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بــرد اجلن�سيـــة العمانيـــة . مر�ســـــــوم �سلطـانــــــي رقـــــــــم 2017/41 
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                                                           ال�سركــات للعقــارات ملمار�ســة الن�ســاط .

                                                   هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم

�ســــادر فـــــي 2017/8/24 باإ�سـدار الئحـة التطويـر  قـــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 2017/45 

العقـاري فـي املنطقـة االقت�ساديـة اخلا�سـة بالدقـم .

                                             هيئــة الوثائــق واملحفوظــات الوطنيــة
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1208(

مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/39

باإ�ســدار قانــون تنظيــم وحمايــة

 مواقــع الأفــالج املدرجــة بقائمــة التــراث العاملـــي

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وبعد العر�س على جمل�س عمان ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

 ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

 ، التــــراث العاملـــــي  يعمـــل فـــــي �ســـاأن تنظيـــم وحمايــــة مواقــــع الأفــــالج املدرجــــة بقائمـــة 

باأحكـــام القانـــون املرفق . 

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا القانون فـي اجلريدة الر�سمية . 

 

�سـدر فـي :  8  مـن ذي احلجــة �سنـة 1438هـ

املـوافــــق : 30 مـن اأغ�سطـــــــ�س �سنـة 2017م

قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1208(

قانــــون تنظيـــــم وحمايـــة 

مواقــع الأفــالج املدرجـــة بقائمــة التــراث العاملـــي

الف�ســـل الأول

تعريفــات واأحــكـــام عـــامــــة

املــادة )1( 

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س خالف ذلك : 

الــــــــوزارة : 

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه . 

الـوزيـــــــــر : 

وزير البلديات الإقليمية وموارد املياه . 

الفلــــــــــــج :

قنــاة م�سقوقـــة فـي باطن الأر�س اأو علــى �سطحها لتجميع املياه اجلوفـيـــة اأو ميـــاه العيـــون 

اأو الينابيع الطبيعية ، اأو لعرتا�س وجتميع اجلريان ال�سطحي للمياه وتوزيعها من خالل 

قنوات فرعية ل�ستخدامها فـي الأغرا�س املختلفة . 

ميــاه الفلــــــــج :

امليــاه التي جتــري عبــر قنــاة الفلج من امليـــاه اجلوفـية اأو الينابيـــع الطبيعيــة اأو مــن امليـــاه 

ال�سطحيــة . 

وكيــل الفلــــــج :

اإدارة الفلج وتوزيع مياهه وفقا لالأن�سبة املتعارف عليها ، و�سيانته والقيام  امل�سوؤول عن 

بكافة �سوؤونه ، ويتم ت�سميته من قبل اأرباب الفلج . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1208(

اأم الفـلــــــج : 

النقطة التي ينبثق منها الفلج . 

اإحرامـات اأم الفلــج : 

دائرة مركزها اأم الفلج ، ون�سف قطرها )3.5( ثالثة كيلومرتات ون�سف . 

موقــع الفلــــج : 

املنطقة املحيطة بالفلج التي حتددها الوزارة . 

اإحرامـــات موقـــع الفلـــج :

املنطقة التي حتيط مبوقع الفلج وفقا للر�سومات التي حتددها الوزارة . 

 امل�ستجمـــع املائـــي : 

م�ساحة من الأر�س تتجمع فـيها املياه ال�سطحية الناجتة عن هطول الأمطار . 

اآبـــار ال�ستك�ســـاف : 

الآبار التي يتم حفرها بغر�س ا�ستك�ساف وتقييم خزان املياه اجلوفـية . 

اآبـــار املراقبــــــة : 

الآبار التي يتم حفرها بغر�س اأخذ قيا�سات م�ستوى املياه اجلوفـية . 

الآبــار امل�ساعـــدة لالأفـــالج :

الزراعات  الفلج لري  بقناة  املياه اجلوفـية  يتم حفرها بغر�س �سخ  التي  الإنتاجية  الآبار 

القائمة على ذلك الفلج خالل فرتة انخفا�س جريان الفلج عن معدل الحتياج املائي . 

الالئحـــة : 

الالئحة التنفـيذية لهذا القانون . 

املــادة ) 2 ( 

ت�سري اأحكام هذا القانون على الأفالج العمانية التي يتم اإدراجها فـي قائمة الرتاث العاملي . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1208(

املــادة ) 3 ( 

يكــــون ملوظفـــي الــــوزارة الـــذين ي�سدر بتحديدهـــم قــــرار من اجلهـــة املخت�ســــة بالتفـــاق 

مع الوزير �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام هذا القانون ، والالئحة . 

الف�ســـل الثانـــي

اإدارة وحمايـــة الفلـــج وموقعـــه

املــادة ) 4 ( 

يتبع النظام التقليدي لتوزيع واإدارة مياه الفلج وفقا لالأعراف املوروثة فـي تق�سيم املياه 

وم�سميــــات فرتاتهـــا الزمنيــــة وغريهــــا ، وللــــوزارة و�ســــع التدابيـــــر الالزمـــــة للحفـــــاظ 

علــى هـــذا النظـــام . 

املــادة ) 5 ( 

يحظر حفر اأو اإن�ساء اآبار مياه جديدة داخل اإحرامات اأم الفلج ، وي�ستثنى من ذلك اإن�ساء 

اآبار ال�ستك�ساف واآبار املراقبة والآبار امل�ساعدة للفلج ، وذلك بعد احل�سول على ترخي�س 

من الوزارة . 

املــادة ) 6 ( 

ل يجــــوز اإجــــراء اأي تعديـــل علـــى اآبـــار امليـــاه القائمــة فــــي امل�ستجمــع املائــي املغـذي للفلـج ، 

اإل بعد احل�سول على ترخي�س من الوزارة . 

املــادة ) 7 ( 

ل يجــوز نقــل اأو بيع املياه من اأي بئــر يقــع فـي اإحرامات اأم الفلـــج ، وي�ستثنـــى مــن ذلك 

الإمــدادات العامــة لل�سرب القائمــة وقـت �ســدور هذا القانون ، وفقا لل�ســروط وال�سوابـــط 

التي حتددها الالئحة . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1208(

املــادة ) 8 ( 

ل يجــــوز اإجــــراء اأي تعديل علــــى الفلــــج اأو القيــــام بــــاأي عمل ل�سيانتــــه اإل بعــــد احل�ســـول 

على ترخي�س من الوزارة . 

املــادة ) 9 ( 

يحظر القيام باأي عمل يوؤدي اإىل تلوث مياه الفلج باإحداث تغيري فـيزيائي ، اأو كيميائي ، 

اأو ع�سوي فـي خ�سائ�سها ، بحيث يجعلها �سارة بال�سحة العامة ، اأو يجعلها غري �ساحلة 

لال�ستخدام . 

املــادة ) 10 (

مع عدم الإخالل بحكم املــادة )9( من هذا القانون ، يجوز للوزارة تنظيم ا�ستخدامات مياه 

الفلج بالتن�سيق مع وكيل الفلج على النحو الذي حتدده الالئحة . 

املــادة ) 11 (

ل يجــــوز اإقامـــة اأي م�سروعات اأو اإن�ســـاءات اأو اعتمــــاد خمططات اإ�سكانيـــة فـي امل�ستجمـــع 

اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات  اإحراماته  اأو  الفلج  اأو موقع  املائي 

الخت�سا�س ، بعد التن�سيق مع الوزارة . 

املــادة ) 12(

ل يجوز اإقامة خزانات لحتجاز مياه ال�سرف ال�سحي فـي امل�ستجمع املائي اأو موقع الفلج 

اأو اإحراماته اإل بعد احل�سول على موافقة من الوزارة . 

املــادة ) 13 (

ل يجـــوز اإجـــراء اأي تعديــــل ، اأو القيـــام بـــاأي عمل على املبانـــي الرتاثـــية والآثـــار املوجـــودة 

فـي موقـــع الفلج اإل بعــد احل�ســول على الرتاخيــــ�س الالزمــــة من جهـــات الخت�ســـا�س ، 

بعد التن�سيق مع الوزارة . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1208(

املــادة ) 14 (

ل يجـــوز تغييــر نــــوع ا�ستعمـــالت الأرا�سي الزراعيــة املوجـــودة فـي موقـــع الفلـــج اأو اإقامــــة 

اأي من�ســـاآت عليـــه اإل بعــــد احل�ســــول على الرتاخيـــ�س الالزمــــة من جهــــات الخت�ســــا�س 

بعد التن�سيق مع الوزارة . 

املــادة ) 15 (

تتوىل الوزارة تنفـيذ اخلطة الإدارية للتنمية امل�ستدامة ملوقع الفلج ، بالتن�سيق مع اجلهات 

ذات العالقة . 

الف�ســـل الثالــــث

العقوبـــات

املــادة ) 16 (

مـــع عـــــــدم الإخــــالل بـــاأي عقوبــــة اأ�ســــد فـي قانــــون اجلزاء العمانــــي اأو اأي قانــــون اآخـــر ، 

يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القانون بالعقوبات املن�سو�س عليها فـيه . 

املــادة ) 17 (

يعاقــب كــــل مــــن يخالــــف اأحكــــام املـــواد )5( و )6( و )7( و )8( و )9( مـــن هـــذا القانــــون ، 

بال�سجــــن مـــــــدة ل تقـــل عــــن )10( ع�ســـرة اأيــــــام ، ول تزيــــــد علــــــى )3( ثــــــالث �سنــــوات ، 

وبغرامـــة ل تقل عن )200( مائتي ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، مع اإلزامه باإزالة اأ�سباب املخالفة . 

املــادة ) 18 (

، يجـــوز للوزيـــر فـــر�س  مع عـــدم الإخـــالل بالعقوبات اجلزائية املقررة فـي هذا القانون 

غرامــــات اإداريـــة فـيمـــا ي�ســـدره من لوائــح وقــرارات عمـــا يرتكــب من خمالفـــات لأحكــام 

هـذا القانـون والالئحـة ، علـى األ يزيـد مقـدار الغرامــــة على )1000( األــف ريـــال عمانــــي ، 
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وتت�ساعف الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة ، ويعترب تكرارا فـي تطبيق اأحكام هذه املــادة 

ارتكــاب خمالفة مماثلة خـــالل )2( �سنتــني من تاريــخ فـــر�س الغرامة ، وفـي حــال املخالفـــة 

امل�ستمرة يجوز فر�س غرامة اإدارية بحد اأق�سى )50( خم�ســني ريـــال عمانيــا عن كـــل يــوم 

ت�ستمر فـيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين . 

وفـي جميع الأحوال يتعني اإزالة املخالفات ، ولو بالقوة اجلربية على نفقة املخالف . 

الف�ســل الرابــــع

اأحكـــام ختاميـــة

املــادة ) 19 (

القرارات  ، كما ي�سدر  القانون  العمل بهذا  تاريخ  الوزير الالئحة خالل �سنة من  ي�سدر 

الالزمة لتنفـيذ اأحكامــه ، واإىل اأن ت�ســدر ، ي�ستمر العمل باللوائح والقـرارات املعمول بهـا ، 

فـيما ل يتعار�س مع اأحكام هذا القانون . 

املــادة ) 20 ( 

يعمل بهذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�سره فـي اجلريدة الر�سمية . 
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/40

بتعييـــن �سفرييـــن غيـــر مقيميـــن

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت

�ملــادة �لأولـــــى 

تعــني ال�سفيــرة حنينــة بنــت �سلطــان بــن اأحمــد املغرييـــة ، �سفريتنـا لـدى الوليـات املتحــدة 

الأمريكية ، لتكون �سفرية لنا فوق العادة ، ومفو�سة غري مقيمة لدى جمهورية كوبا .

�ملــادة �لثانيــــة

تعيــن ال�سفيــرة ليوثــا بنــت �سلطــان بــن اأحمــد املغريية ، �سفريتنــا لــدى جمهوريــة اأملانيــا 

الحتاديــة ، لتكـــون �سفيــرة لنــا فــوق العــادة ، ومفو�ســة غيــر مقيمــة لــدى كــل مــن مملكــة 

ال�سويــد ، ومملكــة الرنويــج ، ومملكة الدمنارك ، وجمهورية بولـندا ، وجمهورية فنلندا ، 

وجمهورية اآي�سلندا ، والكونفدرالية ال�سوي�سرية .

�ملــادة �لثالثــــة

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

�سـدر فـي :   8  مـن ذي �حلجـــة �سنـــة 1438هـ

�ملـو�فــــق : 30 مـن �أغ�سطــــــــ�س �سنـــة 2017م

 قابـو�س بـن �سعيـد

�ســـلطــــان عـمــــان 
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/41

بــرد اجلن�سيـــة العمانيـــة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

ترد اجلن�سية العمانية اإىل كل من :

1 - �سهيل علي �سعيد حبكوت العمري .

