gh ƒ¨°ù«÷G áÑ©dh ƒjƒ«dGh Rƒ«æehQGh á«Ñ°ûÿG äÉYƒªéŸGh Ö©�dG

 �°TÉæŸGh  äGôµdGh  �dƒ¨dG  ÜÉ©dCGh  ähôµdG  ÜÉ©dCGh  ôØ°ùdG  ÜÉ©dCGh  õª«ZOQƒÑdGh  ¢ùcõH

 ÜÉ©dCGh  É¡JÉ�ë�eh  ø°ûcC’G  ÜÉ©dCGh  É¡JÉ�ë�eh  ø°ûcC’G  äÉ«°üî°Th  äGôµdG  É¡JÉ�ë�eh

 äGôFÉ£dGh Ö©�dG ¢ùHÓeh Ö©�dG ôé°ûdG ±QÉNRh ÜÉ©dC’G Ö©d º�WCGh äÉfƒdÉÑdGh ø°ûcC’G

 á°UÉÿG  ájhó«dG  äGóMƒdG  h  äÉYÉ�ØdG  »°üY  �ƒ�Mh  º�WCGh  äÓØ²G  ÉjGógh  á«bQƒdG

 ÜÉ©dCGh á«FÉHô¡µdG ø°ûcC’G ÜÉ©dCGh á«fƒjõØ�àdG ájhó«dG ÜÉ©dC’G ä’BGh á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’ÉH

. �ÉØWCÓd �«ªéàdG äGô```°†ëà°ùe Ö©dh ó```«�÷G äGôch äÉ```ÑcôŸG Ö©d á```«µ«àµàdG Ö```©�dG

»°S �G �G ódQhh »°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 , 32819 , GójQƒ�a hóf’QhG , 400 âjƒ°S Üƒd Îæ°S �QÉH çhÉ°S 9205 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG                                     

2017/3/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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108204 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

 äÓMôdGh  á«MÉ«°ùdG  ä’ƒ÷G  º«¶æJ  ,  äGRÉLE’G  §«£îJ  äÉeóN  ,  ôØ°ùdG  äÉeóN

 ôØ°ùdÉH  á��©àŸG  äÉeƒ�©ŸG  äÉeóN  ,  ájôëÑdG  äÓMôdG  º«¶æJ  ,  äÉgõædGh  IÒ°ü�dG

 ôØ°ùdG  º«¶æàd  ôØ°ùdG  ä’Éch  äÉeóN  ,  ôØ°ùdG  ä’Éch  äÉeóN  ,  á«MÉ«°ùdG  ä’ƒ÷Gh

 äÉ©«Ñe  ÒaƒJ  ,  ôØ°ùdG  Ö«JôJh  º«¶æJ  ,  á«¡«aÎdG  �FGó²Gh  äÉgõæàŸG  ¤EG  �ƒNódGh

 âfÎfE’G  ÈY  õé²G  ,  ºFÉ°ù�dG  �õ²  âfÎfE’G  ÈY  õé²G  ,  âfÎfE’G  ÈY  ôcGòàdG

 ��ædG  äÉeƒ�©e äÉeóN ,  á«¡«aÎdG  �FGó²Gh  äÉgõæàŸG  ºFÉ°ùb  �õMh ôØ°ùdGh  ¥OÉæØ�d

 , äGQÉ«°ùdG ±ÉØ£°UGh ±ƒbh äÉeóN , ��ædG �FÉ°Sƒd âfÎfE’G ÈY õé²G , äÓ°UGƒŸGh

 äÉeóN , iôNCG äÉÑcôeh ácôëàŸG »°SGôµdGh �ÉØWC’G äÉHôYh á«FGƒ¡dG äÉLGQódG ÒLCÉJ

 áµÑ°T ¢�Y ™bƒe ÒaƒJ , ôØ°ùdG �É› »`a âfÎfE’G ¢�Y äÉfÉ«H IóYÉb ÒaƒJ , øjõîàdG

 âfÎfE’G áµÑ°T ¢�Y ™bƒe ÒaƒJ , äÉfGƒ«²G PÉ�fEG äÉeóN , ôØ°ùdG �É› »`a âfÎfE’G

. äÉfGƒ«²G PÉ�fEG �É› »`a

»°S �G �G ódQhh »°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 , 32819 , GójQƒ�a hóf’QhG , 400 âjƒ°S Üƒd Îæ°S �QÉH çhÉ°S 9205 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG                                     

2017/3/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

3lamat   1195   HA.indd   20 5/16/17   9:45 AM
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108205 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

 º«¶æJ  ,  »gÓŸG  áæjóeh  á«¡«aÎdG  �FGó²Gh  äÉgõæàŸG  äÉeóN ,  á«¡«aÎdG  äÉeóÿG

 , »Mô°ùŸG êÉàfE’G , �«ãªàdGh á«²G äGAGOC’Gh ¢VQÉ©ŸGh ¢Vhô©dG ìô°ùe , ¢Vhô©dGh ¢VQÉ©ŸG

 äÉeóN  ,  á«¡«aÎdG  äÉª«îŸG  ,  º«�©àdG  äÉeóN  ,  äÉeƒ�©ŸG  äÉeóN  ,  ÖjQóàdG  äÉeóN

 º«�©àdGh  ¬«aÎdG  äÉeóN  ,  á«aÉ�ãdGh  á«°VÉjôdG  á£°ûfC’G  ,  ¿Gƒ«²G  º�©H  ábÓY  äGP

 �É›  »`a  âfÎfE’G  áµÑ°T  ¢�Y  ™bƒe  ÒaƒJ  ,  »gÓŸG  áæjóÃ  á��©àŸG  hCG  »`a  áeó�ŸG

 ¢ü°ü�dGh ™«°VGƒŸG …ƒàëjh º°†j âfÎfE’G áµÑ°T ¢�Y ™bƒe ÒaƒJ , º«�©àdGh ¬«aÎdG

 , âfÎfE’G ¢�Y á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸG ÒaƒJ , á«dÉ«N hCG á«FGhôdG ÒZh á«dÉ«ÿG á«FGhôdG

 iƒàëŸ  ™jRƒàdGh  ¢Vô©dGh  êÉàfE’G  ,  âfÎfE’G  ÈY  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdG  iƒàfi  Ëó�J

 ,  á«YGPE’G èeGÈdGh ¿ƒjõØ�àdGh �ÓaC’G èeGôH êÉàfEG  ,  ¬«aÎdG êÉàfEG  ,  IOó©àŸG §FÉ°SƒdG

 äÉeóN , ¬«aÎdG ôcGòJ ä’Éch äÉeóN , ƒjó«ØdGh á«©ª°ùdGh á«Jƒ°üdG äÓ«é°ùàdG êÉàfEG

 äÉeóÿG , ácôëàŸG �ƒ°SôdG äÉeóN , IOó©àŸG §FÉ°SƒdGh äƒ°üdGh »ªbôdG ƒjó«ØdG ô°ûf

 AGôLEG , á«¡«aÎdG �Éªéà°S’Gh áMGôdG �aGôe ÒaƒJ , á«°VÉjôdG äGó©ŸG ÒLCÉJ , ájÒÿG

. �FGó²Gh á«¡«aÎdG äÉgõæàª�d á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷G

»°S �G �G ódQhh »°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 , 32819 , GójQƒ�a hóf’QhG , 400 âjƒ°S Üƒd Îæ°S �QÉH çhÉ°S 9205 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG                                     

2017/3/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

3lamat   1195   HA.indd   21 5/16/17   9:45 AM

-161-



(1195) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108241 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 OGƒe ô°ûf ,  ¿ÓYE’Gh ájÉYódG  OGƒe åjó– , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG  ä’Éch ,  ¿ÓYEGh ájÉYO

 IóYÉ°ùŸG , øjôNBÓd �ë°üdG »`a �GÎ°T’G º«¶æJ , �ÉªYC’G º««�J , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 �FÉ°Sh ¢�Y ™�°ùdG ¢VôY , ¥OÉæØdG �ÉªYCG  IQGOEG  ,  »æ�©dG OGõŸÉH ™«ÑdG , �ÉªYC’G IQGOEG  »`a

 ájQÉéàdG  äÉeƒ�©ŸG  Ëó�J  ,  QÉ©°SC’G  áfQÉ�e  äÉeóN  ,  áFõéàdÉH  É¡©«H  äÉjÉ¨d  �É°üJ’G

 ä’Éch , äÉæ«©dG ™jRƒJ , ™�°ùdG ¢VôY , (Úµ�¡à°ùŸG OÉ°TQEG á°ù°SDƒe) Úµ�¡à°ùª�d í°üædGh

