
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1223(                                                                        ال�سنـــة ال�ساد�ســة والأربعـــون 

 

املحتـــــــــويــات  

مـــــرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــة   

بيــن حكومـــة  املوقعـــة  النفطيــة  التفاقيــة  باإجــازة    2017/47 رقـــــم  �سلطانــي  مر�ســـوم 

�سلطنـــة عمـان و�سركـــة اوك�سيدنتـــال حفــــار �ش.م.م 

و�سركـــة النفــــط العمانيــــة لال�ستك�ســــاف والإنـتـــاج 

�ش.م.م للمنطقـــة رقـــم )30( .

بيــن حكومـة  املوقعـــة  النفطيـــة  باإجـــازة التفاقيـــة    2017/48 رقـــــم  �سلطانــي  مر�ســـوم 

�سلطنــة عمــان و�سركــة اآرا برتوليــوم عمـان بــي 31 

املحــدودة للمنطقــــة رقــــم )31( .

بـيـــن حكومــة  املوقعـــة  النفطيـــة  باإجـازة التفاقيـــة    2017/49 رقــــم  �سلطانــي  مر�ســـوم 

�سلطنة عمان و�سركـة تيثيز اأويـل منت�سـر املحدودة 

للمنطقـة رقـــم )49( .

مر�ســـــوم �سلطانــي رقــــم 2017/50    باإجازة التفاقية النفطيــة املوقعــة بيــن حكومــة 

�سلطنة عمان و�سركة اإيني عمان بي.فـي. و�سركـة 

النفط العمانيــــة لال�ستك�ســـــاف والإنتـــاج �ش.م.م  

للمنطقــة رقـم )52( .

رقم 

ال�سفحة

الأحـــد 5 ربيع الثاين 1439هـ                                                  املـوافـــــق 24 دي�سمبـــر 2017م
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اأوامــر �ســاميــة مبنــح اأو�سمـــة

                          ديوان البالط ال�سلطاين

                           املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام .

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                       وزارة التجــارة وال�سناعــــة 

�ســــادر فـي 2017/11/30 بت�سمية رئي�ش واأع�ساء  قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2017/237 

جلنة طعون انتخابات غرفـة جتارة و�سناعة عمان . 

                                  وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة 

�ســادر فــــي 2017/12/11 برفـــع حظـــر ا�ستيـــراد  قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2017/345 

الطيــور احليـــة عـــن جمهوريـــة املجــر وجمهوريـــة 

الت�سيــك .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

             وزارة القـــوى العاملـــة

اإعـالن ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة .

                      وزارة التجـــارة وال�سناعـــة

اإعالن ب�ســـاأن ت�سجيــــــل النمــــاذج ال�سناعيــــة .

اإعالن ب�ســـاأن جتديد مدة حماية النمــــاذج ال�سناعيــــة .

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

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ش بالنتفاع . 

ا�ستــــــدراك .

البنـك املركـزي العمانـي

اإعالن ب�ساأن القيمة الإجمالية للنقد املتداول فـي ال�سلطنة اإىل نهاية �سهر نوفمرب 2017م .
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اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــــة

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة ال�سمـــوخ للتنميـــة والتطويــــر �ش.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة النخل البا�سق للم�ساريع املتميزة - ت�سامنية  .

اإعالن عـن بـدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ستقبل الظاهرة للتجارة واملقاولت �ش.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركة رمال راأ�ش مدركـة - تو�سيـة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة فندق الأهرامات الدويل �ش.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة اإجناز لوى للتجارة واملقاولت �ش.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة رمـال امل�سـرات التجاريـة - ت�سامنيـة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة اإبراهيم بن �سليمان الوائلي و�سريكه للتجارة - ت�سامنيـة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة عو�ش اجل�سا�سي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركة �سيف بن عو�ش بن �سيف الغريبـي و�سريكــه

للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة اأبو في�سل اخلرو�سي للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عـن بـدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة �سامل احلامتي وخمي�ش احلامتي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة دار الزين للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـــن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركة �سالـم و�سعيـد اأبناء حمد بن �سامل العـلوي

للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة الهيال العاملية �ش.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة ند ال�سبول للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة اأبو حمزة للم�ساريع الوطنية - تو�سية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة م�ساريع درب التبانة املتميزة - تو�سية .
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رقم 

ال�سفحة

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة كاوا�ش للم�ساريع املتكاملة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة جبال فهود للم�ساريع املتكاملة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة م�ساريع اأر�ش ال�سحراء املا�سية - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة م�ساريع اأر�ش ال�سموخ الف�سية - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة م�ساريع اأر�ش ال�سموخ الذهبيــة - ت�سامنيـة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة م�ساريع اأر�ش ال�سموخ املا�سية - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة را�سد بن حممد بن �سحي املقبايل و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة ينابيـع هجريمات للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة حمد بن حارب بن �سامل املر�سودي واأولده للتجارة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة اأركان احلارة احلديثة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة الأحداق للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة املزن الرائعة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة جوهرة ال�سام للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة �سالح بن �سعيد و�سامل بــن �ســالم العبيدانــي 

للتجــارة - ت�سامنيـــة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة املنذري املتحدة - تو�سية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة ال�ساروخ للتجارة - تو�سية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة معامل الدريز الوطنية - ت�سامنية .

اإعالن عـن انتهاء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة اأي تــي اإيــه �ستــار للهند�ســة واملقاولت �ش.م.م .

اإعالن عـن انتهاء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة ال�سناعات اخلليجية املتقدمة �ش.م.م .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1223(

مر�ســــوم �ســـلطانــي

رقــم 2017/47

باإجــازة االتفاقيــة النفطيــة املوقعــة

 بني حكومـة �سلطنـة عمـان و�سركـة اوك�سيدنتـال حفــار �ش.م.م

 و�سركـة النفـط العمانيـة لال�ستك�سـاف واالإنـتاج �ش.م.م للمنطقـة رقـم )30(

 

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ش بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8 ، 

وعلـــى التفاقيــــة النفطية املوقعــــة بني حكومـة �سلطنـــة عمان ، و�سركة اوك�سيدنتـــال حفـار 

�ش.م.م ، و�سركـــة النفــــــط العمانية لال�ستك�ســــاف والإنتـــــاج �ش.م.م للمنطقــــــة رقـــــم )30( 

بتاريــخ 14 مــن نوفمبــــر 2017م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى

اإجـــازة التفاقيــــة النفطيــــة امل�ســـــار اإليهــــا . 

املــادة الثانيــــة 

ين�سـر هذا املر�سـوم فـي اجلريـدة الر�سميـة ، ويعـمل بـه مـن تاريـخ �سـدوره .

�ســدر فـي : 29  مـن ربيـع االأول �سنـة 1439هـ

املـوافـــــق :  18  مـن دي�سمبــــــــر �سنـة 2017م

 قابو�ش بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1223(

مر�ســــوم �ســـلطانــي

رقــم 2017/48

باإجـازة االتفاقيـة النفطيـة املوقعـة بني حكومـة �سلطنــة عمــان 

و�سركــة اآرا برتوليــوم عمـان بـي 31 املحــدودة للمنطقــــة رقــــم )31( 

�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 النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8 ، 

وعلى التفاقية النفطية املوقعة بني حكومة �سلطنة عمان ، و�سركة اآرا برتوليوم عمان بي 31 

املحدودة للمنطقة رقم )31( بتاريخ 14 من نوفمرب 2017م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى

اإجـــازة التفاقيــــة النفطيــــة امل�ســـــار اإليهــــا . 

املــادة الثانيــــة 

ين�سـر هذا املر�سـوم فـي اجلريـدة الر�سميـة ، ويعـمل بـه مـن تاريـخ �سـدوره .