2 - ميا�ســــــة نا�ســـــــر زاهــــــــر الكنديــــــة .

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي :   8  مـن ذي احلجـــة �سنـــة 1438هـ

املـوافــــق : 30 مـن اأغ�سطــــــــ�س �سنـــة 2017م

 قابـو�س بـن �سعيـد

�ســـلطــــان عـمــــان 
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وزارة الإ�سكـــــــان

قـــــرار وزاري

رقــم 2017/41

ب�ضــ�أن �ضوابــط متـــلك

 ال�ضركــ�ت للعقــ�رات ملم�ر�ضــة الن�ضــ�ط

ا�ستنادا اإىل قانون الأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5  ،

واإىل نظام ال�سجل العقاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/2 ،

واإىل القرار الوزاري رقم 98/43 ب�سوابط متلك ال�سركات للعقارات وت�سجيلها ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر

املــ�دة الأولـــــى

يجوز لل�سركات املتمتعة باجلن�سية العمانية ، وال�سركــات اململوكــة بالكامــل ملواطنــي دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ، متلك الأرا�سي والعقارات الالزمة ملمار�سة الن�ساط 

املرخ�س به بال�سراء ، طبقا للت�سريعات ال�سارية ، ووفقا لل�سوابط الآتية : 

1 - اأن تتنا�سب قيمة العقار مع راأ�س مال ال�سركة املحدد بال�سجل التجاري .

2 - اأن يقت�سر التملك على العقارات الالزمة لإقامة مكاتب اإدارية اأو �سكن موظفـني 

اأو خمازن اأو معار�س اأو لالأغرا�س ال�سياحية .

3 - اأن يكــون متلــك ال�سركــات للعقــارات فـــي حــدود احتياجاتهــا الفعليــة ، واأن تكــون 

امل�ساحة اململكة بقدر حاجة امل�سروع .

4 - اأن يكــون متــلك ال�سركــــات للعقـــارات فــي املناطـــق التـــي يوجـــد بهـــا ن�ســـاط لهــا ، 

علــى األ يقل عدد عمال ال�سركة امل�سجلني بال�سلطنة عن )10( ع�سرة .
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5 - ل يجــوز التمـلك لغر�س املتاجــرة فـي الأرا�سـي وحتقيـق اأرباح من اإعادة بيعها ، 

ويعــد مــن قبيل املتاجــرة فـي هــذا ال�ســاأن بيــع العقـــار امل�ستــرى قبــل مــرور )4( 

 ، البناء  وقبل   ، ال�سركة  با�سم  وت�سجيله  الت�سرف  اإثبات  تاريخ  من  �سنوات  اأربــع 

وا�ستغالل الأر�س فـي الغر�س املخ�س�س لها ، الذي وافقت عليه الوزارة .

6 - ل يجــوز لل�سركــة تاأجــري العقــار للغيــر ، وي�ستثنى من ذلك التملك لالأغرا�س 

ال�سياحية .

املــ�دة الث�نيـــــة

مينــــع قبـــــول طلبـــات متـــــــلك ال�سركــــــات غيــــــر اململوكـــــــــة بالكامــل للعمانيـــــني لالأرا�ســــــــي 

فـي كل من حمافظات م�سنـــدم ، الظاهــرة ، الربميــي ، وظفــار ) مـا عـدا وليـة �ساللـة ( ، 

ونيابــة اجلبـل الأخ�سر ، جبـل �سـمـــ�س ، اجلـــزر ، الأحياء القدميـة ، جميـــع مناطــــق حقــوق 

المتياز ، ووليات لوى ، �سنا�س ، والدقم وغريها من مناطق احلظر املعتمدة من الوزارة .

املــ�دة الث�لثـــــة

يلغـــى القــرار الـــوزاري رقـــم 98/43 امل�ســـار اإليـــه ، كمـــا يلغى كـــل مـــا يخالـــف هــذا القرار ، 

اأو يتعــار�س مع اأحكامــه .

املــ�دة الرابعـــــة

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

�سدر فـي : 4 مـن �ضعبــــــــ�ن 1438هـ

املوافــــق : 1 مـن م�يـــــــــــــو 2017م

�ضيف بن حممد بن �ضيف ال�ضبيبي 

                                                                                 وزيــــــــــــــــــــر الإ�سكـــــــــــــــــــــان
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هيئــة املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقـــم

قـــــرار

 رقــم 2017/45

ب�إ�صـدار الئحـة التطويـر العقـاري 

فـي املنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقـم

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2011/119 باإن�صاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة 

بالدقم واإ�صدار نظامها ،

واإىل نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2013/79 ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم فـي اجتماعه الثاين 

بتاريخ 15 من يونيـــو 2017م ،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

يعمــــل فـي �صـــاأن التطويـــر العقـــاري فــــي املنطقـــة االقت�صاديـــة اخلا�صـــة بالدقـــم باأحكــــام 

الالئحـــة املرفقـــة .

املــادة الثانيــــة

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

�صـدر فـي :  2  مـن ذي احلجـــة 1438هـ

املـوافــــق : 24 مـن اأغ�صطـــــــ�س 2017م

يحيى بن �صعيد بن عبداللـه اجلابري

                                                                         رئيـــــــــــــ�س جملــــــــــــــــ�س االإدارة
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الئحــة التطويـــر العقــاري 

فـي املنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صــة بالدقـم

الف�صـــل االأول

تعريفــات واأحكـــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات وامل�صطلحات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�س 

عليه فـي الئحة تنظيم االنتفاع باالأرا�صي اململوكة للدولة فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة 

املعنى  االآتية  وامل�صطلحات  للكلمات  ، كما يكون   2015/327 بالقرار رقم  ال�صادرة  بالدقم 

املبني قرين كل منها ، ما مل يقت�س �صياق الن�س معنى اآخر :

املنطقـــة :

املنطقة االقت�صادية اخلا�صة الكائنة بوالية الدقم لغر�س اإقامة امل�صروعات االقت�صادية ، 

واخلدميـة وغريها ، املبينة احلدود واملوقع فـي املخطط املرفــق باملر�صــوم ال�صلطانــي رقــم 

املنفعة  بتقريـر �صفـة   2016/5 ال�صلطاين رقم  باملر�صوم  واملعـدل   ، اإليــه  امل�صــار   2011/119

العامـة مل�صـروع تطويـر منطقـة راأ�س مركز بوالية الدقم و�صمها اإىل املنطقة االقت�صادية 

اخلا�صة بالدقم .

التطويــر العقــاري : 

اأعمال اأو م�صاريع تهدف اإىل التطوير العقاري عن طريق ت�صييد البنية التحتية ، ومرافق 

اخلدمــات ، واملباين املتعددة الطوابق ، واملجمعــات ال�صياحيـة ، وذلك لال�صتخدام ال�صكني ، 

اأو التجاري ، اأو التجاري ال�صكني ، اأو ال�صياحي .

امل�صــــروع : 

م�صروع التطوير العقاري .

املطـــور :

املطور الرئي�صي واملطور الفرعي .

املطـــور الرئي�صـــي : 

ال�صخ�س االعتباري املرخ�س له مبزاولة اأعمال التطوير العقاري .
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املطــور الفرعــي : 

ال�صخـــ�س االعتبـــاري الــذي يعهــد اإليه املطــور الرئي�صي مبوجـــب اتفــــاق بينهمـــا بتطويـــر 

كل اأو جزء من امل�صروع الذي يتوىل القيام به .

املنتفـــع : 

املنتفع بالوحدة العقارية .

الوحــدة العقاريــة : 

جــزء مــن م�صــروع التطويــر العقــاري لــه حـــدود وم�صاحــة معينــة ولو كان على املخطط ، 

وال ت�صمل هذه الوحدة االأر�س املقامة عليها .

املخطـــط : 

ر�صم هند�صي للوحدة العقارية املزمع اإن�صاوؤهــا يو�صـــح موقعهـــا ، وحدودهـــا ، وم�صاحتها ، 

واملوا�صفات الالزمة لتعيينها ب�صكل مف�صل ناف للجهالة .

البيــع علــى املخطــط : 

بيع حق االنتفاع للوحدة العقارية قبل اإن�صائها اأو اكتمال بنائها .

املــادة ) 2 (

ت�صري اأحكام هذه الالئحة على جميــع االأن�صطــة املتعلقــة بالتطويــر العقــاري التــي تقــام 

على االأرا�صي اململوكة للدولة فـي املنطقة ، وعلى جميع الت�صرفات التي تقع على الوحدات 

العقارية املبنية . 

كما ت�صري فـي �صاأنهما اأحكام الئحة تنظيم االنتفاع باالأرا�صي اململوكة للدولة فـي املنطقة 

االقت�صادية اخلا�صة بالدقم امل�صار اإليها ، وذلك فـيما مل يرد ب�صاأنه ن�س خا�س فـي هذه 

الالئحة .

املــادة ) 3 (

طبيعيــني  اأ�صخا�صــا  كانـــوا  �صــواء   - االأخــرى  اجلن�صيــات  من  غريهم  اأو  للعمانيني  يجوز 

اأو اعتباريــني - اكت�صــاب حــق االنتفــاع للوحدات العقارية املبنية فـي م�صروعات التطوير 

العقاري ، وذلك على الوجه املبني فـي هذه الالئحة .
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املــادة ) 4 (

تقيد فـي �صجل التطوير العقاري بالهيئة جميع البيانات واملعلومات املتعلقة مب�صروعات 

التطوير العقاري باملنطقة ، عــلى اأن ي�صتمل القيـــد - ب�صفـــة خا�صـــة - علــى ا�صــم املطور 

الرئي�صـــي واملطـــور الفرعــــي ، والغــــر�س مــن امل�صــروع ، وا�صـــم املنتفــع ، وجميــع الت�صرفـــات 

التي تقع على الوحدة العقارية .

الف�صــل الثانــي

�صوابــط االنتفــاع باالأرا�صــي 

اململوكـة للدولـة فـي املنطقـة الأغـرا�س التطويـر العقـاري

املــادة ) 5 (

يجــب علــى كل من يرغب فـي مزاولة ن�صاط التطوير العــقاري فـــي املنطقــة اأن يح�صـــل 

على ترخي�س بذلك من الهيئة وفقا الأحكام الئحة تنظيم البيئة اال�صتثمارية فـي املنطقة 

االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادرة بالقرار رقم 2015/323 .  

املــادة ) 6 (

يكون انتفاع املطور الرئي�صي باالأرا�صي الكائنة فـي املنطقة املخ�ص�صة مل�صروعات التطوير 

العقاري مبقابل ، ووفقا لل�صوابط االآتية : 

( مائة األف مرت مربع .
2
1 - اأال تقل م�صاحة االأر�س عن )100000م

2 - اأن تكــون االأر�س معـــدة لال�صتخـــدام ال�صكنـــي اأو التجـــاري اأو التجــــاري ال�صــكني 

اأو ال�صياحي .

3 - اأن تكون ن�صبة االأر�س امل�صتغلة فـي البناء وفق الن�صب التي حتددها الهيئة .

4 - اأن يعد املطور الرئي�صي ر�صما بالتخطيط االإجمايل للم�صروع توافق عليه الهيئة .

5 - اأن يقدم املطور الرئي�صي ما ياأتي :

 اأ - برناجما زمنيا لتنفـيذ امل�صروع .

ب - تقريرا مف�صال عن اأغرا�س امل�صروع ، وو�صائل حتقيقه .

ج - منوذج عقد حق االنتفاع املزمع اإبرامه مع املنتفع العتماده من الهيئة .
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د - ما يفـيد متتعه باخلربة ، والكفاءة الفنية ، واملالءة املالية .

هـ - خطة ت�صويق وبيع حق االنتفاع بالوحدة العقارية .

 و - اأي بيانات اأو م�صتندات اأخرى حتددها الهيئة .

املــادة ) 7 (

ال ين�صــاأ حــق االنتفاع باالأرا�صي الكائنة فـي املنطقة املخ�ص�صة مل�صروعات التطوير العقاري 

اإال وفقا التفاقية انتفــاع وتطويــر تبــرم مــع الهيئــة لهــذا الغــر�س ، علــى اأن تت�صمن هذه 

االتفاقية القواعد وال�صروط احلاكمة حلق االنتفاع ، وعلى االأخ�س ما ياأتي : 

اأن تكــون مــدة حــق االنتفاع حتى )50( خم�صني �صنة ميالدية ، ويجوز جتديدها   - 1

مددا مماثلة .