 ,  ôjó°üàdGh  OGÒà°S’G  ä’Éch  ,  á«FÉYO  hCG  ájQÉŒ  äÉjÉ¨d  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ  ,  �«XƒàdG

 äÉeóÿGh ™�°ùdG ¢ü«NÎd ájQÉéàdG IQGOE’G , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉjÉ¨d º«ª°üàdG äÉeóN

 hCG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG êPÉ‰ OGóYEG äÉeóN , �jƒ°ùàdG çÉëHCG , �jƒ°ùàdG , øjôNBÉH á°UÉÿG

 ájÉYódG êÉàfEG , AGQB’G ´Ó£à°SGh AÉàØà°S’G , á«ÑàµŸG äGó©ŸGh ä’B’G ÒLCÉJ , äÉ©«ÑŸG èjhôJ

 äÉ©«ÑŸG  èjhôJ  ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  OGƒe  ÒLCÉJ  ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ä’Éch  ,  ¿ÓYE’Gh

. ¿ƒjõØ�àdG ÈY ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , �JÉ¡dG ÈY �jƒ°ùàdG äÉeóN , (øjôNBÓd)

IóFGôdG Iô¶ædG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

  , »°†«ª²G õcôe ¿É£�°S ÒeC’G ´QÉ°T 2 ájódÉÿG »M/IóL : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG                                     

2017/3/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

3lamat   1195   HA.indd   22 5/16/17   9:45 AM
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108242 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG , ºYÉ£ŸG , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G ÒaƒJ äÉeóN

 Écô°Th ø°ù²G �ƒ°SôdGóÑY ¬`�dGóÑY óªfi Ú«aÉc º©£e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 , »°VQCG QhO 11+12+15 �fi 36 ¢æÑe 8 á©£b ôHÉ÷G óªMCG ´QÉ°T á�Ñb : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

âjƒµdG  , âjƒµdG                                     

2017/3/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108243 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 16 áÄØdG »`a

. äÉ¶MÓŸG ôJÉaOh , ôcGòàdG , äÓéŸG , �ÉªYC’G äÉbÉ£H

(�.¥.�.¢T) ájô£�dG ájƒ÷G •ƒ£ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

ô£b , áMhódG 22550 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

3lamat   1195   HA.indd   23 5/16/17   9:45 AM
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108244 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

 äÉÑ«JôJh äÓ£©dG äÉÑ«JôJh …ƒ÷G ��ædGh ôØ°ùdG äÉÑ«JôJh ™FÉ°†ÑdG ��fh �«�¨Jh ��ædG

 ø````jôaÉ°ùŸG �````�fh ™jô°ùdG ójÈdG äÉ```eóNh ô````Ø°ùdG ó```YÉ�e õ```éMh á```«MÉ«°ùdG äÓ```MôdG

. ��ædÉH á��©àŸG äÉeƒ�©ŸÉH ójhõàdGh ôØ°ùdG äGRƒéMh

(�.¥.�.¢T) ájô£�dG ájƒ÷G •ƒ£ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

ô£b , áMhódG 22550 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108276 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 Í÷G ¢SƒªZh á«��ŸG ¢ùWÉ£ÑdGh Oó�ŸG ôjõæÿG º²h �fÉ�ædGh ¿hGôH ¢TÉ¡dG ¢ùWÉ£H

 á÷É©ŸG AGOƒ°ùdG É«dƒ°UÉØdGh á«��ŸG É«dƒ°UÉØdGh á÷É©ŸG ƒàæ«ÑdG É«dƒ°UÉah ƒcÉàdG á£�°Sh

 äÉHhô°ûŸGh  É�Ñ°ùe  Iô°†ëŸG  �ƒë�dGh  É«dƒ°UÉØdG  ¿hóH  hCG  ™e  »�«°ûàdGh  ‹ƒeÉcGƒ¨dGh

 �ƒë�dGh áLRÉ£dG äGhGô°†ÿG ¢�Y ¢SÉ°SC’G »`a á�ªà°ûŸG äÉ£�°ùdGh ¿ÉÑdC’G É¡°SÉ°SCG »àdG

 ¿ÉÑLC’Gh �ƒë�dGh ¢†«ÑdG ¢�Y á�ªà°ûŸG Qƒ£ØdG äÓÑ�e , É«dƒ°UÉØdGh ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸGh

 �ƒë�dG  ¢�Y  É©«ªL  á�ªà°ûŸGh  áNƒÑ£ŸG  ájòZC’Éc  É�Ñ°ùe  Iô°†ëŸG  äÓÑ�ŸGh  QÉ°†ÿGh

. É¡LQÉNh ºYÉ£ŸG ä’É°U �NGO �Góîà°SÓd É©«ªL Ió©ŸGh øLGhódGh �Éª°SC’Gh

3lamat   1195   HA.indd   24 5/16/17   9:45 AM
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�fG , õ¨fódƒg �Éfƒ«°TÉfÎfG øµ«°ûJ ójGôa »cÉàæc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 äÉj’ƒdG , 75254 ¢SÉ°ùµJ , ¢S’GO , …Gh �QÉH ¢S’GO . ¿G 14841 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG                                     

2017/3/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108277 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 ƒcÉàdG  á°ü�°U áæjR §«�Nh IQÉ²G  á°ü�°üdGh äÉ°ü�°üdGh êÉLódG  äÉ°ûàjhófÉ°Sh �FÉØd

 §«�Nh  ƒcÉàdG  á°ü�°Uh  ƒcÉàdG  ±ó°U  ¢�Y  á�ªà°ûŸG  ƒcÉàdG  AÉ°ûY  º�WCGh  ƒcÉàdG  ±ó°Uh

 ¢SƒàjQƒÑdGh  ¢SÉà«LÉØdGh  ¢SGOÉà°SƒàdGh  ƒcÉàdGh  Ó«JQƒàdG  �FÉbQ  ,  ƒcÉàdG  á£�°S  áæjR

 äÉjƒ�Mh ƒàjQƒÑdGh OÓ°ûàfE’G §«�Nh á«µ«°ùµŸG Gõà«ÑdGh Rƒ°ûJÉædGh Ó«JQƒàdGh OÓ°ûàfE’Gh

 hCG êÉLódGh É«dƒ°UÉØdGh RQC’G ¢�Y ¢SÉ°SC’G »`a á�ªà°ûŸG äÉ£�°ùdGh á«��ŸG �«bódG Ó«JQƒJ

 iƒ�Mh RQC’G ¢�Y á�ªà°ûŸG äÓÑ�ŸG , áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG ºë�dG

 Iƒ¡�dG hCG Iƒ¡�dG É¡°SÉ°SCG »àdG äÉHhô°ûŸGh ñƒÑ£ŸG hCG ô°†ëŸG RQC’Gh á«��ŸG �«bódG Ó«JQƒJ

 hCG ºYÉ£ŸG ä’É°U �NGO »`a �Góîà°SÓd É©«ªL Ió©ŸGh ƒdÉZ …O ƒµ«ÑdG á°ü�°Uh IõgÉ÷G

. É¡LQÉN

�fG , õ¨fódƒg �Éfƒ«°TÉfÎfG øµ«°ûJ ójGôa »cÉàæc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 äÉj’ƒdG , 75254 ¢SÉ°ùµJ , ¢S’GO , …Gh �QÉH ¢S’GO . ¿G 14841 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG                                     

2017/3/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

3lamat   1195   HA.indd   25 5/16/17   9:45 AM
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108420 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. �ÉØWC’Gh QÉÑµdÉH á°UÉÿG ô©°ûdGh ó�÷G �«¶æJh ájÉæ©d äGô°†ëà°ùe

¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 »°SÒLƒ«f , �jƒ°ùfhôHƒ«f , GRÓH ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933                                     

2017/3/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108463 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 18 áÄØdG »`a

. äÓMôdÉH á°UÉÿG ÆÉH »JƒàdGh ÆÉH »JƒàdG

�fG ¢SófGôH Écƒ�«H ófG øjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 äÉj’ƒdG , 67219 ¢SÉ°ùfÉc Éà«ch çQƒf âjÎ°S 37 â°ùjG 2402 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG                                     

2017/3/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

3lamat   1195   HA.indd   26 5/16/17   9:45 AM
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108464 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 24 áÄØdG »`a

. ÊGhC’G äÓeÉMh ïÑ£ŸG �°TÉæe

�fG ¢SófGôH Écƒ�«H ófG øjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 äÉj’ƒdG , 67219 ¢SÉ°ùfÉc Éà«ch çQƒf âjÎ°S 37 â°ùjG 2402 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG                                     

2017/3/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108465 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

 QRBÉŸGh  äÉ©Ñ�dGh  �ÉªcC’Gh  IÒ°ü�dG  ¿É°üª�dGh  ¿É°üª�dG  É°Uƒ°üNh É¡JÉ�ë�eh ¢ùHÓŸG

. ™°VôdÉH á°UÉÿG IóMGƒdG á©£�dG ¢ùHÓeh

�fG ¢SófGôH Écƒ�«H ófG øjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 äÉj’ƒdG , 67219 ¢SÉ°ùfÉc Éà«ch çQƒf âjÎ°S 37 â°ùjG 2402 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG                                     

2017/3/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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108466 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. ¢Uƒ°U ƒ«µ«HQÉH

�fG ¢SófGôH Écƒ�«H ófG øjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 äÉj’ƒdG , 67219 ¢SÉ°ùfÉc Éà«ch çQƒf âjÎ°S 37 â°ùjG 2402 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG                                     

2017/3/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108467 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

. ICÉÑ©ŸG Üô°ûdG  É«eh ¬cGƒØdG Ò°üY ÜGô°T

�fG , ¢SófGôH Écƒ�«H ófG øjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 äÉj’ƒdG , 67219 ¢SÉ°ùfÉc , Éà«�ch çQƒf , âjÎ°S 37 â°ùjG 2402 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG                                     

2017/3/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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108501 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 2 áÄØdG »`a

 , Ú�«fG ÆÉÑ°UCG , ¿Égó�d �ƒ«æŸG ¥ƒë°ùe , �ƒ«æŸG äÉfÉgO , øjQGõ«dG ÆÉÑ°UCG , äÉfÉgó�d äÉàÑãe

 ,  �cBÉà�d  IOÉ°†e  äGô°†ëà°ùe  ,  �cBÉà�d  IOÉ°†e  á£HQCG  ,  (ÆÉÑ°UCG)  ƒJƒfCG  ,  (ÆÉÑ°UCG)  ƒJÉfCG

 CGó°ü�d  IOÉ°†e  äGô°†ëà°ùe  ,  CGó°ü�d  IOÉ°†e  äƒjR  ,  äÉjô£ØdG  ƒªæd  IOÉ°†e  äÉfÉgO

 ,  ÚeGQhG  ,  ¢Sƒà°ùÑ°SG  äÉfÉgO  ,  ¿OÉ©ŸG  ¿É©Ÿ  ¿Gó�Ød  IOÉ°†e  äGô°†ëà°ùe  ,  (ájÉbƒ�d)

 áàÑãe äGô°†ëà°ùe , �cBÉà�d IOÉ°†e á£HQCG , Üƒ�ãdG ó°ùd •Óe , ÉjÒàµÑ�d Ió«Ñe äÉfÉgO

 ,  (äÉfÉgO  hCG  äÉfƒ�e) AGOƒ°S  ÆÉÑ°UCG  ,  Oƒ°SC’G  ¿ÉHÉ«dG  ¢û«fQh  ,  …QÉb  ¢û«fQh  ,  äÉfÉgó�d
 IOÉe) �«fƒHôc , (á¨Ñ°U) ¿ƒHôµdG êÉæ°S , IõfÈdG ¬«c’ , ¿ƒ�dG …õfhôH áfó©e ¥ƒë°ùe

 ájóYÉ�dG �cÉ«¡�d á«°ù«°SCÉJ äGAÓW , á«aõN äÉfÉgO , …õeôb ÆÉÑ°U , (Ö°ûî�d á¶aÉM

 OÉÑ�d äGAÓW , äÉÑcôª�d ájóYÉ�dG �cÉ«¡�d Üô°ùà�d á©fÉe á«°ù«°SCÉJ äGAÓW , äÉÑcôª�d
 �ª°U , …õeôb ÆÉª°U , (¿ƒ�e) â�HƒµdG ó«°ùcCG , (äÉfÉgO) äGAÓW , (äÉfÉgO) �«�°ùàdG

 , äÉfÉgO , É¡à«ÑãJ IOÉYG ¿ÉgO ™bQ , ÆÉÑ°UCG , �ÉHƒµdG ¢û«fQh , �ÉHƒc , äÉfƒ�e , ôHƒæ°üdG

 , á«fÉæ«e äÉfÉgO , á«aõN äÉfÉgO , ÉjÒàµÑ�d Ió«Ñe äÉfÉgO , äÉjô£ØdG ƒªæd IOÉ°†e äÉfÉgO

 �ƒ«æŸG ¥ƒë°ùe , äÉ¨Ñ°U , äÉfÉgó�d äÉ�bôe , äÉfÉgó�d äÉ¶�¨e , QÉæ�d áehÉ�e äÉfÉgO

 , (¿ÉgO) õfhôH ¥ƒë°ùe , ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG �ÉªYh QƒµjódG »«æah ÚfÉgódG �Góîà°S’

 , ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG �ÉªYh QƒµjódG »«æah ÚfÉgódG �Góîà°S’ ¥ƒë°ùe �µ°T ¢�Y ¿OÉ©e

 , äÉ©HÉ£�d (ÈM) ÚLÉ©e , ¿ÉgódG äÉ°SÉ°SCG , Ö°ûî�d á¶aÉM OGƒe , ¢†«°†ØJ �«MÉ°ùe

 , ôªMCG ¢UÉ°UQ , ¿OÉ©ŸG ßØ² äGô°†ëà°ùe , á©HÉ£�d ÈM , äÉ©HÉ£�d (ÈM) äÉÑcôe

 á«°†a  ôjƒ°üJ  äÉÑ�ëà°ùe  ,  áæ«°SÎdG  ÜGôJ  ,  äÉfÉgó�d  (�«ØŒ  �eGƒY)  äÉØØ›

 ¿ô£�ŸG OÉÑ�d äGAÓW , Ö°ûî�d äÉ¨Ñ°U , (¿ƒ�e) êÉæ°S , ¢†«°†ØJ �«MÉ°ùe , (äÉ¨Ñ°U)

 áYÉÑW �«MÉ°ùe ,  äÉfÉgódG  äÉ�bôe ,  ¬«cÓdG äÉ�bôe ,  äÉfÉgódG  äÉ¶�¨e ,  (äÉfÉgO)

 �cÉ«¡�d á«°ù«°SCÉJ äGAÓW , (äÉfÉgO �bôe) ÚàæHôJ , á«aGôZƒJƒØdG äÉî°SÉæ�d (ÈM)

 , ¢û«fQh , äÉÑcôª�d ájóYÉ�dG �cÉ«¡�d Üô°ùà�d á«°ù«°SCÉJ äGAÓW , äÉÑcôª�d ájóYÉ�dG

 ájóYÉ�dG  �cÉ«¡�d  á«°ù«°SCÉJ  äGAÓW  ,  äÉÑcôª�d  ájóYÉ�dG  �cÉ«¡�d  á«°ù«°SCÉJ  äGAÓW

 ¢UÉ°UQ , á«FÉŸG ¿GƒdCÓd äÉàÑãe , á«FÉŸG ¿GƒdCÓd äÉàÑãe , »FÉe …ÒL AÓW , äÉÑcôª�d
 , (äÉfÉgO) Ö°ûÿG äGAÓW , »FÉe …ÒL AÓW , (äÉfÉgO hCG äÉfƒ�e) AÉ°†«H ÆÉÑ°UCG , ¢†«HCG

 äƒjR  ,  Ö°ûÿG  ßØ²  äƒjR  ,  Ö°ûÿG  ¿GƒdCG  â«ÑãJ  OGƒe  ,  »¨Ñ°U  Ö°ûN ,  ¿ƒ�e Ö°ûN

. Ö°ûî�d äÉ¨Ñ°U , Ö°ûî�d á¶aÉM OGƒe/Ö°ûî�d á¶aÉM
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áYÉæ°ü�d á«fÉæÑ�dG á«fÉŸC’G ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°üe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 ôLÉëŸG �ƒ�H - Ü 1 á©£�dG - ê , Ü á«YÉæ°üdG á�£æŸG QƒÑ©dG áæjóe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

ô°üe , IôgÉ�dG                                     

2017/3/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108502 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

 , á�é°ùe ôJƒ«Ñªc èeGôH , ôJƒ«ÑªµdÉH á�ë�e Iõ¡LCG , ôJƒ«ÑªµdG �«¨°ûàd á�é°ùe èeGôH

 äÉfÉ«H  øjõîJ  §FÉ°Sh  ,  á�é°ùe  ôJƒ«Ñªc  äÉ«›ôH  ,  (�jõæà�d  á�HÉb)  ôJƒ«Ñªc  èeGôH