ال يجوز اأن يكون حق االنتفاع حمال الأي تــ�صرف مــن اأي نــوع اإال بعد احل�صـول   - 2

على موافقة كتابية من الهيئة ، واإال كان ذلك الت�صرف باطال .

التزام املطور الرئي�صي با�صتخدام االأر�س املنتفع بها خالل املدة املقررة باتفاقية   - 3

االنتفــاع والتطويــر وفقــا للقواعــد وال�صــروط احلاكمــة �صـــواء املن�صـــو�س عليهـــا 

فـي هذه الالئحة اأو الئحة تنظيم االنتفاع باالأرا�صي اململوكة للدولة فـي املنطقة 

االقت�صادية اخلا�صة بالدقم امل�صار اإليها ، اأو املن�صو�س عليها باالتفاقية .

عدم جواز ا�صتخدام االأر�س املنتفع بها فـي غري الغر�س مو�صوع حق االنتفاع .  - 4

التــزام املطـــــور الرئي�صـــي بتنفـيــــذ مرافـــق البنيـــة االأ�صا�صيـــــة وتو�صـــيل اخلدمــــات   - 5

، وباملتطلبات  امل�صــروع  املقـــدم منـــه لتنفـــيذ  الزمنـي  ، وبالربنامـــج  امل�صـــروع  اإلـــى 

التخطيطية والبيئية التي ت�صعها الهيئة .

املــادة ) 8 (

اأعمال امل�صروع اإىل مطور فرعي مبوجب اتفاق  اأن يعهد ببع�س  يجوز للمطور الرئي�صي 

يربم بينهما ، وذلك بعد احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة .

املــادة ) 9 (

يحظر على املطور االإعالن اأو الرتويج لبيع حق االنتفاع للوحدات العقارية قبــل اإن�صائهــا 

اأو اكتمال بنائها باأي و�صيلة اإعالنية اإال بعد احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة . 
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املــادة ) 10 (

ال يجـــوز تغييــر ال�صكــــل القانوين للمطور اإال بعد االنتهـاء من تنفـيــذ امل�صروع وت�صليمـه ، 

ومـع ذلك يجــــوز التغييــــر مبوافقة الهيئة اإذا كــان يحقـــق م�صلحــة امل�صــروع ، وذلك دون 

اإخالل بحقوق املنتفعني اأو �صمانات اإجناز امل�صروع .

املــادة ) 11 (

ينق�صــي حـق االنتفـاع املقــرر للمطــور الرئي�صــي اإذا وقعــت منــه خمالفــة الأي مــن �صــروط 

اتفاقية االنتفاع والتطوير املربمة معه ، اأو اأحكام هذه الالئحة ، والت�صريعات املعمول بها .

ومع ذلك ، يجوز للهيئة منح مهلــة للمطـــور الرئي�صـــي لت�صحيـــح املخالفـــة ، اأو االنتــهاء 

من امل�صروع بناء على اأ�صباب يبديها ، وتقدرها الهيئة .

 الف�صـــل الثالـــث

قواعـد بيـع حـق االنتفـاع للوحـدات العقاريـة 

املــادة ) 12 (

يجـــوز للمطـــور البيــع علـــى املخطـــط مبوجــب عقد االنتفاع امل�صار اإليه فـي البند )ج/5( 

مــن املـــادة )6( مــن هــذه الالئحــة ، وذلك بعـد احل�صــول على موافقــة كتابيـة مــن الهيئة ، 

ويقع باطال كل عقد يربم قبل احل�صول على هذه املوافقة .

املــادة ) 13 (

اإليه فـي البند )ج/5( من املــادة )6( من هذه الالئحة �صروط  يحدد عقد االنتفاع امل�صار 

واأحكام االنتفاع بالوحدة العقارية ، ومدة االنتفاع ، على اأال يتعار�س هذا العقد مع اأحكام 

هذه الالئحة ، والت�صريعات املعمول بها ، ويجب اأن يت�صمن ما ياأتي :

1 - ا�صم املطور الرئي�صي وعنوانه ، وا�صم املطور الفرعي - اإن وجد - وعنوانه .

2 - البيانات اخلا�صة بامل�صروع الذي يقع به الوحدة العقارية حمل العقد .

3 - م�صاحة الوحدة العقارية ، وو�صفها ب�صكل مف�صل ناف للجهالة .

4 - حق املنتفع فـي ت�صلم الر�صومات الداخلية للوحدة العقارية .

5 - املقابل املايل املتفق عليه ، واأي مبالغ اأخرى يلتزم باأدائها املنتفع .
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املــادة ) 14 (

يلتزم املطور بت�صليم الوحدة العقارية للمنتفع على الطبيعة ، مع ن�صخة من الر�صومات 

للموا�صفات  امل�صروع طبقا  باإنهاء  الهيئة  �صهادة من  بها  ، مرفقا  الوحدة  لهذه  الداخلية 

املرخ�س بها ، اأو املتفق عليها .

املــادة ) 15 (

يجــــب على املطور واملنتفــــع ت�صجيــل جميـع الت�صرفــات التي تقـــع على الوحـــدة العقاريــــة 

لدى الهيئة مبا فـي ذلك تقرير حق انتفاع عليها اأو تاأجريها اأو رهنها . 

املــادة ) 16 (

يحظر تقرير حق انتفاع على الوحدة العقاريـة ملـدة تزيـد علـى مـدة حـق االنتفـاع املقـررة 

لالأر�س املقام عليها اإال مبوافقة كتابية من الهيئة .

الف�صـــل الرابـــع

حقـــوق املنتفــع

املــادة ) 17 (

للمنتفع احلق فـي االنتفاع بالوحدة العقارية بكامل مرافقها ، وباالأجزاء املعدة لال�صتعمال 

امل�صرتك من البناء ، وله الت�صرف فـي هذا احلق ، وا�صتغالله دون امل�صا�س مبلكية الرقبة .

وللمطور الرئي�صي - بعد احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة - الت�صــرف فــي حــق 

االنتفاع املقرر له من الهيئة دون امل�صا�س بحق االنتفاع بالوحدات العقارية ، وينتقل حممال 

بحق االنتفاع .

املــادة ) 18 (

يحق للمنتفعني بالوحدات العقارية اإن�صاء واإدارة احتادات ملنتفعي العقارات املبنية ، ويجوز 

تكوين احتاد ي�صم جمموعة عقارات متجاورة ، ويتوىل االحتاد احلفاظ على �صالمة العقار ، 

 ، ، وتوفـري اخلدمـــات املطلوبـــة للعقـــار  ، و�صمان �صيانته  ، وملحقاته  واأجزائه امل�صرتكة 

واالنتفـــــاع االأمثــــل بــــه فـي الغـــــر�س الـــذي اأن�صـــئ من اأجلـــه ، ولـه فـي �صبــيـــل ذلك التعاقــد 

مـع ال�صركات املتخ�ص�صة فـي اأعمال �صيانة املباين امل�صجلة لدى الهيئة .

وذلك طبقا ملـا يحدده املجل�س من �صروط و�صوابط واإجراءات فـي هذا ال�صاأن .
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املــادة ) 19 (

 ،  95/16 رقم  ال�صلطانـــي  باملر�صـــوم  ال�صــادر  االأجانب  اإقامة  قانون  باأحكام  االإخالل  دون 

والئحته التنفـيذية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 96/63 ، يجوز منح االإقامة وفق ال�صروط 

واالإجراءات املعمول بها لدى �صرطة عمان ال�صلطانية للفئات االآتية :

1 - املنتفع غري العماين واأقاربه من الدرجة االأوىل بالن�صبة لالأ�صخا�س الطبيعيني .

2 - �صخ�صني طبيعيني دون اأقارب ميثالن قانونا ال�صخ�س االعتباري املنتفع .

3 - املمثل القانوين للمطور الرئي�صي واأقاربه من الدرجة االأوىل . 

الف�صـــل اخلامــ�س

اأحكــام ختاميــة

املــادة ) 20 (

 ، بـــاأي عقوبـــة مقـــررة وفقــا للقوانــني والنظـم واللوائــح املعمـول بهـا  مـــع عــدم االإخـــالل 

يجوز للهيئة فر�س غرامة اإدارية تقدر بح�صب ج�صامة املخالفة على اأال تتجاوز )50000( 

خم�صـــــني األـــف ريـــــال عمانــــي للمطـــــور ، و)5000( خم�صـــــة اآالف ريــــال عمانــــي للمنتفع ، 

وذلك فـي حالة خمالفة اأحكام هذه الالئحة اأو �صروط الرتخي�س ال�صادر للمطور الرئي�صي .

املــادة ) 21 (

للهيئة - فـي اأي وقـت - احلـق فـي ا�صتيفاء ما تراه الزما من م�صتندات اأو بيانات اأو معلومات ، 

واإجراء املعاينات للتحقق من التزام املنتفع واملطور باأحكام هذه الالئحة واتفاقيات االنتفاع 

والتطوير . 

املــادة ) 22 (

ي�صــــدر الرئيـــ�س بعد موافقة وزارة املاليـــة الر�صــوم التي ت�صتحـق للهيئــة مقابــل اخلدمـــات 

التي توؤديها تطبيقا الأحكام هذه الالئحة . 

- 26 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1208(

هيئــة الوثائــق واملحفوظــات الوطنيــة

قـــــرار

رقــم 2017/2

بتحديــد ر�ســوم خدمــة اختبــار 

اأنظمــة اإدارة امل�ستنــدات والوثائــق الإلكرتونيــة

ا�ستنادا اإىل قانون الوثائق واملحفوظات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/60 ،

واإىل الالئحة املالية لهيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية ال�سادرة بالقرار رقم 2014/1 ،

واإىل موافقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

حتدد ر�سـوم خدمـة اختبـار اأنظمـة اإدارة امل�ستندات والوثائق الإلكرتونية على النحو الآتي :

الر�ســـــماجلهـــــة

اجلهــات احلكوميــة
 )500(

خم�سمائـة ريـال عمانـي

ال�سركـات واملوؤ�س�سـات اخلا�سـة
 )700(

�سبعمائـة ريـال عمانـي

املــادة الثانيــــة

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

 �سـدر فـي :  5   من ذي احلجــــة 1438هـ

املوافـــــق : 27  من اأغ�سطــــــــ�س 2017م 

هيثـــم بــــن طــــارق اآل �سـعيـــــد

 الوزيـــــــــــــر امل�ســـــــــــــــرف علـــــــى هيئــــــة 

الوثائــــــق واملحفوظــــــــات الوطنيــــــــة
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1208(

وزارة القـوى العاملـة

اإعـــــــــالن

ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنادا اإىل القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيـل 

وعمل وت�شجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �شلطنة عمان ، 

اأن عمـال �شركــة دليــل للنفــط تقدمـوا اإىل املديريـــة الـعامــة للرعايــة العماليــــة بالـــوزارة 

بطلـــب ت�شجيــل نقابـــة عماليــــة ، ولكــل مت�شـرر احلـــق فـــي االعتــــرا�ض علــى هــذا الطلــب ، 

على اأن يكـون اعرتا�شه م�شببا واأن يتقدم به اإىل جلنة بحث االعرتا�شات امل�شكلة بالوزارة 

لهذا الغر�ض ، وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

á`YÉæ°üdGh IQÉ`éàdG IQGRh 

¿Ó`````YEG
 ÉµMC�’ É ah ád�ƒÑ �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°Sô�ŸÉH QOÉ°üdG á«YÉæ°üdG á«µ �ŸG ¥�ƒ M ¿�ƒfÉb

105741 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 32 áÄØdG »`a

 . äÉHhô°û�ŸG IQO�ƒHh ¥�ƒë°ùe øe Iô°�†ë�ŸGh É¡°SÉ°SCG »àdG äÉHhô°û�ŸG

 

 É«°ù«fhófEG O�ƒØjôJ�ƒ«f , »J »H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ù«fhófEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG
�„hOÉL�ƒd�ƒH �…Î°ShófG ¿É°SGhÉc , 3 ºbQ 2 �‹ÉHGhGQ , �…G �…ÉL : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

É«°ù«fhófEG , ÉJôcÉL , (»H , �…G , »c)                                     

2016/11/8 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ �ƒHCG : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

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

106115 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. «ªéàdG äGô°�†ëà°ù�Ÿ áFõéàdÉH �™«ÑdG äÉeóN

 óàª«d ÊÉÑe�ƒc « ÑH »à«f�ƒ«e�ƒc »J�ƒ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
ájófÓjÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG
  ófÓjÉJ ,10230 �ƒµfÉH Ééæj�ƒH ¿É°ûfG�ƒf 34 ¿É°ûfG�ƒf 10/915 : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/11/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ �ƒHCG : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