 äGQƒ°ûæe  ,  ádÉ�ædG  �JGƒ¡�d  �jõæà�d  á�HÉb  äÉª¨f  ,  äÉfÉ«ÑdG  á÷É©e  Iõ¡LCG  ,  ájô°üH

 á�HÉb) ôJƒ«Ñªc èeGôH , (ájõcôe á÷É©e äGóMh) äÉ÷É©e , �jôØà�d á�HÉb á«fhÎµdEG

 á«fhÎµdEG äGQƒ°ûæe , ôJƒ«ÑªµdG �«¨°ûàd á�é°ùe èeGôH , ôJƒ«Ñªc ÜÉ©dCG èeGôH , (�jõæà�d

 ,  á«µ«JÉeƒJCG  hCG  ‹BG  ±Gô°U  äÉæ«cÉe  ,  (á�é°ùe)  ôJƒ«Ñªc  äÉ«›ôH  ,  �jôØà�d  á�HÉb

. ƒjó«a äÉ°TÉ°T , ƒjó«a äÓé°ùe

´ � ¢T »æWƒdG »HO äGQÉeE’G �æH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , IôjO ¢SÉj »æH ´QÉ°T 777 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

�
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108503 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

 á«Ø°üJ äÉeóN , Iô°ùª°ùdG , á«dõæŸG á«aô°üŸG äÉeóÿG , á«aô°üŸG �ÉªYC’G , ‹ÉŸG �«�ëàdG

 ±ôZ ,  á«dÉŸG  á°UÉ�ŸG  ,  äÉµ«°ûdG  øe ��ëàdG ,  �GƒeC’G ¢ShDhQ QÉªãà°SG  ,  á«dÉŸG  �ÉªYC’G

 ,  ¿ƒjódG  �«°ü– ä’Éch ,  øjódG  äÉbÉ£H äÉeóN ,  á«dÉŸG  äGQÉ°ûà°S’G  ,  á«dÉŸG  á°UÉ�ŸG

 äÉeƒ�©ŸG  ,  á«dÉŸG  äGQÉ°ûà°S’G  ,  (äGQÉ�©dGh  á«aô°üŸG  �ÉªYC’Gh  ÚeCÉàdG)  ‹ÉŸG  º««�àdG

 äÉeƒ�©ŸG , ¿Éµ°SE’G AÓch , á«�jƒªàdG äÉeóÿG , á«dÉŸG ä’ÉØµdG , á«dÉŸG IQGOE’G , á«dÉŸG

 ,  ÚeCÉàdG  äGQÉ°ûà°SG  ,  ÚeCÉàdG  Iô°ùª°S  ,  á£°ù�ŸG  ¢Vhô�dG  ,  ÚeCÉàdG  äÉeƒ�©e  ,  á«dÉŸG

 ¢Vhô�dG , ¿ÉªàFE’G äÉbÉ£H QGó°UEG , �GƒeC’G ¢ShDhQ QÉªãà°SG , ÚeCÉàdG , ÚeCÉàdG äÉeƒ�©e

 �jƒ– , á«dÉŸG ä’ÉØµdG , á«dÉŸG ¥GQhC’G Iô°ùª°S , ÒaƒàdG �ƒæH , á«dÉŸG IQGOE’G , á«dÉŸG

 ôjó�J , áªFGódG äÉjÉ¨�d ‹ÉŸG º««�àdG , á©jOƒc áæ«ªãdG AÉ«°TC’G ßØM , É«fhÎµdEG �GƒeC’G

. äÉµ«°ûdG øe ��ëàdG , ÖFGô°†dG

´ � ¢T »æWƒdG »HO äGQÉeE’G �æH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , IôjO ¢SÉj »æH ´QÉ°T 777 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108504 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 á›ôH  ,  ôJƒ«ÑªµdG  äGó©e  ôjƒ£Jh  º«ª°üJ  �É›  »`a  äGQÉ°ûà°SG  ,  Öë°ùdG  QÉ£ªà°SG

 , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH äGQÉ°ûà°SG , ôJƒ«Ñªc Iõ¡LCG ÒLCÉJ , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH ï°ùf , ôJƒ«ÑªµdG

 èeGôH åjó– , ôJƒ«Ñªc èeGôH áfÉ«°U , ôJƒ«Ñªc èeGôH �«ª– , ôJƒ«Ñªc èeGôH º«ª°üJ

 øe ôJƒ«ÑªµdG ájÉªM äÉeóN , ôJƒ«Ñªc áª¶fCG º«ª°üJ , ôJƒ«Ñªc áª¶fCG �«�– , ôJƒ«Ñªc
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 äÉfÉ«H �jƒ– , ôJƒ«Ñªc áª¶fCG º«ª°üJ , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH »`a äGQÉ°ûà°S’G , äÉ°ShÒØdG

 ÒLCÉJ ,  ôJƒ«Ñªc Iõ¡LCG  ÒLCÉJ ,  ájhó«dG •ƒ£ÿG �«�– , (í°ùe) á«ªbQ ¤EG �FÉKƒdG

 , áµÑ°ûdG �OGƒN ÒLCÉJ , øjôNBÓd ôjƒ£àdGh åëÑdG , áµÑ°ûdG �GOƒN ÒLCÉJ , ôJƒ«Ñªc èeGôH

 ™jQÉ°ûŸG äÉ°SGQO , ôJƒ«Ñªc èeGôH åjó– , ôJƒ«Ñªc èeGôH ÒLCÉJ , ôJƒ«Ñªc èeGôH º«ª°üJ

. á«æ�àdG

´ � ¢T »æWƒdG »HO äGQÉeE’G �æH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , IôjO ¢SÉj »æH ´QÉ°T 777 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108548 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 äÉHhô°ûe  Ö«�M  ,  ƒ¡£dG  ¢VGôZC’  Ö«�²G  IÒªN  (¿ÉÑdCG  äÉéàæe)  Ió°ûb  áæÑL  IóHR

 áaƒØfl Ió°ûb Ö«�²G ¥ƒØfl Ö«�M äÉéàæe , É¡«a óFÉ°ùdG ƒg Ö«�²G ¿ƒµj Ö«�²G

. …OÉHR ÖFGQ Íd

ÊGƒ«²G êÉàfEÓd Ú©dG ´QGõe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G »ÑXƒHCG IQÉeEG øcÉ°ùŸG á�£æe Ú©dG áæjóe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

�
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108549 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 …É``°ûdG  É```¡°SÉ°SCG  äÉ```Hhô°ûe  hÉ```cÉµdG  É```¡°SÉ°SCG  äÉ```Hhô°ûe  ¬```J’ƒcƒ°ûdG  É`¡°SÉ°SCG  äÉ`Hhô°ûe

 áé�ãe äÉjƒ�M óª› Íd ¬J’ƒcƒ°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe Ö«�M ™e ¬J’ƒcƒ°T äÉHhô°ûe

 äÉHhô°ûe  äGQÉ¡H  äÉé�ãe  ÜGô°T  è�ãe  …É°T  áXƒÑdG  �°SÉ“  �eGƒY  Ëôc  ¢ùjBG  áXƒH

. áé�ãe äÉjƒ�M óª› Íd …É°ûdG É¡°SÉ°SCG

ÊGƒ«²G êÉàfEÓd Ú©dG ´QGõe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G »ÑXƒHCG IQÉeEG øcÉ°ùŸG á�£æe Ú©dG áæjóe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108551 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 …É```°ûdG  É```¡°SÉ°SCG  äÉ```Hhô°ûe hÉ```cÉµdG  É```¡°SÉ°SCG  äÉ```Hhô°ûe ¬J’ƒcƒ°ûdG  É```¡°SÉ°SCG  äÉ```Hhô°ûe

 áé�ãe äÉjƒ�M óª› Íd ¬J’ƒcƒ°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe Ö«�M ™e ¬J’ƒcƒ°T äÉHhô°ûe

 äÉHhô°ûe  äGQÉ¡H  äÉé�ãe  ÜGô°T  è�ãe  …É°T  áXƒÑdG  �°SÉ“  �eGƒY  Ëôc  ¢ùjBG  áXƒH

. áé�ãe äÉjƒ�M óª› Íd …É°ûdG É¡°SÉ°SCG

ÊGƒ«²G êÉàfEÓd Ú©dG ´QGõe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 , »ÑX ƒHCG IQÉeEG , øcÉ°ùŸG á�£æe , Ú©dG áæjóe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G                                     

2017/3/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

�
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108632 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 ,  �Éªëà°S’Gh  ¢TódÉH  �É°ùàZ’G  IƒZQ  ,  �Éªëà°S’Gh  ¢TódÉH  �É°ùàZ’G  �Lh  ¿ƒHÉ°üdG

 ƒÑeÉ°Th  ƒÑeÉ°ûdG  ,  ô©°ûdG  �ƒ°ùZh  �«ªéàdG  äGô°†ëà°ùeh  ájô£©dG  äƒjõdG  ,  Qƒ£©dG

 , »Ñ£dG �Éª©à°SÓd ó©ŸG ÒZ �Éªëà°S’G ìÓeCGh ¿Éæ°SC’G �«¶æJ ÚLÉ©e , Iô°û�dG ó°V

 ¢VGô```ZCÓd Ió```©ŸG  äƒ```jõdG  ,  »```Ñ£dG  �É```ª©à°SÓd Ió``©ŸG  ÒZ �Éªëà°S’G  äGô°†ëà°ùeh

 äÉ```Ñ�ëà°ùŸGh á`````«�«ªéàdG äÉ````ÁôµdGh …ó```jC’G �ƒ```°ùZh äÉ```Áôch äÉ`````Ø¶æeh á«�«ªéàdG

 á```dGREG äGô```°†ëà°ùeh º```°ù÷Gh …ó```jC’Gh Iô```°ûÑdÉH á°UÉÿG �```«MÉ°ùŸGh �```÷Gh �ƒ`````°ù¨dGh

 Ió©ŸG  ��àdG  IQOƒHh  ¥ô©dG  RGôaEG  äGOÉ°†eh  …ô°ûÑdG  �Éª©à°SÓd  Ió©ŸG  á¡jôµdG  íFGhôdG

 øe  ájÉbƒdG  äGô°†ëà°ùeh  ábÓ²G  �Ñb  Éeh  ábÓ²G  äGô°†ëà°ùeh  áæjõdG  ¢VGôZC’

 äGô°†ëà°ùŸGh  ¢ùª°ûdG  ¥hô²  IOÉ°†ŸG  äGô°†ëà°ùŸGh  Òª°ùàdG  äGô°†ëà°ùeh  ¢ùª°ûdG

. ¢ùª°û�d ¢Vô©àdG ó©H Ée �Éª©à°SÓd Ió©ŸG äÉÁôµdGh

»`a »H êójÈchG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
Góædƒg , �GOÎ°ùeG ¿G »°S 1081 93 ¬°SGÎ°TÒ°Sƒ«c hO : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108633 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùeh  »Ñ£dG  �Éª©à°SÓd  Ió©ŸG  á«ë°üdGh  á«Ñ£dGh  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG

 »Ñ£dG  ô©°ûdG  �ƒ°ùZ  ,  ô¡£ŸG  ¿ƒHÉ°üdGh  ÉjÒàµÑ�d  OÉ°†ŸGh  »Ñ£dG  ¿ƒHÉ°üdGh  Ò¡£àdG
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 á«Ñ£dG  äGô¡£ŸG  ,  Iô°û�dG  á÷É©Ÿ  Ió©ŸG  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ,  »Ñ£dG  ƒÑeÉ°ûdGh

 …ójC’G �ƒ°ùZh á«Ñ£dG äƒjõdGh »Ñ£dG �Éª©à°SÓd Ió©ŸG �Éªëà°S’G äGô°†ëà°ùe ìÓeCGh

 �ƒ°ù¨dGh »Ñ£dG …ójC’G �ƒ°ùZh äÉ`Hhôµ«ª�d OÉ``°†ŸG …ó``jC’G �ƒ``°ùZh É``jÒàµÑ�d OÉ``°†ŸG

. ¬LƒdGh º°ù÷Gh …ójC’Gh Iô°ûÑdÉH á°UÉÿG á«Ñ£dG äÉÁôµdGh

»`a »H êójÈchG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
Góædƒg , �GOÎ°ùeG ¿G »°S 1081 93 ¬°SGÎ°TÒ°Sƒ«c hO : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108634 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

 øe á°ü�îà°ùe äÉHhô°ûeh á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG øe ÉgÒZh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG  É«ŸG

. äÉHhô°ûŸG �ª©d iôNCG äGô°†ëà°ùeh ÜGô°Th ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG

(�æjódƒg ácô°T) �.�.¢T ÜhôZ ƒµdÉe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
¿ÉæÑd , ähÒH É°Sƒc Îæ°S áYQõŸG ¢û«fQƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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108704 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

 �```�ædGh á````dhÉæŸGh ø````jõîàdÉH á````°UÉÿG �````jõæà�d á````�HÉ�dG �```JÉ¡dGh ôJƒ«ÑªµdG äÉ````�«Ñ£J

 …ÈdG  ��ædGh  …ôëÑdG  ��ædGh  øë°ûdG  AÓcƒH  á°UÉÿG  �«°UƒàdGh  �jôØàdGh  �«ªëàdGh

. ¢ù�£dG ôjQÉ�Jh …ƒ÷Gh

 �Éfƒ«°TÉfÎfG ¿ƒ°ù«°ûJƒg : º``````````````````````````````````°SÉH
óàª«d ¢ù«°ùjGôHÎfG ¢ùJQƒH                                     

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 QõL , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , …Éc õeÉ¡µjh , RÈeÉ°ûJ ôjƒªéjGôc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«fÉ£jÈdG AGQò©dG                                     

2017/3/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108705 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

 �«°UƒàdGh �jôØàdGh �«ªëàdGh ��ædGh ádhÉæŸGh øjõîàdÉH á��©àŸG äÉeƒ�©ŸG ÒaƒJ äÉeóN

 …ÈdG ��ædGh …ôëÑdG ��ædÉH á��©àŸG äÉeƒ�©ŸG ÒaƒJ äÉeóNh øë°ûdG AÓcƒH á°UÉÿG

. ��ædG äÉ«�ªY ádhóéH á��©àŸG äÉeƒ�©ŸG ÒaƒJ äÉeóNh …ƒ÷Gh

 �Éfƒ«°TÉfÎfG ¿ƒ°ù«°ûJƒg : º``````````````````````````````````°SÉH
óàª«d ¢ù«°ùjGôHÎfG ¢ùJQƒH                                     

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 QõL , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , …Éc õeÉ¡µjh , RÈeÉ°ûJ ôjƒªéjGôc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG                                     

2017/3/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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108706 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 áÑ�©ŸGh  áXƒØëŸG  �Éª°SC’Gh  �Éª°SC’G  äÉéàæeh  ¿ƒàjõdG  âjR  »`a  �Éª°SC’G  äÉéàæe

 á```«²G  ÒZ äÉ````éàæŸGh  á`````fƒàdGh  áXƒØëŸG  äGhGô°†ÿGh ájôëÑdG  ä’ƒcCÉŸGh  ¬`````cGƒØdGh

. �cCÓd Ió©ŸG ¿ƒgódGh äƒjõdGh

…O »J �G …Gh »J »H (â°ShG) Éæjô°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«dGÎ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 , OhQ …ÒØæ�Z 801 , …O »J �G …Gh »J »H ÜhôZ ¢ùµfÉH/»°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É«dGÎ°SCG , 3122 , ÉjQƒàµ«a ¿hQƒKhÉg                                     

2017/3/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108894 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 ÜÉ¡àd’Gh  ájQÉ°ùdGh  á«°ShÒØdG  ¢VGôeC’G  øe  êÓ©dGh  ájÉbƒ�d  ,  á«Ñ£dG  äGô°†ëà°ùŸG

 ájƒeódG á«YhC’Gh Ö��dG ¢VGôeCGh ájó�÷G ¢VGôeC’Gh ⁄C’Gh »Ñ°ü©dG RÉ¡÷Gh áYÉæŸGh

 ¢VGôeC’Gh  ¿ƒ«©dG  ¢VGôeCGh  �GQhC’Gh  á«°†jC’G  ¢VGôeC’Gh  ájƒ©ŸGh  »ª°†¡dG  RÉ¡÷Gh

. á«°ùØæàdG

¿ƒ°ùfƒL ófCG ¿ƒ°ùfƒL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 »°SÒLƒ«f , �jƒ°ùfhôHƒ«f , GRÓH ¿ƒ°ùfƒL ófCG ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933                                     

2017/3/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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108895 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. âfÎfE’G ¢�Y ÖàµdG ™«H , ÖàµdÉH á��©àŸG á«fÓYE’G äÉeóÿG

�fG ¿ƒ�ªL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ - ¿hÉJ OhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108896 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 ájô£©dG  äƒjõdGh Iô£©ŸG  ±ô¨dG  ¢Tƒ°TQh ,  Qƒ£©dG  ,  á«Ñ£dG ÒZ áæjõdG  äGô°†ëà°ùe