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

 1208.indd   1 8/28/17   11:04 AM
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109282 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 11 áÄØdG »`a

. ójÈJ ä�’BGh Iõ¡LCG AG�ƒ¡dG ójÈJ Iõ¡LCG , AG�ƒ¡dG ««µJ Iõ¡LCG

 

  á°�†HÉ dG äÉØ«µª d eGõdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájO�ƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG
 áµ ª�ŸG , 31424 ÉeódG , 14441: Ü.¢U , ¤hC�’G á«YÉæ°üdG áæjó�ŸG : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

 ájO�ƒ©°ùdG á«Hô©dG

2017/4/10 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ �ƒHCG : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

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

110802 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 25 áÄØdG »`a

 á«°VÉjQ ájòMCG  ,  á °ùdG Iôµd ájòMCG  ,  ó dG ¢SÉÑd ,  ác�ƒÑ  ¢ùHÓe ójóëàdÉH ¢ùHÓ�ŸG

 É£æH , äGR�ƒ H , �ƒd�ƒÑdG ¿É°üªb ,  ¿É°üªb , (äÒ°T -»J) ºc °üf ¿É°üªb , á °ùdG Iôµd

 ,  IÒ°üb  jhGô°S  ,  ±�ƒ°üdG  øe  ÜG�ƒKCG  ,  ÉªcCG  ÓH  ¿É°üªb  ,  á« NGO  jhGô°S  ,  á°VÉjQ

 ¿É°üªb ,  æY äÉ£HQ ,  áeõMCG  ,  äGÎ°S ,  »ÑLôdG  ¿É°üªb ,  á°VÉjQ  ¿É°üªb ,  äÉeÉé«H

 , AÉªME�’G jhGô°S , AÉªME�’G ä�’óH , äÉ©Ñ d á«eÉeCG ±GôWCG , ¢SCGô d á«£ZCG , äÉ©Ñb  �ƒædG

 jGôe , WÉ©e , á°ùæ e äÉà«cÉL , ìÉjô d áehÉ e äÉà«cÉL , äÉà«cÉL , AÉªME�’G ¿É°üªb

 , á« NGO ¢ùHÓe , «jGôe , º°ü©ª d äÉHÉ°üY , ¢SCGQ á£HQCG , ¥Q�ƒdG øe â°ù«d ÉØWCÓd

 ¿É°üªb , áë°ThCG , õ«aÉØb , äGRÉØb , ÚfPCÓd á«£ZCG , äÉf�ƒ £æH , (ô°ùc�ƒH) á« NGO jhGô°S

 ¢ùHÓe , �™«é°ûàdG ä�’óHh ÚJÉ°ùa , ÚJÉ°ùa , ±�ƒ°üdG øe ÚJÉ°ùa , áL�ƒ°ùæeh ác�ƒÑ
 áMÉÑ°ùdG ¢ùHÓe , á«FÉ°ùædG áMÉÑ°ùdG ¢ùHÓe , áMÉÑ°S ÜG�ƒKCG , Éªëà°SÓd ÜG�ƒKCG , áMÉÑ°ùdG

 Y èdõà d jhGô°S , Éªëà°SG jhGô°S , áMÉÑ°ùdG jhGô°S , øjCGõL øe dCÉàJ á«FÉ°ùædG

  OÉæ°U , Éªëà°SÓd äÉYÉØd , Éªëà°S�’G ¿É°üªb , ÅWÉ°ûdG ¿É°üªb , áÑWQ ä�’óH , AÉ�ŸG

 ¢SCGQ  á«£ZCG  ,  áMÉÑ°ùdG  äÉ©Ñb ,  ¢ùª°ûdG  øe äÉ«bGh  ,  ÅWÉ°ûdG  äÉ©Ñb ,  ÅWÉ°ûdG  OÉæ°U

. QÉ©à°ùe ô©°T �™e áæjõ d ¢SCGôdG á«£ZCG , Éªëà°SÓd

 1208.indd   2 8/28/17   11:04 AM
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 fG ,  õ«JôHhôH G »H ¿G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG
 Ióëà�ŸG äÉj�’�ƒdG ,10022 Q�ƒj�ƒ«f �ƒ«æ«aG åØ«a 645 QhÉJ «Ñª«dhG : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

 á«µjôeC�’G

2017/6/8 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ �ƒHCG : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

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

110803 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

 Iôc  É�›  »`a  Iôªà°ù�ŸG  �ƒjOGôdGh  RÉØ àdG  èeGôH  á©«ÑW  »`a  á«¡«aôJh  á«ª« ©J  äÉeóN

 RÉØ àdG ¢VhôY �™jR�ƒJh êÉàfEG , Iô°TÉÑ�ŸG á °ùdG Iôc ¢VQÉ©eh á °ùdG Iôc ÜÉ©dCG Ëó Jh á °ùdG

 , á °ùdG Iôc É�› »`a èeGôHh á °ùdG Iôc á£°ûfCGh á °ùdG Iôc ÜÉ©dCG ª°ûJ »àdG �ƒjOGôdGh

 äGôµ°ù©eh äÉYÉb , ÚHQó�ŸG äGôµ°ù©eh äÉYÉb , á °ùdG Iôc äGôµ°ù©eh äÉYÉb º«¶æJh IQGOEG

 øe á«°üî°ûdG  ôgÉ¶�ŸG á©«ÑW »`a ¬«aÎdG äÉeóN , á °ùdG  Iôc ÜÉ©dCGh ,  ¢übôdG jôa

  á °ùdG Iôc ¢VQÉ©eh ÜÉ©dCG »`a ¢übôdG jôa hCG A»°T hCG ¿G�ƒ«M µ°T Y ¢ùHÓe ÓN

 á °ùdG  IôµH  á °U  äGP  á£°ûfC�’G  øe  ÉgÒZh  á«éjhÎdG  ¢Vhô©dGh  äGôµ°ù©eh  äÉYÉb

 Ëó J  ójóëàdÉH  ¬«aÎdG  äÉeóN  ,  ÚÑé©�ŸG  �…OÉf  äÉeóN  ,  á°UÉN  äÓØMh  á£°ûfCGh

 øjhÉæ©dG á©«ÑW »`a jõæà d á HÉbÒZ §FÉ°S�ƒdG IOó©àe OG�ƒe ª°ûj âfÎfE�’G Y �™b�ƒe

 ájô°üÑdG  äÓ«é°ùàdGh  á« YÉØàdG  RÉØ àdG  »`a  á«°ù«FôdG  øjhÉæ©dGh  RÉØ àdG  »`a  á«°ù«FôdG

 èeGôHh  » YÉØàdG  �ƒjó«ØdG  »`a  »°ù«FôdG  ¿G�ƒæ©dG  äGQÉ«Nh  ájô°üÑdG  aóàdG  äÓ«é°ùJh

 ,  á °ùdG  Iôc  É�›  »`a  á«©ª°ùdG  äÓ«é°ùàdGh  �ƒjOGôdG  »`a  á«°ù«FôdG  øjhÉæ©dGh  �ƒjOGôdG

 ,  á °ùdG  Iôc É�› »`a á¡aÉàdG  Q�ƒeC�’Gh äÉ«FÉ°üMEG  µ°T Y äÉe�ƒ ©�ŸGh QÉÑNC�’G Ëó J

 �ƒjó«ØdG ÜÉ©dCGh Ü�ƒ°SÉ G ÜÉ©dCG  ójóëàdÉH «ªëà d á HÉ dG ÒZ âfÎfE�’G ÈY ÜÉ©dC�’G

 á« °ùàdG  ÜÉ©dCGh  äÉYÉ dG  ÜÉ©dCGh  IQÉ¡e  äGP  ácô G  ÜÉ©dCGh  á« YÉØàdG  �ƒjó«ØdG  ÜÉ©dCGh

 ÊhÎµdE�’G  ô°ûædG  äÉeóN  ,  á¡aÉàdG  ÜÉ©dCG  RÉ¨dC�’Gh  á«M�ƒd  ÜÉ©dCGh  ÉØWC�’Gh  Ú¨dÉÑ d

 ÜÉ©dC�’G  hóLh  øj�ƒ àdG  Öàch  ájQhO  ájQÉÑNEG  äGô°ûfh  ádOC�’Gh  äÓé�ŸG  ô°ûf  ójóëàdÉH

 äÉfÉ«H IóYÉb Ëó J , á °ùdG Iôc É�› »`a ÓYCG Q�ƒcò�ŸG �™«ªL âfÎfE�’G ÈY øjôNBÓd

. á °ùdG Iôc É�› »`a Ü�ƒ°SÉM

 1208.indd   3 8/28/17   11:04 AM
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 fG ,  õ«JôHhôHCG »H ¿CG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

 Ióëà�ŸG äÉj�’�ƒdG , 10022 Q�ƒj�ƒ«f �ƒ«æ«aG åØ«a 645 QhÉJ «Ñª«dhG : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC�’G

2017/6/8 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ �ƒHCG : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 6632 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

110841 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 28 áÄØdG »`a

 á«fhÎµdE�’G ÜÉ©dC�’Gh ôJ�ƒ«ÑªµdG ÜÉ©dCÉH á°UÉÿG Iõ¡LC�’Gh äGó©�ŸGh Ö© dG äGhOCGh Ö© dG

. á«°VQC�’G ÜÉ©dC�’G äGó©eh Iõ¡LCGh Ö©dh

 ¢SG/CG ¢ùjQ�ƒL �ƒé«d : º``````````````````````````````````°SÉH

á«cQÉ�‰O : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

 QÉ�‰ódG - ófÓ«H 7190 : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/6/11 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ �ƒHCG : `````````«```c�ƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

 1208.indd   4 8/28/17   11:04 AM
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110988 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a

   . í �ŸG 

 í �ŸG áYÉæ°üd á«é« ÿG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájO�ƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG
 á``jO�ƒ©°ùdG á``«Hô©dG á``µ ª�ŸG , É``eódG 31463 : Ü.Q 11688 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/6/18 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ �ƒHCG : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

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

111160 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

 á«YÉæ£°U�’G I�ƒ¡ dGh hÉcÉµdGh �…É°ûdGh ÍdG Ü�ƒÑMh I�ƒ¡ dG øe áFõéàdGh á ª÷G IQÉ�Œ

 Ö L  äÉeóN  ,  I�ƒ¡ dG  äÉéàæeh  ôµ°ùdGh  HG�ƒàdGh  äÉ°ü °üdGh  äÉé ã�ŸGh  äÉj�ƒ Gh

 äÉj�ƒ Gh »YÉæ£°U�’G ÍdGh hÉcÉµdGh �…É°ûdGh ÍdGh I�ƒ¡ dG øe øjôNB�’G áeóÿ �™ °ùdG

 í«àj  É�‡  (É¡ f  AÉæãà°SÉH)  I�ƒ¡ dG  äÉéàæeh  ôµ°ùdGh  HG�ƒàdGh  äÉ°ü °üdGh  äÉé ã�ŸGh

. íjôe µ°ûH á© °ùdG J AGô°Th ¢VôY øe øFÉHõ d

 �…O »J G �…Gh »J »H ¿Éc ¬jG ¿G »`a�ƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«dGÎ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG
 Éæ«HhQ �ƒ«æ«æaG dGhôØjQ 581 Ø«d , 14 âj�ƒ°S ,  Éæ«HhQ �ƒ«c ¢ûJG : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

É«dGÎ°SCG , 4226 �…O G �ƒ«c

2017/7/3 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ �ƒHCG : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

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

 1208.indd   5 8/28/17   11:04 AM
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111161 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe21 áÄØdG »`a

 ¿Éæ°SC�’G IÉ°Tôa ¢ShDhQ , á«FÉHô¡µdG ¿Éæ°SC�’G IÉ°Tôah ájhó«dG ¿Éæ°SC�’G IÉ°Tôah ¿Éæ°SC�’G IÉ°Tôa

  ¿Éæ°SC�’G «¶æàd �•�ƒ«N , ¿Éæ°SC�’G «¶æJ OG�ƒe , IÉ°Tôa �™æ°üd áeRÓdG OG�ƒ�ŸG , á«FÉHô¡µdG

 IÉ°TôØd IÒ¨°U ÖFÉ M (IÉ°TôØdG �™°V�ƒd IóYÉb) ¿Éæ°SC�’G IÉ°Tôa °ù�‡ , ¢Tôa , G�ƒ°ù�ŸG