. ±ô¨dG Ò£©J äGô°†ëà°ùeh á«dõæŸG ä’Éª©à°SÓd

óàª«d õ¨æjódƒg Ú�ØjG ófG …ÎHGôc : º``````````````````````````````````°SÉH

IóëàŸG áµ�ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

IóëàŸG áµ�ªŸG , »L ƒ«c5 , 8 ƒ«�HO ¿óæd , ¢ù«�H ƒ°ù�«c 27 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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اجلريدة الر�سمية العدد )1195(

مكتــب العلــوي لتدقـيــق احل�سابــات

اإعـــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة عمان ماتريك�ش للخدمات البحرية �ش.م.م

�أنـــه يقـــــوم بت�شفيـــــة �شركــــة عمــان ماتريكــ�س  يعلـن مكتـــب �لعلـــوي لتدقـيــق �حل�شابـــات 

 ,  1087848 بالرقـــم  �لتجاري  �ل�شجـل  �أمانة  لدى  و�مل�شجـلة   ، �س.م.م  �لبحريــة  للخدمــات 

وفقــا التفــاق �ل�شركــاء �ملــــوؤرخ 2016/11/8م ، وللم�شفــي وحــده حـــق متثيــــل �ل�شركـــة فـي 

�لت�شفيـــــة �أمام �لغيـــر ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـــي فـي كافـــة �الأمــــــور �لتي تتعلـــق 

باأعمــــال �ل�شركــــة على �لعنو�ن �الآتي :

حمافظة م�سقط - روي - احلي التجاري - بجانب �سركة الوطنية للتاأمني

بناية اأولد بريك الغافري - الطابق الأول - �سقة رقم : 22

�ش.ب : 1688 ر.ب : 112 

هاتـــف رقـــم : 24299774/24799610 

كمــا يدعـــو �مل�شفـــي مبوجــب هــذ� �الإعــالن د�ئني �ل�شركــة للتقــدم بادعاء�تهــم �شـد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�سفــــي

مكتـب �سـالح البلو�سـي - حمامـون وم�ست�سـارون قانونيـون

اإعـــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركـة الرمال الذهبية �ش.م.م

يعلـن مكتـب �شالح �لبلو�شي - حمامون وم�شت�شارون قانونيون - �أنه يقـــوم بت�شفيــــة �شركــة 

�لرمـــال �لذهبيــــة �س.م.م ، و�مل�شجـلــــة لــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لتجــاري بالرقـــــم 7058926 , 

وفقـــا لقــر�ر �ل�شركــــاء �ملـــــوؤرخ 2016/8/27م ، وللم�شفـــــي وحــده حـــــق متثيــــل �ل�شركـــة فـي 

�لت�شفيـــــة �أمام �لغيـــر ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـــي فـي كافـــة �الأمــــــور �لتي تتعلـــق 

باأعمــــال �ل�شركــــة على �لعنو�ن �الآتي :

حمافظة م�سقط - ولية بو�سر - اخلوير اجلنوبية

بناية مركز الأعمال - بجوار م�سلى العيد - �سكة رقم : 3307

الطابق الأول - مكتب رقم : 102 - �ش.ب : 909 ر.ب : 130 

هاتف رقم : 24488303/93395514 - فاك�ش رقـم : 24488315

كمــا يدعـــو �مل�شفـــي مبوجــب هــذ� �الإعــالن د�ئني �ل�شركــة للتقــدم بادعاء�تهــم �شـد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�سفــــي

-179-



اجلريدة الر�سمية العدد )1195(

مكتـب العمانيـة الدوليــة لتدقيــق احل�سابــات

اإعـــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركـة الرمــال الذهبيــة املتحــدة �ش.م.م

يعلـن مكتـب العمانية الدولية لتدقيق احل�شابات اأنه يقـــوم بت�شفيــة �شركــة الرمال الذهبية 

املتحدة �ض.م.م , وامل�شجـلة لدى اأمانة ال�شجـل التجاري بالرقـــم 1016054 , وفقــا لتفوي�ض 

اأ�شحـاب ح�شــ�ض راأ�ض املـال فـــي اجتماعهــم املــــوؤرخ 2017/4/27م , وللم�شفــي وحــده حـــق 

متثيــــل ال�شركــــة فـي الت�شفيـــــة اأمـــام الغيـــــر , وعلـــى اجلميــــع مراجعـــــة امل�شفـــي فـي كافـــة 

الأمــــــور التي تتعلـــق باأعمــــال ال�شركــــة على العنوان الآتي :

اخلوير - بناية جممع اليا�سمني - الدور الثالث - مكتب رقـــم : 303

هاتف رقم : 24482264/91939999/97015555

فاك�ش رقـــم : 24486450 

كمــا يدعـــو امل�شفـــي مبوجــب هــذا الإعــالن دائني ال�شركــة للتقــدم بادعاءاتهــم �شـد ال�شركــة 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله , خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذا الإعالن , وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

مكتــب اخلالديــة لال�ست�ســارات املاليــة

اإعـــــــالن 

عن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة امليدان للتنميـة امل�ستدامـة �ش.م.م

للتنميــة  امليـــدان  �شركــــة  بت�شفيـــــة  يقـــوم  اأنـــه  املاليـــة  لال�شت�شـــارات  اخلالديـــة  مكتـــب  يعلـــن 

امل�شتدامة �ض.م.م , وامل�شجـلة لدى اأمانة ال�شجـل التجاري بالرقـــم 1220481 , وفقا لتفــاق 

الت�شفيـــــة  فـي  ال�شركــــة  حـــق متثيــــل  وحــده  وللم�شفــــي   , 2017/4/5م  املــــــوؤرخ  ال�شركــــاء 

اأمـــام الغيـــــر , وعلـــى اجلميــــع مراجعـــــة امل�شفـــي فـي كافـــة الأمــــــور التي تتعلـــق باأعمــــال 

ال�شركــــة على العنوان الآتي :

العذيبة ال�سمالية - خلف حمطة برتول �سل - فيال رقم : 354

�ش.ب : 785 ر.ب : 130 العذيبة 

هاتـف رقـم : 24495239/99229700 - فاك�ش رقـم : 24495238 

كمــا يدعـــو امل�شفـــي مبوجــب هــذا الإعــالن دائني ال�شركــة للتقــدم بادعاءاتهــم �شـد ال�شركــة 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله , خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذا الإعالن , وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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مكتـب اأم جـي اأي الروؤيـة - حما�سبون قانونيون

 اإعـــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة جمموعــة تايــل للخدمــات �ش.م.م

يعلـــن مكتـب �أم جي �أي �لروؤية - حما�شبون قانونيون - �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــــة �شركــــة جمموعة 

تايــل للخدمـــات �س.م.م ، و�مل�شجـلــــة لـــدى �أمانــــــة �ل�شجــــــل �لتجـــاري بالرقـــــم 1083978 , 

وفقا التفاق �ل�شركـاء �ملوؤرخ 2017/2/7م ، وللم�شفـي وحده حق متثيل �ل�شركة فـي �لت�شفية 

�أمـــام �لغيـــــر ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـــي فـي كافـــة �الأمــــــور �لتي تتعلـــق باأعمــــال 

�ل�شركــــة على �لعنو�ن �الآتي :

�ش.ب : 1540 ر.ب : 114 جربوه

هاتـف رقـم : 24820011 - فاك�ش رقـم : 24819770

كمــا يدعـــو �مل�شفـــي مبوجــب هــذ� �الإعــالن د�ئني �ل�شركــة للتقــدم بادعاء�تهــم �شـد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�سفــــي

�سعيــد بن م�سلــم بن �سعيــد اجل�سا�ســي

 اإعـــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة واحـة القريـن للتجــارة - ت�سامنيـة

�لقرين  �شركــــة و�حة  بت�شفيـــــة  يقـــوم  �أنـــه  �شعيــد �جل�شا�شــي  بــن  بــن م�شلــم  �شعيــد  يعلـــن 

وفقــا   ،  1001332 بالرقـــم  �لتجـاري  �ل�شجـل  �أمانـة  لـدى  و�مل�شجـلــة   ، ت�شامنية   - للتجارة 

التفـاق �ل�شركـاء �ملــوؤرخ 2017/5/13م ، وللم�شفي وحـده حـق متثيــــل �ل�شركــة فـي �لت�شفيـــة 

�أمـــام �لغيـــــر ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـــي فـي كافـــة �الأمــــــور �لتـــي تتعلـــق باأعمــــال 

�ل�شركــــة على �لعنو�ن �الآتي :

حمافظة الظاهرة - ولية عربي

�ش.ب : 979 ر.ب : 511 

هاتـف رقـم : 96797873

كمــا يدعـــو �مل�شفـــي مبوجــب هــذ� �الإعــالن د�ئني �ل�شركــة للتقــدم بادعاء�تهــم �شـد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�سفــــي
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خالــد بن �سيــف بن �سعيـد العوفــي 

 اإعـــــــالن 

عـن بـدء اأعمــال الت�سفيـة ل�سركـة �سمـا املدينـة الذهبيـة �ش.م.م

يعلـــن خالد بن �شيف بن �شعيد �لعوفـي �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــــة �شركــــة �شمــــا �ملدينــة �لذهبيـــة 

وفقـــــا التفـــــاق   ،  1109232 بالرقــــــم  �لتجــــاري  �ل�شجـل  �أمانــــة  لـــــدى  و�مل�شجـلــــــة   ، �ش.م.م 

�ل�شركـاء �ملــوؤرخ 2017/5/15م ، وللم�شفي وحـده حـق متثيــــل �ل�شركــة فـي �لت�شفيـــة �أمـــام 

�لغيـر ، وعلـى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـــي فـي كافـــة �الأمــــــور �لتـــي تتعلـــق باأعمــــال �ل�شركــــة 

على �لعنو�ن �الآتي :

 ولية بهــالء - العاليـــة

�ش.ب : 678 ر.ب : 612 

هاتـف رقـم : 99441467

كمــا يدعـــو �مل�شفـــي مبوجــب هــذ� �الإعــالن د�ئني �ل�شركــة للتقــدم بادعاء�تهــم �شـد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�سفــــي

يحيـى بن حممــد بن زهــران الرواحــي

 اإعـــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�سفية ل�سركـة ال�سناعـات اخلليجيـة املتقدمـة �ش.م.م

يعلـــن يحيى بن حممد بن زهر�ن �لرو�حي �أنـه يقـــوم بت�شفيـــــة �شركــة �ل�شناعـات �خلليجيـة 

�ملتقدمة �ش.م.م ، و�مل�شجـلـة لــدى �أمانة �ل�شجـل �لتجــــاري بالرقـم 1106459 ، وفقـــــا لقر�ر 

�ل�شركـاء �ملــوؤرخ 2017/1/23م ، وللم�شفي وحـده حـق متثيــــل �ل�شركــة فـي �لت�شفيـــة �أمـــام 

�لغيـر ، وعلـى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـــي فـي كافـــة �الأمــــــور �لتـــي تتعلـــق باأعمــــال �ل�شركــــة 

على �لعنو�ن �الآتي :

�ش.ب : 87 ر.ب : 620 

هاتـف رقـم : 99462766

كمــا يدعـــو �مل�شفـــي مبوجــب هــذ� �الإعــالن د�ئني �ل�شركــة للتقــدم بادعاء�تهــم �شـد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�سفــــي
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ح�ســني بن علـــي بن ح�ســن الرئي�ســي

 اإعـــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيــة ل�سركـة جمموعـة الأمـني �ش.م.م

يعلن ح�شني بن علي بن ح�شن �لرئي�شي �أنـه يقـــوم بت�شفية �شركة جمموعة �الأمني �ش.م.م ، 

و�مل�شجـلــة لــدى �أمانــة �ل�شجـل �لتجــــاري بالرقـم 1236909 ، وفقـــــا التفاق �ل�شركــــاء �ملــوؤرخ 

وعلـى   ، �لغيـر  �أمـــام  �لت�شفيـــة  فـي  �ل�شركــة  متثيــــل  حـق  وحـده  وللم�شفي   ، 2017/5/1م 

�جلميع مر�جعة �مل�شفـــي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتي :

وليـة م�سقـــط - روي 

�ش.ب : 1853 ر.ب : 112 

هاتـف رقـم : 99364497

كمــا يدعـــو �مل�شفـــي مبوجــب هــذ� �الإعــالن د�ئني �ل�شركــة للتقــدم بادعاء�تهــم �شـد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�سفــــي

�سيــف بن �سعيـد بن عبيـد الكا�سبـي

 اإعـــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�سفية ل�سركـة اأكـرم لالأعمـال التجاريـة �ش.م.م

يعلن �شيف بن �شعيد بن عبيد �لكا�شبي �أنـه يقـــوم بت�شفية �شركــة �أكرم لالأعمال �لتجارية 

�س.م.م ، و�مل�شجـلــة لــدى �أمانــة �ل�شجـل �لتجــــاري بالرقـم 1184383 ، وفقـــــا لقر�ر �ل�شركــــاء 

 ، �لغيـر  �أمـــام  �لت�شفيـــة  فـي  �ل�شركــة  وحـده حـق متثيــــل  وللم�شفي   ، 2017/5/7م  �ملــوؤرخ 

وعلـى �جلميع مر�جعة �مل�شفـــي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتي :

�ش.ب : 2402 ر.ب : 111 

هاتـف رقـم : 99354475

كمــا يدعـــو �مل�شفـــي مبوجــب هــذ� �الإعــالن د�ئني �ل�شركــة للتقــدم بادعاء�تهــم �شـد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�سفــــي
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ربـاب بنت جـواد �سليمـان ناجوانـي 

 اإعـــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة نواعــم م�سقـط للتجـارة �ش.م.م

تعلن ربــاب بنت جـــو�د �شليمــان ناجو�ين �أنـها تقـــوم بت�شفية �شركــة نو�عـم م�شقط للتجارة 

�ش.م.م ، و�مل�شجـلــة لــدى �أمانــة �ل�شجـل �لتجــــاري بالرقـم 1110490 ، وفقـــــا التفاق �ل�شركــــاء 

�ملــوؤرخ 2017/3/15م ، وللم�شفي وحـده حـق متثيــــل �ل�شركــة فـي �لت�شفيـــة �أمـــام �لغيـر ، 

وعلـى �جلميع مر�جعة �مل�شفـــي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتي :

حمافظــة م�سقـــط - ولية مطرح 

�ش.ب : 562 ر.ب : 114 

هاتـف رقـم : 99353532

كمــا يدعـــو �مل�شفـــي مبوجــب هــذ� �الإعــالن د�ئني �ل�شركــة للتقــدم بادعاء�تهــم �شـد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�سفــــي

مكتـب �سريـة الهـادي وعبـدالرحـمن النافـع و�سركاوؤهـم 

اإعـــــــالن 

عــن بــدء اأعمال الت�سفيــة ل�سركـة التـــر�ش املتـــني �ش.م.م

يعلـــن مكتــب �شريــة �لهـــادي وعبد�لرحمن �لنافــع و�شركاوؤهــم �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــــة �شركــــة 

�لرت�س �ملتني �س.م.م ، و�مل�شجـلــة لدى �أمانـــة �ل�شجـل �لتجـــاري بالرقـــم 1007447 ، وفقــا 

لقر�ر �ل�شركاء �ملـوؤرخ 2017/2/16م ، وللم�شفــي وحــده حـــق متثيــــل �ل�شركــة فـي �لت�شفيـــة 

�أمـــام �لغيـــــر ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـــي فـي كافـــة �الأمــــــور �لتي تتعلـــق باأعمــــال 

�ل�شركــــة على �لعنو�ن �الآتي :

�ساطئ القرم - بناية الفنار - الطابق الأول - مبنى رقم : 569 - �سكة رقم : 3009

�ش.ب : 3552 ر.ب : 112 روي 

هاتـف رقـم : 24573031

كمــا يدعـــو �مل�شفـــي مبوجــب هــذ� �الإعــالن د�ئني �ل�شركــة للتقــدم بادعاء�تهــم �شـد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�سفــــي
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اإعــــــــــــالن 

عـن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأ�سكو ال�سرق الأو�سط �ش.م.م

يعلـــن مكتـب �شرية �لهادي وعبد�لرحمن �لنافــع و�شركاوؤهــم ب�شفتــــه �مل�شفـــي ل�شركــــــة �أ�شكو 

�ل�شرق �الأو�شط �س.م.م ، و�مل�شجلة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لتجاري بالرقم 1089915 ، عــن �نتهـــاء 

قانــون  مــن   )27( �ملــادة  الأحكـــام  وفقــــا  لل�شـركة  �لقانـونـي  �لكيــان  وزو�ل  �لت�شفيــة  �أعمـــال 

�ل�شركــات �لتجــاريـة رقم 74/4 .