 ¿Éæ°SC�’G ¢Tôah §«ÿGh , ¿Éæ°SC�’G IÉ°Tôa ª°ûJ »àdG , ºØdÉH ájÉæ©dG äÉY�ƒª�› , ¿Éæ°SC�’G

 ¥�ƒa äÉL�ƒ�ŸÉH Ò¡£J Iõ¡LCG , áã dG «¶æJ RÉ¡L , ¿Éæ°SC�’G ÚH Ée «¶æàd IÒ¨°U ¢Tôa

. á«YÉæ°üdG ¿Éæ°SCÓd á«J�ƒ°üdG

 

 ÊÉÑe�ƒc Góæc õ°ù«aÒ°S ¢ùfõ«H ÑeÉZ ófG ÎchôH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG
 Éa�ƒf  ¢ùcÉØ«dÉg  997  :  Ü.¢U  800  âj�ƒ°S  âjÎ°S  ôJhôHG  1959  :  ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

 Góæc , 2 ¢ùcG 2 ¬«L 3 »H É«J�ƒµ°S

2017/7/3 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ �ƒHCG : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

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

111162 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 3 áÄØdG »`a

 �ƒ°ùZh ¿Éæ°SC�’G ÚLÉ©eh ¿Éæ°SC�’G «¶æJh ºØdG áaÉ¶fh ¿Éæ°SC�’ÉH ájÉæ©dG äGô°�†ëà°ùe

 ÒZ) ¿Éæ°SC�’G �ƒ°ùZh ºØdG �ƒ°ùZh ¿Éæ°SC�’G º WCG «¶æJ äGô°�†ëà°ùeh ¿Éæ°SC�’G «¶æJ

 ë d äÉNÉîHh ¢ùØæà d á°û©æe §FGô°Th ¢ùØæàdG äGô£©eh (»ÑW ÒZ) ºØ d ñÉîH (»ÑW

 ¢�†««ÑJ §FGô°T hCG ( «L) á«eÓg OG�ƒe øe ¿Éæ°SC�’G ¢�†««ÑJ äGô°�†ëà°ùeh (»ÑW ÒZ)

 IQO�ƒHh ¿Éæ°SC�’G ¢�†««ÑJ IQO�ƒHh ¿Éæ°SC�’G �™«ª Jh °Uh ( «ªéàdG äGô°�†ëà°ùe) ¿Éæ°SC�’G

 Y (Ò÷G) äÉÑ°SÎdG ádGRE�’ »°üî°ûdG Éª©à°SÓd AGhO ¢UGôbCG ¿Éæ°SC�’G ¢�†««Ñàd á Ñe

. ¿Éæ°SC�’G
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 ÊÉÑe�ƒc Góæc õ°ù«aÒ°S ¢ùfõ«H ÑeÉZ ófG ÎchôH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

 Éa�ƒf  ¢ùcÉØ«dÉg  997  :  Ü.¢U  800  âj�ƒ°S  âjÎ°S  ôJhôHG  1959  :  ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

 Góæc , 2 ¢ùcG 2 ¬«L 3 »H É«J�ƒµ°S

2017/7/3 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ �ƒHCG : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

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

111197 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 5 áÄØdG »`a

   ¢�†«ë d á«ë°üdG jOÉæ�ŸG , jOÉæ�ŸG , jhGô°ùdG , äÉfÉ£H ãe á«FÉ°ùædG á«ë°üdG äÉéàæ�ŸG

 äÉXÉØM , á«FÉ°ùf á«ë°U «WÉæH ,  á«FÉ°ùf á«ë°U �™£bh �•�ƒa , á«ë°U á«à�– jhGô°S

. �…OGQEGÓdG °Vô�Ÿ «WÉæH , �…OGQEGÓdG �ƒÑàdG °Vô�Ÿ

 

 »æÑe�ƒc ÑeÉZ ófBG ÎchôH GP : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

 ,  45202 ,   �ƒjÉghCG  ,  »JÉæ«°ùæ«°S ,  GRÓH ÑeÉZ ófBG  ÎchôH óMGh : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC�’G Ióëà�ŸG äÉj�’�ƒdG

2017/7/5 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ �ƒHCG : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111300 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 39 áÄØdG »`a

 ôØ°ùdG õéM ä�’Éch , äÉ« æ d äGR�ƒé G äÉeóN É°U�ƒ°üNh ôØ°ùdG ä�’Éch äÉeóN

.  ôØ°ùdÉH á ©à�ŸG äÉe�ƒ ©�ŸÉH ójhõàdG äÉeóNh

 »°S G G Ö«LG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG
 äÉj�’�ƒdG  ,  06854  Ü�ƒ«àµ«f�ƒc  ,  dGhQ�ƒf  �ƒæ«aG  Ü�ƒ«àµ«f�ƒc  800:  ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC�’G Ióëà�ŸG

2017/7/11 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ �ƒHCG : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

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

111301 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. áàbD�ƒ�ŸG áeÉbE�’G äGR�ƒéM ªY äÉeóN É°U�ƒ°üNh ôØ°ùdG ä�’Éch äÉeóN

 

 »°S G G Ö«LG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG
 äÉ``j�’�ƒdG  ,  06854  Ü�ƒ``«àµ«f�ƒc  ,  ``dGhQ�ƒf  �ƒ``æ«aG  Ü�ƒ``«àµ«f�ƒc  800: ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC�’G Ióëà�ŸG

2017/7/11 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ �ƒHCG : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108346 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«Hô©dG á«dÉLôdG ¢ùHÓ�ŸG ácÉ«Mh áWÉ«Nh «°üØJ

 áãjó G AÉeõL ±É«WCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

546 : Ü.Q  315 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

109476 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á©Ñ£e

. .¢T ä�’hÉ �ŸGh IQÉéà d AÉë«ØdG ¿É°üZCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

117 : Ü.Q  743 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/18 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   1 8/28/17   11:05 AM
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110595 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓ�ŸG »ch «°ùZ

 á eÉ°ûdG ¿ÉLô�ŸG ¢VQCG �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

329 : Ü.Q  475 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/31 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

110007 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«dó«°U

. .¢T QÉ«°ùdG Öc�ƒµdG á«dó«°U : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

118 : Ü.Q  65 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   2 8/28/17   11:05 AM
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

90646 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉaBG áëaÉµe , á«YGQR äGó«Ñe , á«YGQR Ióª°SCG

 á«ÑgòdG �ƒ G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

614 : Ü.Q  4820 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2014/10/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

110254 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 4 áÄØdG »`a

. äÉcô ä�ƒjR

º«ë°ûàdG ä�ƒjõd á«µ �ŸG I�ƒÑ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

512 : Ü.Q  947 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/16 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   3 8/28/17   11:05 AM
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105446 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a

 , á«ÑW äGÈà  ,  ¿Éæ°SC�’G ÖW IOÉ«Y , á°ü°üîà�ŸG ÒZh , á°ü°üîà�ŸG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

. äÉ«dó«°U

 IQÉéà d ÒëÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

611 : Ü.Q  609 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/26 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

98321 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 29 áÄØdG »`a

. ¿ÉÑdC�’G äÉéàæe

´ ´  ¢T QÉØX ±ÓYCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

211 : Ü.Q  122 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2015/10/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   4 8/28/17   11:05 AM
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109000 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a

. ¬JÉ à°ûeh °ù©dG

 IQÉéà d ¥ô°û�ŸG ÚMÉjQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

200 : Ü.Q  619 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/30 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

110850 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ôjó°üJh OGÒà°SG

. .¢T á«æW�ƒdG áÑîædG ÉY �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

103 : Ü.Q  117 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/12 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   5 8/28/17   11:05 AM
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106288 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG áWÉ«Nh «°üØJ

 IQÉéà d á«æW�ƒdG ÒÿG AG�ƒ°VCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

2016/12/4 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

103434 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 29 áÄØdG »`a

. ¢�†«ÑdG êÉàfEG

øLGhó d ádÓ°U ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

2016/6/29 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   6 8/28/17   11:05 AM

- 45 -



(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110210 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 4 áÄØdG »`a

. Q�ƒîH ºëah »YÉæ°U ºëah »©«ÑW ºëa

 á«°�†ØdG QÉàî�ŸG �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

334 : Ü.Q  3299 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

110213 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£eh »gÉ e

. .¢T á eÉµà�ŸG ó àdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

611 : Ü.Q  688 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   7 8/28/17   11:05 AM
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102627 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ �ŸG

 IQÉéà d º°ù G á°ù°SD�ƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

211 : Ü.Q  357 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/5/19 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

107511 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG ä�’hÉ e

 ájQÉéàdGh á«æØdG ÉªYCÓd Q�ƒë�ŸG �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

2017/2/2 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   8 8/28/17   11:05 AM
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108450 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 7 áÄØdG »`a

 äÉ``Ñcôª d É``¡æe ¿É``c Ée Gó``Y) ø``FÉµeh äÉ``cô , á``«dBG Oó``Yh ä�’BG , á``«FÉHô¡µdG ¢ù``fÉµ�ŸG

 äGó©e , (ájÈdG äÉÑcôª d É¡æe ¿Éc Ée GóY) ácô G f ô°UÉæYh á«dBG äÉfQÉb , (ájÈdG

. á«µ«JÉe�ƒJhCG �™«H ä�’BG , ¢�†«ÑdG ¢ù« ØJ Iõ¡LCG , (ó«dÉH QGój Ée GóY) á«YGQR

ø°ûjQ�ƒHQ�ƒc ôe�ƒg : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG
 , �’�ƒJQ�ƒJ , ¿hÉJ OhQ , 146 : Ü.¢U , �…Éc ¢ùeÉ¡µjh , RÈeÉ°T âfójGôJ : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

RófÓjBG øLôa ¢ûàjôH                                     

2017/3/13 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ¢SÉª°S : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

106018 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 5 áÄØdG »`a

. á°UÉN á«ë°U ájòZCG

�‹ÉLOõdG óª øH �ƒ°SôdG óÑY øH OÉªY : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

121 : Ü.Q  190 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
2016/11/21 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   9 8/28/17   11:05 AM

- 48 -



(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106574 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÖàµdG »`a áFõéàdG IQÉ�Œ á«Ñàµ�ŸG äGhOC�’Gh äÉ«°SÉWô dG IQÉ�Œ

ì�ƒª£dG É«fO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

124 : Ü.Q  432 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/19 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

96702 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �…QGOEG Öàµe

 IQÉéà d Iôjõ÷G ±Gó°UCG á°ù°SD�ƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

2015/7/29 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   10 8/28/17   11:05 AM

- 49 -



(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106908 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÉjGó¡dGh ájòMC�’Gh IõgÉ÷G ¢ùHÓ�ŸG �™«H

. .¢T § °ùe ¢�†Ñf äGQÉ°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

134 : Ü.Q  120 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/2 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

102966 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¿�ƒjõØ àdGh �ƒjOGôdGh á«dõæ�ŸG Iõ¡LC�’Gh á°ûªbC�’Gh äÉL�ƒ°ùæ�ŸG �™«H

 IQÉéà d »æ àdG ´GóHE�’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

325 : Ü.Q  292 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/6/1 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   11 8/28/17   11:05 AM
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

103775 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

 á«fÉª©dG  ôLÉæÿG  ,  ôØ°ùdG  �™HG�ƒJh  ájó ÷G  �™ °ùdGh  ÖFÉ G  ,  á«YÉæ£°U�’G  » G  �™«H

 äGô°�†ëà°ùeh  ,  Q�ƒ£©dG  ,  É¡YG�ƒfCÉH  äÉYÉ°ùdG  ,  äGQÉ¶ædG  ,  IõgÉ÷G  ¢ùHÓ�ŸG  ,  ÉjGó¡dGh

. Q�ƒîÑdGh áæjõdG ¿�ƒHÉ°Uh «ªéàdG

 á«Hô©dG QG�ƒWCG á°ù°SD�ƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

512 : Ü.Q  392 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/7/26 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

105455 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ �ŸG

 IQÉéà d Ióëà�ŸG ádÓ°U ñ�ƒª°T á°ù°SD�ƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

211 : Ü.Q  40 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/27 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   12 8/28/17   11:05 AM
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106518 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 24 áÄØdG »`a

. °TGô°ûdGh IõgÉ÷G äÉ°VÉ«ÑdGh äÉ«fÉ£ÑdG

. .¢T äÉ°ThôØª d ¿Éé«J : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

112 : Ü.Q  1829 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

107522 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. °TGô°ûdGh IõgÉ÷G äÉ°VÉ«ÑdGh äÉ«fÉ£ÑdG

. .¢T äÉ°ThôØª d ¿Éé«J : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

112 : Ü.Q  1829 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   13 8/28/17   11:05 AM
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107886 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