امل�سفــي

مكتــــب بيكر تلــي اأم كـــي اأم )عمــان( 

اإعــــــــــــالن 

عـن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة الت�سوير ال�سريع �ش.م.م

يعلــن مكتب بيكر تلــي �أم كــي �أم )عمـــان( ب�شفتـــــه �مل�شفــي ل�شركــــــة �لت�شوير �ل�شريع �س.م.م ، 

و�مل�شجلة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لتجاري بالرقم 1312421 ، عــن �نتهـــاء �أعمـــال �لت�شفيــة وزو�ل 

�لكيــــان �لقانـونــــي لل�شـركـــــة وفقـــــا الأحكــــام �ملــــــادة )27( مــن قانــــــون �ل�شركـــــــات �لتجــاريــــــة 

رقـــم 74/4 .

امل�سفــي

اإعــــــــــــالن 

عـن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة الأ�ســورة �ش.م.م

يعلــــن مكتب بيكر تلي �أم كي �أم )عمان( ب�شفتــــه �مل�شفـــي ل�شركــــــة �الأ�شــورة �س.م.م ، و�مل�شجلة 

�أعمـــال �لت�شفيــة وزو�ل �لكيــان  1007268 ، عــن �نتهـــاء  �أمانـة �ل�شجـل �لتجاري بالرقم  لدى 

�لقانـونـي لل�شـركة وفقـا الأحكـام �ملــادة )27( مــن قانــون �ل�شركــات �لتجــاريـة رقم 74/4 .

امل�سفــي
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مكتب و�سيلـــة الرحبيــة للمحامــاة وال�ست�ســارات القانونيــة

اإعــــــــــــالن 

عـن انتهـاء اأعمـال الت�سفية ل�سركـة احللـول املتقدمـة للحـام املحـدودة �ش.م.م

يعلـن مكتب و�شيلة �لرحبية للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية ب�شفتــه �مل�شفـــي ل�شركـة �حللول 

 ,  1063668 �ل�شجـل �لتجاري بالرقم  �أمانـة  ، و�مل�شجلة لدى  �ملتقدمة للحام �ملحدودة �س.م.م 

عــن �نتهـــاء �أعمـــال �لت�شفيــــة وزو�ل �لكيـــــان �لقانـونــــي لل�شـركــــــة وفقـــــا الأحكـــــام �ملــادة )27( 

مــن قانــون �ل�شركــات �لتجــاريـة رقم 74/4 .

امل�سفــي

اإعــــــــــــالن 

عـن انتهـاء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركة ال�سليمـي لالأعمـال الهند�سيـة �ش.م.م

يعلن مكتب و�شيلة �لرحبية للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية ب�شفتــه �مل�شفي ل�شركـة �ل�شليمي 

لالأعمــال �لهند�شيـــة �س.م.م ، و�مل�شجلــــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجــــل �لتجـــاري بالرقــم 1041956 , 

عـن �نتهاء �أعمال �لت�شفية وزو�ل �لكيـان �لقانـوين لل�شـركة وفقـا الأحكـام �ملـادة )27( من قانـون 

�ل�شركــات �لتجــاريـة رقم 74/4 .

امل�سفــي

حمـد بـن مطـر بـن عبداللـه القم�سوعـي

اإعــــــــــــالن 

عـن انتهـاء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة جواهـر التـاج املا�سـي �ش.م.م

يعلــن حمــد بــن مطــر بــن عبد�للــه �لقم�شوعــي ب�شفتــــه �مل�شفـــي ل�شركـــة جو�هـــر �لتــــاج 

�ملا�شي �س.م.م ، و�مل�شجلة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لتجاري بالرقم 1111159 ، عــن �نتهـاء �أعمال 

�لت�شفيــة وزو�ل �لكيــان �لقانـونـي لل�شـركة وفقــــا الأحكـــام �ملــادة )27( مــن قانــون �ل�شركــات 

�لتجــاريـة رقم 74/4 .

امل�سفــي
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�سالــح بن ذيــاب بن �سلطــان الربطمانــي

 اإعــــــــــــالن 

عـن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركـة مناظـر اخلليـج العربـي للتجارة - ت�سامنية

يعلــن �شالــح بن ذيـــاب بن �شلطـــان �لربطماين ب�شفتــــه �مل�شفـــي ل�شركـــة مناظـــــر �خلليـــج 

العربــي للتجــارة - ت�شامنيــة ، و�مل�شجلة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لتجاري بالرقم 1103968 , 

�ملــادة )27(  وفقــــا الأحكـــام  لل�شـركة  �لقانـونـي  �لكيــان  وزو�ل  �لت�شفيــة  �أعمال  �نتهـاء  عــن 

مــن قانــون �ل�شركــات �لتجــاريـة رقم 74/4 .
امل�سفــي

 اإعــــــــــــالن 

عـن انتهـاء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة بــوادي اخلليــج العربي - ت�سامنيـة

يعلن �شالح بن ذيـــاب بن �شلطـــان �لربطمانــي ب�شفتـــه �مل�شفــــي ل�شركـــة بـــو�دي �خلليـــج 

�لعربي - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لتجاري بالرقم 1126824 ، عــن �نتهـاء 

قانــون  �ملــادة )27( مــن  لل�شـركة وفقــــا الأحكـــام  �لقانـونـي  �لكيــان  �لت�شفيــة وزو�ل  �أعمال 

�ل�شركــات �لتجــاريـة رقم 74/4 .

امل�سفــي

اإعــــــــــــالن 

عـن انتهـاء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة ربوع اخلليــج العربي للتجارة - ت�سامنيـة

يعلـــن �شالــح بن ذيـــاب بن �شلطـــان �لربطماين ب�شفتــــــه �مل�شفـــي ل�شركـــة ربـــوع �خلليــــــج 

�لعربي للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانـة �ل�شجـــل �لتجــاري بالرقــم 1103974 , 

�ملــادة )27(  وفقــــا الأحكـــام  لل�شـركة  �لقانـونـي  �لكيــان  وزو�ل  �لت�شفيــة  �أعمال  �نتهـاء  عــن 

مــن قانــون �ل�شركــات �لتجــاريـة رقم 74/4 .

امل�سفــي
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�سعـود بـن حمـد بـن عبداللـه ال�سليمانـي

اإعــــــــــــالن 

عـن انتهـاء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة اأبو املهند ال�سليماين للتجارة - تو�سية

�أبــو �ملهــنــد  بـــن عبد�للــه �ل�شليمانـــي ب�شفتــــه �مل�شفـــي ل�شركــــــة  بــــن حمـــد  يعلــــن �شعـــــود 

�ل�شليماين للتجارة - تو�شية ، و�مل�شجلة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لتجاري بالرقم 1012095 , 

عــن �نتهـــاء �أعمـــال �لت�شفيــة وزو�ل �لكيــان �لقانـونـي لل�شـركة وفقــــا الأحكـــام �ملــادة )27( 

مــن قانــون �ل�شركــات �لتجــاريـة رقم 74/4 .

امل�سفــي

�سعيــد ال�سحـري و�سركـاه للمحاماة وال�ست�سـارات القانونيـة

اإعــــــــــــالن 

عـن انتهـاء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة اأكـــرول �سريفــــز �ش.م.م

يعلــن �شعيـد �ل�شحـري و�شركـاه للمحاماة و�ال�شت�شـار�ت �لقانونيـة ب�شفته �مل�شفـــي ل�شركـــة 

�أكـــــرول �شريفـــــز �س.م.م ، و�مل�شجلــــة لــــــدى �أمانــــــة �ل�شجـل �لتجـــــاري بالرقـــــم 1642871 , 

عــن �نتهــــاء �أعمــــال �لت�شفيــة وزو�ل �لكيــان �لقانـونـي لل�شـركة وفقــــا الأحكـــام �ملــادة )27( 

مــن قانــون �ل�شركــات �لتجــاريـة رقم 74/4 .
امل�سفــي

مور �ستيفنـــز

اإعــــــــــــالن 

عـن انتهـاء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة ترافلبورت جلف �ش.م.م

يعلن مور �شتيفنز ب�شفته �مل�شفي ل�شركة تر�فلبورت جلف �س.م.م ، و�مل�شجلة لدى �أمانة 

�ل�شجـل �لتجاري بالرقـــــم 1099890 ، عــن �نتهــــاء �أعمــــال �لت�شفيــة وزو�ل �لكيــان �لقانـونـي 

لل�شـركة وفقــــا الأحكـــام �ملــادة )27( مــن قانــون �ل�شركــات �لتجــاريـة رقم 74/4 .

امل�سفــي
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