 á«æeÉ°�†J - á«�ŸÉ©dG äÉÑL�ƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

512 : Ü.Q  993 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/20 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

109559 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«fÉª©dG áªµdGh QÉ°ü�ŸG �™«H

 IQÉéà d QÉ«£dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

117 : Ü.Q  636 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/20 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   14 8/28/17   11:05 AM
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110302 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGô�“D�ƒ�ŸG º«¶æJh OGÒà°S�’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµe

 IQÉéà d »£©�ŸG á°ù°SD�ƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

211 : Ü.Q  249 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/18 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

107898 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

. É°ùLC�’G Éªc ádÉ°U

. .¢T IQÉéà d ÊGhó©dG AÉæHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

315 : Ü.Q  15 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/20 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   15 8/28/17   11:05 AM
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110162 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a

. á«fÉª©dG i�ƒ G áYÉæ°U

 IQÉéà d ¿ÉeC�’G QGO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

112 : Ü.Q  48 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/11 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

110368 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 45 áÄØdG »`a

. IÉeÉ Öàµe

 á«f�ƒfÉ dG äGQÉ°ûà°S�’Gh IÉeÉëª d á«°ùÑ G áªWÉa : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

2017/5/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   16 8/28/17   11:05 AM
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105248 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£�ŸG

. .¢T á eÉ°ûdG �ƒ ë d õ«ª�ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

101 : Ü.Q  176 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/18 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

103263 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. �…óæe º©£e

. .¢T õeR Q�ƒf ¡ eh º©£e : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

114 : Ü.Q  217 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/6/21 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   17 8/28/17   11:05 AM
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110924 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. Q�ƒ£©dGh «ªéàdG OG�ƒeh á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYC�’G �™«H

. .¢T á eÉ°ûdG á©«Ñ£dG äGÒN : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

121 : Ü.Q  1352 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

107256 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a

. á°ü°üîà�ŸG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

 IQÉéà d ÒëÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

609 : Ü.Q  611 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   18 8/28/17   11:05 AM
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106066 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 45 áÄØdG »`a

. áfÉ°�†M QhOh ÉØWCG ¢VÉjQ

 IQÉéà d �…ôª©�ŸG Éæ¡e øH ¿GóªM øH ô °U : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

321 : Ü.Q  108 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

108432 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a

. á«fhÎµdE�’G Iõ¡LC�’G ìÓ°UEG

 á«æ à d á«FÉ¡ædG �ƒ G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

133 : Ü.Q  1088 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/13 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   19 8/28/17   11:05 AM
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110617 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ä�’Échh ÖJÉµe

 IQÉéà d »°T�ƒ ÑdG OGôe øH óª øH «ëj : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

518 : Ü.Q  109 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/1 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

109218 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

 á«FÉ°ùædG «°ûdGh äÉjÉÑ©dGh ¢ùHÓ�ŸG IQÉ�Œh «ªéàdG äÉeõ à°ùeh äGô°�†ëà°ùeh Q�ƒ£©dG

. á«YÉæ£°U�’G » G �™«Hh É¡YG�ƒfCÉH äÉYÉ°ùdG �™«Hh

 IQÉéà d á°V�ƒ�ŸGh ábÉfC�’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

2017/4/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   20 8/28/17   11:05 AM
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110241 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡JÉeõ à°ùeh äGQÉWE�’G �™«H

. .¢T äGQÉ«°ù d hÉJ õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

112 : Ü.Q  1101 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

109676 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 40 áÄØdG »`a

 øe ¢ü îàdG , äGô°TD�ƒ�ŸG ¢SÉ«bh QÉ«àNGh , á«fó©�ŸGh á«bQ�ƒdGh á«µ«à°SÓÑdG äÉØ î�ŸG �™«ª�Œ

. äÉØ î�ŸG

 IQÉéà d áeGôµdG ôëH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

111 : Ü.Q  323 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/27 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   21 8/28/17   11:05 AM
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108431 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¿ÓYE�’Gh ájÉYódG ä�’Éch

. .¢T ôj�ƒ£àdGh QÉªãà°SÓd QGó�ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

134 : Ü.Q  268 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/13 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

110926 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£�ŸG

 Ióëà�ŸG ¢V�ƒÿG jQ �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

111 : Ü.Q  1325 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   22 8/28/17   11:05 AM
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108014 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ìÓ°UEGh «°ùZ

 IQÉéà d OÉ�›C�’G ºFÉæZ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

611 : Ü.Q  831 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/26 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

108351 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ �ŸG

 IQÉéà d ÊGõ©dG °S�ƒj øH ¬` dGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

512 : Ü.Q  993 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   23 8/28/17   11:05 AM
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(1208) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108719 : º````bQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 32 áÄØdG »`a

. áX�ƒÑdG äÓh ô°UÉ©�ŸG

. .¢T Ióëà�ŸG á«fó�ŸG ´QÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉ�Œ : á`````````````````````````````````æ¡�ŸG

311 : Ü.Q  639 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

3LAMAT    1208  HA.indd   24 8/28/17   11:05 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1208(

�إعــــــالن

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

ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـادة )7/94( مـن قانـون حقـوق امللكيـة ال�سناعيـة الـ�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2008/67 .

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 63227

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2012/6/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 964 فـي 2012/3/10م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : فـيلو�سفـي ، انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : كوتي براندز ماجنمنت انك

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : عنايـــة امل�ست�ســــار العـــام ، كوتي انـــك ، 350 فـيفـــث افـينيـــو ، 

نيويورك ، اإن واي 10118 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/4/13م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/21م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 66218

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2013/9/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1013 فـي 2013/5/19م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : فـيلو�سفـي ، انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : كوتي براندز ماجنمنت انك

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : عنايـــة امل�ست�ســــار العـــام ، كوتي انـــك ، 350 فـيفـــث افـينيـــو ، 

نيويورك ، اإن واي 10118 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/4/13م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/21م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 66219

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3 

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2013/9/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1013 فـي 2013/5/19م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : فـيلو�سفـي ، انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : كوتي براندز ماجنمنت انك

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : عنايـــة امل�ست�ســــار العـــام ، كوتي انـــك ، 350 فـيفـــث افـينيـــو ، 

نيويورك ، اإن واي 10118 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/4/13م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/21م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 64767

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2011/7/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 933 فـي 2011/4/16م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : اإي بي هولدينغز ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اأريد اآي بي اإل اإل �سي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 217 الدوحة ، قطر

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : قطر

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/4/27م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 64769

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2011/7/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 933 فـي 2011/4/16م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : اإي بي هولدينغز ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اأريد اآي بي اإل اإل �سي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 217 الدوحة ، قطر

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : قطر

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/4/27م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 64768

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 38

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2011/7/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 933 فـي 2011/4/16م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : اإي بي هولدينغز ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اأريد اآي بي اإل اإل �سي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 217 الدوحة ، قطر

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : قطر

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/4/27م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 8/22/ 2017 م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 66357

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2011/6/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 938 فـي 2011/2/7م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : اإي بي هولدينغز ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اأريد اآي بي اإل اإل �سي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 217 الدوحة ، قطر

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : قطر

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/4/27م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 8/22/ 2017م 

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 66358

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 38

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2012/3/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 944 فـي 2011/9/24م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : اإي بي هولدينغز ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اأريد اآي بي اإل اإل �سي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 217 الدوحة ، قطر

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : قطر

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/4/27م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 8/22/ 2017 م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 78900

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2014/3/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1034 فـي 2013/11/17م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : اإي بي هولدينغز ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اأريد اآي بي اإل اإل �سي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 217 الدوحة ، قطر

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : قطر

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/4/27م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 8/22/ 2017 م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 78920

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2014/3/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1034 فـي 2013/11/17م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : اإي بي هولدينغز ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اأريد اآي بي اإل اإل �سي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 217 الدوحة ، قطر

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : قطر

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/4/27م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 8/22/ 2017م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1208(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 83700

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2014/10/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1034 فـي 2013/11/17م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : اإي بي هولدينغز ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اأريد اآي بي اإل اإل �سي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 217 الدوحة ، قطر

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : قطر

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/4/27م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 8/22/ 2017 م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 83687

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2014/10/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1057 فـي 2014/5/4م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : اإي بي هولدينغز ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اأريد اآي بي اإل اإل �سي

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 217 الدوحة ، قطر

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : قطر

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/4/27م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 8/22/ 2017م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 51532

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/3/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 876 فـي 2008/1/12م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : اإنوفي�سني بل�س هولدينغز جروب

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جي بي فوودز اأفريقا جلوبال تريدينغ ا�س ال يو

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأ�سبانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بالزا اأوروبا 42 08902 ال هو�سبيتاليت دي لوبرجات اأ�سبانيا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اأ�سبانيا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/5/1م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 51533

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/3/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 876 فـي 2008/1/12م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : اإنوفي�سني بل�س هولدينغز جروب

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية :جي بي فوودز اأفريقا جلوبال تريدينغ ا�س ال يو

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأ�سبانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بالزا اأوروبا 42 08902 ال هو�سبيتاليت دي لوبرجات اأ�سبانيا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اأ�سبانيا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/5/1م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/22م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 51534

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/3/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 876 فـي 2008/1/12م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : اإنوفي�سني بل�س هولدينغز جروب

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جي بي فوودز اأفريقا جلوبال تريدينغ ا�س ال يو

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأ�سبانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بالزا اأوروبا 42 08902 ال هو�سبيتاليت دي لوبرجات اأ�سبانيا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اأ�سبانيا

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/5/1م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 8/22/ 2017م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 47007

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2008/4/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 859 فـي 2008/3/15م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سركة اإدجو منجمنت جروب)اأي.اإم.جي( اأ�س.اأيه

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اجنينريينج اأند ديفيلومبنت جروب ليمتد

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 30 دي كا�سرتو �سرتيت �س.ب : 4519 رود تاون تورتيال جزر 

العذراء الربيطانية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : جزر العذراء الربيطانية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2017/6/4م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/23 م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 71563

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2014/3/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1033 فـي 2013/11/10م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : األترينا - جيه اأف ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سرتيد�س فارما اأنك 

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2 تاور �سنرتبلفد �سويت 1102 اإي�ست برونزويك نيوجري�سي 

08816 الوليات املتحدة الأمريكية

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/11/1م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/24م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 5859

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2000/5/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 662 فـي 2000/1/1م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سيتيزن توكي كابو�سيكي كاي�سا )اول�سو تريدينج ا�س �سيتيزن 

وات�س كو ال تي دي(

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سيتيــزن هولدينجـــز كابو�سيكـــي كاي�ســا )اول�سو تريدينج ا�س 

�سيتيزن هولدينج كو ال تي دي(

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 1 - 12 6 ت�سوم تانا�سي �سو ني�سي طوكيو �سي طوكيو اليابان 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اليابان

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/10/1م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 2017/8/27م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 33922

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/8/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 798 فـي  2005/4/9م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سيتيزن توكي كابو�سيكي كاي�سا )اول�سو تريدينج ا�س �سيتيزن 

وات�س كو ال تي دي(

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سيتيزن هولدينجز كابو�سيكي كاي�سا )اول�سو تريدينج ا�س 

�سيتيزن هولدينج كو ال تي دي(

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 1 - 12 6 ت�سوم تانا�سي �سو ني�سي طوكيو �سي طوكيو اليابان 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اليابان

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/10/1م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 8/27/ 2017م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 33923

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2006/8/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 798 فـي 2005/4/9م

ا�ســـم املالـــك ال�سابــــــــــــــق : �سيتيزن توكي كابو�سيكي كاي�سا )اول�سو تريدينج ا�س �سيتيزن 

وات�س كو ال تي دي(

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سيتيــــزن هـــولدينجز كابو�سيكـــي كاي�سـا )اول�سو تريدينج ا�س 

�سيتيزن هولدينج كو ال تي دي(

اجلن�سيــــــة واملهنــــــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 1 - 12 6 ت�سوم تانا�سي �سو ني�سي طوكيو �سي طوكيو اليابان 

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اليابان

تاريـــخ انتقـــال امللكيــــــــــة : 2016/10/1م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــــل : 8/27/ 2017م
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�إعـــــــــالن

تعلـن دائـرة امللكيـة الفكريـة وفقـا لأحكـام املـادة )41( مــن قانــون حقــوق امللكيــة ال�صناعيــة 

ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 ، اأنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�صجلة 

الآتية :

م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركـــة

1997/11/22التجارة وال�صناعةاكوا دي اي بارما ا�س.ار.ال116876

1997/11/22التجارة وال�صناعةاكوا دي اي بارما ا�س.ار.ال216877

1997/11/22التجارة وال�صناعةاكوا دي اي بارما ا�س.ار.ال316878

1997/11/22التجارة وال�صناعةاكوا دي اي بارما ا�س.ار.ال416879

2007/9/9التجارة وال�صناعة�صركة ريبلي اإنرتتينمنت اإنك546830

2007/9/9التجارة وال�صناعة�صركة ريبلي اإنرتتينمنت اإنك646831

2007/9/9التجارة وال�صناعة�صركة ريبلي اإنرتتينمنت اإنك746832

2007/9/9التجارة وال�صناعة�صركة ريبلي اإنرتتينمنت اإنك846833

2007/9/9التجارة وال�صناعة�صركة ريبلي اإنرتتينمنت اإنك946834

2007/9/9التجارة وال�صناعة�صركة ريبلي اإنرتتينمنت اإنك1046835

2007/9/9التجارة وال�صناعة�صركة ريبلي اإنرتتينمنت اإنك1146836

2007/9/9التجارة وال�صناعة�صركة ريبلي اإنرتتينمنت اإنك1246837

2007/9/9التجارة وال�صناعة�صركة ريبلي اإنرتتينمنت اإنك1346838

2007/9/9التجارة وال�صناعة�صركة ريبلي اإنرتتينمنت اإنك1446839

2007/9/9التجارة وال�صناعة�صبورت�س دايركت . كوم ريتيل ليمتد1546865

2007/11/5التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي1647674
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركـــة

2007/11/7التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي1747696

1847714
تنيكو اتوموتيف اوبريتينج 

كومباين انك
2007/11/10التجارة وال�صناعة

2008/8/16التجارة وال�صناعة�صانكي�صت جرويرز ، انك1952878

2008/8/16التجارة وال�صناعة�صانكي�صت جرويرز ، انك2052879

2008/8/16التجارة وال�صناعة�صانكي�صت جرويرز ، انك2152880

2008/8/16التجارة وال�صناعة�صانكي�صت جرويرز ، انك2252881

2346321
�صريتي�س �صي�صكو �صيكيورتي 

بي تي اأي ال تي دي
2007/8/4التجارة وال�صناعة

2446323
�صريتي�س �صي�صكو �صيكيورتي

 بي تي اأي ال تي دي
2007/8/4التجارة وال�صناعة

2546772
بروكرت اند غامبل 

بيزن�س �صريف�صز كندا كومباين
2007/9/2التجارة وال�صناعة

2008/7/29التجارة وال�صناعةتري - يونيون �صيفوودز ، ال ال �صي2652697

2007/4/14التجارة وال�صناعةذا ايه اي ا�س كوربوري�صن2744470

2007/4/14التجارة وال�صناعةذا ايه اي ا�س كوربوري�صن2844471

2007/4/14التجارة وال�صناعةذا ايه اي ا�س كوربوري�صن2944472

2007/4/14التجارة وال�صناعةذا ايه اي ا�س كوربوري�صن3044473

2007/4/14التجارة وال�صناعةذا ايه اي ا�س كوربوري�صن3144474

2007/4/14التجارة وال�صناعةذا ايه اي ا�س كوربوري�صن3244475

2007/4/14التجارة وال�صناعةذا ايه اي ا�س كوربوري�صن3344476

2007/4/14التجارة وال�صناعةذا ايه اي ا�س كوربوري�صن3444477
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركـــة

2007/7/8التجارة وال�صناعةباركليز بانك بي ال �صي3545877

2007/7/8التجارة وال�صناعةباركليز بانك بي ال �صي3645878

2007/7/8التجارة وال�صناعةباركليز بانك بي ال �صي3745879

2007/7/8التجارة وال�صناعةباركليز بانك بي ال �صي3845880

2007/7/10التجارة وال�صناعةدان - فوم ، اأ بي اإ�س3945895

2007/7/10التجارة وال�صناعةدان - فوم ، اأ بي اإ�س4045896

2007/7/16التجارة وال�صناعةبراون ج م ب هـ4145978

2007/7/16التجارة وال�صناعةبراون ج م ب هـ4245979

2007/7/18التجارة وال�صناعةبراون ج م ب هـ4346067

4446186
كابو�صيكي كاي�صا كامبنوموتو 

هومبو )كامينو موتو كو ، ليمتد(
2007/7/25التجارة وال�صناعة

4546187
كابو�صيكي كاي�صا كامينوموتو 

هومبو )كامينو موتو كو ، ليمتد(
2007/7/25التجارة وال�صناعة

2007/7/30التجارة وال�صناعةاأ جاي �صي انرتنا�صيونال ، اإنك4646242

1997/8/16التجارة وال�صناعةايه �صي اي كو ، ليمتد4716313

2008/2/11التجارة وال�صناعةاوريك�س اأير4848920

2008/2/11التجارة وال�صناعةاوريك�س ليت4948919

1997/9/2التجارة وال�صناعةمرييال5016389

1997/9/2التجارة وال�صناعةمرييال5116390

2007/7/24التجارة وال�صناعةفاركو اآي / بي ، انك5246175

1997/8/3التجارة وال�صناعةجينريال موتورز ال ال �صي5316237

1997/8/3التجارة وال�صناعةجينريال موتورز ال ال �صي5416240
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركـــة

1997/8/3التجارة وال�صناعةجينريال موتورز ال ال �صي5516242

2007/8/13التجارة وال�صناعةجينريال موتورز ال ال �صي5646459

5746439
كريديت اأجريكول اأ�صيت

 مانيجمنت - �صي اأ اأ اإم
2007/8/8التجارة وال�صناعة

2007/8/8التجارة وال�صناعةبالتو�س �صبورت�س ماجنمانت �س.م5846445

5948219
انرتنا�صونال تراك انتلكت�صوال 

بروبرتي كومبانيو ال ال �صي
2007/12/8التجارة وال�صناعة

2007/2/5التجارة وال�صناعةانريجي بيفارجيز ال ال �صي6043495

2007/9/9التجارة وال�صناعةهايونداي موتور كومباين6146859

6247128
جروند جنوج فـريلج

 اوند ويرب جي ام بي ات�س
2007/9/26التجارة وال�صناعة

6347130
اإينجيل اآند فولكر�س ماركني 

جي ام بي ات�س اند كو.كيه جي
2007/9/26التجارة وال�صناعة

6447131
اإينجيل اآند فولكر�س ماركني

 جي ام بي ات�س اند كو.كيه جي
2007/9/26التجارة وال�صناعة

6547133
اإينجيل اآند فولكر�س ماركني

 جي ام بي ات�س اند كو.كيه جي
2007/9/26التجارة وال�صناعة

6647493
اإنري منغوليا يلي اإندو�صرتيال 

غروب كو.ليمتد
2007/10/24التجارة وال�صناعة

6747494
اإنري منغوليا يلي اإندو�صرتيال 

غروب كو.ليمتد
2007/10/24التجارة وال�صناعة

6847495
اإنري منغوليا يلي اإندو�صرتيال 

غروب كو.ليمتد
2007/10/24التجارة وال�صناعة

6947496
اإنري منغوليا يلي اإندو�صرتيال 

غروب كو.ليمتد
2007/10/24التجارة وال�صناعة
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركـــة

1997/7/26التجارة وال�صناعة�صينجينتا بارتي�صيبي�صنز ا.جي116204

1995/12/18التجارة وال�صناعةروهم اند هاز كومبني212683

1995/12/18التجارة وال�صناعةروهم اند هاز كومبني312686

1995/12/18التجارة وال�صناعةروهم اند هاز كومبني412687

1995/12/18التجارة وال�صناعةروهم اند هاز كومبني512688

1995/12/18التجارة وال�صناعةروهم اند هاز كومبني612689

1995/12/18التجارة وال�صناعةروهم اند هاز كومبني712690

1995/12/18التجارة وال�صناعةروهم اند هاز كومبني812691

1995/12/18التجارة وال�صناعةروهم اند هاز كومبني912692

1995/12/18التجارة وال�صناعةروهم اند هاز كومبني1012693

1995/12/18التجارة وال�صناعةروهم اند هاز كومبني1112697

1997/1/25التجارة وال�صناعةبالنت هوليوود انرتنا�صيونال ، انك1215089

1997/1/25التجارة وال�صناعةبالنت هوليوود انرتنا�صيونال ، انك1315090

1997/1/25التجارة وال�صناعةبالنت هوليوود انرتنا�صيونال ، انك1415092

1997/2/23التجارة وال�صناعةيونيف�صن تكنولوجيز ال ال �صي1515221

1997/2/23التجارة وال�صناعةيونيف�صن تكنولوجيز ال ال �صي1615222

1997/3/17التجارة وال�صناعةروهم اند هاز كومبني1715413
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركـــة

1815623
اآيون اإ�س.اإيه.كوكو اآند ت�صوكوليت 

مانيوفاكت�صرييرز
1997/4/30التجارة وال�صناعة

1915624
اآيون اإ�س.اإيه.كوكو اآند ت�صوكوليت 

مانيوفاكت�صرييرز
1997/4/30التجارة وال�صناعة

1997/5/26التجارة وال�صناعةجيفاودان نيدر لند بي فـي2015832

1997/5/26التجارة وال�صناعةجيفاودان نيدر لند بي فـي2115833

2216863
او�صرام جزل�صافت ميت 

ب�صرانكرت هافتونغ
1997/11/16التجارة وال�صناعة

1997/6/11التجارة وال�صناعةاوليمبو�س كوربوري�صن2315978

1997/6/11التجارة وال�صناعةاوليمبو�س كوربوري�صن2415979

2517145
وارنتي هولدينغز انرتنا�صيونال

 ) ميدل اي�صت ( ليمتد
1998/1/14التجارة وال�صناعة

2007/1/27التجارة وال�صناعةابوت لبوراتوريز2643307

2007/2/27التجارة وال�صناعةنيو لوك ليمتد2743836

2007/3/3التجارة وال�صناعةترو�صرتي ا�س.بي.ايه2843902

2007/3/21التجارة وال�صناعةفـريمونت �صبا�س انك2944146

2007/3/21التجارة وال�صناعةفـريمونت �صبا�س انك3044147

2007/3/21التجارة وال�صناعةفـريمونت �صبا�س انك3144148

2007/3/21التجارة وال�صناعةفـريمونت �صبا�س انك3244149

2007/3/21التجارة وال�صناعةفـريمونت �صبا�س انك3344150
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركـــة

2007/3/21التجارة وال�صناعةفـريمونت �صبا�س انك3444151

2007/3/21التجارة وال�صناعةفـريمونت �صبا�س انك3544152

2007/4/30التجارة وال�صناعةاف بي �صوليو�صن3644746

2007/4/30التجارة وال�صناعةاف بي �صوليو�صن3744747

2007/4/30التجارة وال�صناعةاف بي �صوليو�صن3844748

2007/4/30التجارة وال�صناعةاف بي �صوليو�صن3944749

2007/4/30التجارة وال�صناعةبرايدور هولدجن4044750

2007/4/30التجارة وال�صناعةبرايدور هولدجن4144751

2007/4/30التجارة وال�صناعةبرايدور هولدجن4244752

2007/4/30التجارة وال�صناعةبرايدور هولدجن4344753

2007/4/30التجارة وال�صناعة�صو�صيتي نوفـيل ديل اآرت4444754

2007/4/30التجارة وال�صناعة�صو�صيتي نوفـيل ديل اآرت4544755

2007/5/5التجارة وال�صناعةالكاتيل لو�صينت4644824

2007/5/5التجارة وال�صناعةالكاتيل لو�صينت4744828

2007/5/5التجارة وال�صناعةالكاتيل لو�صينت4844829

2007/5/5التجارة وال�صناعةالكاتيل لو�صينت4944831

5044904
ايدجويل بري�صنال كري 

براندز ال ال �صي
2007/5/9التجارة وال�صناعة
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركـــة

2007/5/14التجارة وال�صناعةابوت لبوراتوريز5145000

2007/5/26التجارة وال�صناعةاأوتوموببيل كلوب دي اأي بري�صيا5245129

5345402
ايدجويل بري�صنال كري 

براندز ال ال �صي
2007/6/11التجارة وال�صناعة

2007/6/27التجارة وال�صناعةيونايتد بي�صكت�س فران�س اإ�س ايه ا�س5445745

2007/6/27التجارة وال�صناعةيونايتد بي�صكت�س فران�س اإ�س ايه ا�س5545746

5645778
ما�صرت كارد انرتنا�صيونال 

انكوربوريتد
2007/6/30التجارة وال�صناعة

5746028
ايه بي جي - ايرو اي بي �صي او ، 

ال ال �صي
2007/7/8التجارة وال�صناعة

2007/7/18التجارة وال�صناعةبي تي اآي ميدل اي�صت ليمتد5846060

5946100
يوين - ت�صارم كابو�صيكي كاي�صا 

)يوين - ت�صارم كوربوري�صن(
2007/7/22التجارة وال�صناعة

6046374
تويوتا جيدو�صا كابو�صيكي كاي�صا 

)تويوتا موتور كوربوري�صن(
2007/7/4التجارة وال�صناعة

6146375
تويوتا جيدو�صا كابو�صيكي كاي�صا 

)تويوتا موتور كوربوري�صن(
2007/7/4التجارة وال�صناعة

2007/8/4التجارة وال�صناعةهيدتكنولوجي جي ام بي ات�س6246388

2007/8/4التجارة وال�صناعةهيدتكنولوجي جي ام بي ات�س6346389

2007/8/6التجارة وال�صناعةفـياكوم انرتنا�صيونال.انك 6446422

2007/8/20التجارة وال�صناعة�صوزوكي موتور كوربوري�صن6546593

2007/8/26التجارة وال�صناعةماكيتا كوربوري�صن6646664
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركـــة

2007/8/26التجارة وال�صناعةماكيتا كوربوري�صن6746665

2007/9/17التجارة وال�صناعةتويوبو كو ، ال تي دي6846951

2007/9/17التجارة وال�صناعةتويوبو كو ، ال تي دي6946952

2007/9/17التجارة وال�صناعةتويوبو كو ، ال تي دي7046953

2007/9/17التجارة وال�صناعةتويوبو كو ، ال تي دي7146954

2007/9/17التجارة وال�صناعةتويوبو كو ، ال تي دي7246955

2007/9/17التجارة وال�صناعةتويوبو كو ، ال تي دي7346956

2007/9/17التجارة وال�صناعةتويوبو كو ، ال تي دي7446957

2007/9/17التجارة وال�صناعةتويوبو كو ، ال تي دي7546958

2007/9/17التجارة وال�صناعةتويوبو كو ، ال تي دي7646959

2007/9/17التجارة وال�صناعةتويوبو كو ، ال تي دي7746960

2007/10/9التجارة وال�صناعةتنتان ايه جي7847347

2007/10/10التجارة وال�صناعةايه بي بي ا�صيا براون بوفاري ليمتد7947361

2008/1/8التجارة وال�صناعةاك�صربي�س ، ال ال �صي8048471

2008/1/8التجارة وال�صناعةاك�صربي�س ، ال ال �صي8148472

2008/1/8التجارة وال�صناعةاك�صربي�س ، ال ال �صي8248473

2008/1/8التجارة وال�صناعةاك�صربي�س ، ال ال �صي8348474

2008/1/8التجارة وال�صناعةاك�صربي�س ، ال ال �صي8448475

2007/1/7التجارة وال�صناعةديليك�صي جروب كو.ليمتد8543039
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البنك املركزي العماين

�إعـــــــــالن

ا�ستنــادا اإلــــــى املــادة رقــــم ) 48 ( مــــــن القانـــــون امل�سرفـــي ال�ســـادر باملــر�ســـــوم ال�سلطانــــــي 

رقــم 2000/114 ، يعلن البنـــك املركــــزي العمانــي اأن القيمــــة الإجماليــــة للنقــد املتــــــداول 

فـي ال�سلطنـة حتـى نهايـة �سهر يوليو 2017م قد بلغــت : 1٫659٫547٫281/645 ريال عماين

) مليــــارا و�ستمائـــة وت�سعـــة وخم�ســـني مليونـــا وخم�سمائـة و�سبعـة واأربعــني األفـــا ومائتــني  

وواحدا وثمانني ريال عمانيا و�ستمائة وخم�سا واأربعني بي�سة فقط ( .

البنك املركزي العماين 
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�شعيــد بن را�شــد بن �شعيــد ال�شبلــي

اإعــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة

 ل�شركـة جـداول وادي اجلـزي للتجـارة واملقـاوالت - ت�شامنيـة

يعلـــن �شعيــد بـن را�شـــد بن �شعيـد ال�شبلـي اأنــه يقــــوم بت�شفية �شركــــة جـداول وادي اجلـزي 

للتجـــارة واملقـاوالت - ت�شامنيـة , وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شـجل التجاري بالرقم 1014996 ، 

وللم�شفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�شفيـــة اأمــام الغيــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــــة 

امل�شفـــــي فـي كافــــة االأمـــور التــــي تتعــلق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتي :

واليـة �شحـار  - مركـز الواليـة

�ص.ب : 68 ر.ب : 321 

هاتـف رقم : 99370610 

كمـا يدعــو امل�شفــي مبوجـب هــذا االإعـالن دائنـي ال�شركـة للتقدم بادعاءاتهم �شد ال�شركة 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا االإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .
امل�شفــــي

طـالل بن عبــا�ص بن حممــد البلو�شــي

اإعــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة

 ل�شركـة االأيـام ال�شبعـة املتحـدة للتجـارة - تو�شيـة

يعلـــن طــــالل بن عبـــا�س بن حممـــد البلو�شــي اأنــه يقــــوم بت�شفيـــة �شركــــة االأيـــام ال�شبعــة 

املتحـــدة للتجــارة - تو�شيـــــة , وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شـجـــل التجاري بالرقـــم 1166544 ، 

وللم�شفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�شفيـــة اأمــام الغيــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــــة 

امل�شفـــــي فـي كافــــة االأمـــور التــــي تتعــلق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتي :

واليـة �شنا�ص - مركـز الواليـة

هاتـف رقم : 99221040 

كمـا يدعــو امل�شفــي مبوجـب هــذا االإعـالن دائنـي ال�شركـة للتقدم بادعاءاتهم �شد ال�شركة 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا االإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .
امل�شفــــي

- 84 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1208(

حممــد بـن عبدالـله علــي العلــي

اإعــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركة م�شنـع �شحـار لالأ�شمــدة الع�شوية �ص.م.م

يعلـــن حممد بن عبداللـه علي العلي اأنــه يقــــوم بت�شفيـــة �شركــة م�شنــع �شحــار لالأ�شمدة 

الع�شوية �س.م.م , وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شـجـــل التجاري بالرقـــم 3194949 , وللم�شفـي 

وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�شفيـــة اأمــام الغيــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــــة امل�شفـــــي 

فـي كافــــة االأمـــور التــــي تتعــلق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتي :

واليـة �شحــار - مركـز الواليـة

�ص.ب : 73 ر.ب : 311

هاتـف رقم : 99466466 

كمـا يدعــو امل�شفــي مبوجـب هــذا االإعـالن دائنـي ال�شركـة للتقدم بادعاءاتهم �شد ال�شركة 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا االإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .
امل�شفــــي

مانــع بن حممــد بن م�شلــم امل�شهلــي الكثيـري

اإعــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة العطـاء للخدمـات البيئيـة �ص.م.م

العطـــاء  �شركــــة  بت�شفيـــة  يقــــوم  اأنــه  الكثريي  امل�شهلي  يعلـــن مانع بن حممــد بن م�شلــم 

 ،  1075594 اأمانــة ال�شـجـــل التجاري بالرقـــم  لـــدى  , وامل�شجلـــة  للخدمات البيئية �س.م.م 

وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2017/6/6م , وللم�شفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�شفية 

باأعمال  التــــي تتعــلق  , وعلـــى اجلميــع مراجعــــــة امل�شفـــــي فـي كافــــة االأمـــور  الغيــر  اأمــام 

ال�شركة على العنوان االآتي :

واليـة ثمريــت 

 �ص.ب : 1753 ر.ب : 130

هاتـف رقم : 99494203 

كمـا يدعــو امل�شفــي مبوجـب هــذا االإعـالن دائنـي ال�شركـة للتقدم بادعاءاتهم �شد ال�شركة 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا االإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .
امل�شفــــي
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علـوي بن حفيـظ بن طاهـر مقيبـل

اإعــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة االأفق لالإن�شاءات املدنية والتجارية �ص.م.م

لالإن�شاءات  االأفق  �شركــــة  بت�شفيـــة  يقــــوم  اأنــه  مقيبل  طاهر  بن  حفيظ  بن  علوي  يعلـــن 

املدنية والتجارية �س.م.م , وامل�شجلـــة لدى اأمانــة ال�شـجـل التجاري بالرقـــم 1023298 , وفقا 

التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2017/7/20م , وللم�شفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�شفيـــة 

باأعمال  التــــي تتعــلق  , وعلـــى اجلميــع مراجعــــــة امل�شفـــــي فـي كافــــة االأمـــور  الغيــر  اأمــام 

ال�شركة على العنوان االآتي :

حمافظة ظفار - والية �شاللة

�ص.ب : 2937 ر.ب : 211

هاتـف رقم : 99481219 

كمـا يدعــو امل�شفــي مبوجـب هــذا االإعـالن دائنـي ال�شركـة للتقدم بادعاءاتهم �شد ال�شركة 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا االإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .
امل�شفــــي

اإعــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة بهجــة اأوبــار للتجارة

يعلن علوي بن حفيظ بن طاهر مقيبل اأنــه يقــــوم بت�شفيـــة �شركــــة بهجة اأوبار للتجارة , 

املوؤرخ  ال�شركاء  , وفقا التفاق   2181347 بالرقـــم  التجاري  ال�شـجـل  اأمانــة  وامل�شجلـــة لدى 

وعلـــى   , الغيــر  اأمــام  الت�شفيـــة  فـي  ال�شركة  وللم�شفـي وحده حق متثيل   , 2017/4/15م 

اجلميــع مراجعــــــة امل�شفـــــي فـي كافــــة االأمـــور التــــي تتعــلق باأعمال ال�شركة على العنوان 

االآتي :

حمافظة ظفار - والية �شاللة

�ص.ب : 2937 ر.ب : 211

هاتـف رقم : 99481219 

كمـا يدعــو امل�شفــي مبوجـب هــذا االإعـالن دائنـي ال�شركـة للتقدم بادعاءاتهم �شد ال�شركة 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا االإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .
امل�شفــــي

- 86 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1208(

اإعــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة جمـان للخدمـات املالحيـة �ص.م.م

يعلن علوي بن حفيظ بن طاهر مقيبل اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركــــة جمان للخدمات املالحية 

�س.م.م , وامل�شجلـــة لدى اأمانــة ال�شـجـل التجاري بالرقـــم 1104986 , وفقا التفاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2017/4/15م , وللم�شفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�شفيـــة اأمــام الغري , وعلى 

اجلميــع مراجعة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركـــــة على العنوان االآتي :

حمافظة ظفار - والية �شاللة

�ص.ب : 2937 ر.ب : 211 

هاتـف رقم : 99481219 

كمـا يدعــو امل�شفــي مبوجـب هــذا االإعـالن دائنـي ال�شركـة للتقدم بادعاءاتهم �شد ال�شركة 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا االإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .
امل�شفــــي

اإعــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة �شحــار العامليــة لالأ�شمـدة �ص.م.م

يعلن علوي بن حفيظ بن طاهر مقيبل اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركــــة �شحار العاملية لالأ�شمدة 

�س.م.م , وامل�شجلـــة لدى اأمانــة ال�شـجـل التجاري بالرقـــم 1231665 , وفقا التفاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2017/4/15م , وللم�شفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�شفيـــة اأمــام الغري , وعلى 

اجلميــع مراجعة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركـــــة على العنوان االآتي :

حمافظة ظفار - والية �شاللة

�ص.ب : 2937 ر.ب : 211 

هاتـف رقم : 99481219 

كمـا يدعــو امل�شفــي مبوجـب هــذا االإعـالن دائنـي ال�شركـة للتقدم بادعاءاتهم �شد ال�شركة 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا االإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان 

امل�شار اإليه .
امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1208(

عبداللـه بن علــي بن �شيــف العبــري

 اإعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمـال الت�شفـيـة 

ل�شركـة اأ�شـواء �شمـال الباطنـة احلديثـة �ص.م.م

يعلـن عبداللـه بن علي بن �شيف العربي ب�شفتــــــه امل�شفــــي ل�شركـــــة اأ�شـواء �شمـــال الباطنة 

احلديثة �س.م.م , وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجــل التجاري بالرقــــــــم 1147283 , عــــن انتهــــاء 

قانـــون  مـــن  املـــادة )27(  لل�شركــة وفقا الأحكــــام  القانونــي  الكيان  الت�شفـيـة وزوال  اأعمـال 

ال�شركـــات التجاريـــة رقم 74/4 .

امل�شفــــي
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