�ســدر فـي : 29  مـن ربيـع االأول �سنـة 1439هـ

املـوافـــــق :  18  مـن دي�سمبــــــــر �سنـة 2017م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1223(

مر�ســــوم �ســـلطانــي

رقــم 2017/49

باإجـازة االتفاقيـة النفطيـة املوقعـة بـني حكومـة �سلطنـة عمـان 

و�سركــــــة تيثيــــز اأويــل منت�ســـــر املحـــدودة للمنطقــــــة رقـــــــم )49( 

�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 النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8 ، 

وعلى التفاقيـة النفطيـة املوقعـة بـني حكومــة �سلطنــة عمـان ، و�سركــة تيثيـز اأويــل منت�سر 

املحدودة للمنطقة رقم )49( بتاريخ 14 من نوفمرب 2017م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى

اإجـــازة التفاقيــــة النفطيــــة امل�ســـــار اإليهــــا . 

املــادة الثانيــــة 

ين�سـر هذا املر�سـوم فـي اجلريـدة الر�سميـة ، ويعـمل بـه مـن تاريـخ �سـدوره .

�ســدر فـي : 29  مـن ربيـع االأول �سنـة 1439هـ

املـوافـــــق :  18  مـن دي�سمبــــــــر �سنـة 2017م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1223(

مر�ســــوم �ســـلطانــي

رقــم 2017/50

باإجــازة االتفاقيــة النفطيــة املوقعــة

 بني حكومـة �سلطنـة عمـان و�سركـة اإينـي عمـان بي.فـي. 

و�سركـة النفـط العمانيـة لال�ستك�سـاف واالإنتـاج �ش.م.م للمنطقــة رقـم )52( 

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ش بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8 ، 

وعلى التفاقية النفطية املوقعة بني حكومة �سلطنة عمان ، و�سركة اإيني عمان بي.فـي. ، 

و�سركــــة النفــــط العمانيــــــة لال�ستك�ســاف والإنتــــاج �ش.م.م للمنطقـــة رقـــــــم )52( بتاريـخ 

14 من نوفمبـــــــر 2017م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى

 اإجـــازة التفاقيــــة النفطيــــة امل�ســـــار اإليهــــا . 

املــادة الثانيــــة 

ين�سـر هذا املر�سـوم فـي اجلريـدة الر�سميـة ، ويعـمل بـه مـن تاريـخ �سـدوره .

�ســدر فـي : 29  مـن ربيـع االأول �سنـة 1439هـ

املـوافـــــق :  18  مـن دي�سمبــــــــر �سنـة 2017م

 قابو�ش بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اأوامـــــــــــــــر �ساميــــــــــــة

مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1223(

ديـوان البـالط ال�سلطانــي

املرا�ســم ال�سلطانيــة

اأمــر منــح و�ســام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنــح و�شـــام ال�شلطــان قابــو�س ) الدرجــــة الأولـــى ( للدكتــــور / حممـــد الها�شمــي احلامـــدي 

" رئيـــــ�س قنــــاة امل�شتقلــــة " ، وو�شـــام ال�شلطـــان قابــــو�س للثقافــــــة والعلــــــوم والفنــــون والآداب 
) الدرجـــــة الثانيـــــة ( للفا�شــــل / عبــــا�س حممــــد اخل�شيــــر اجلنـابــــي ، وذلــــك لكونهمـــا 

مــن ال�شخ�شيات املوؤثــرة فــي املجـــالت الإعالميــــة والأدبيــــة والإن�شانيـــة . 

وقــد �شــدر اأمر املنــح بتاريــخ  22 من ربيع الأول 1439هـ ، املوافــــــق 11 مـن دي�شمبــر 2017م .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1223(

وزارة التجــارة وال�صناعــــة 

قــــرار وزاري

رقــم 2017/237

بت�صمية رئي�س واأع�صاء جلنة طعون انتخابات غرفـة جتارة و�صناعة عمان 

ا�ستنادا اإىل قانون غرفة جتارة و�سناعة عمان ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/22 ، 

واإلــى الالئحـــة التنظيميــة للجـــان االنتخابيــة لغرفـــة جتــــارة و�سناعـــة عمـــان ال�ســــادرة 

بالقــرار الـــوزاري رقـــم 2017/225 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

تكون جلنة طعون انتخابات غرفة جتـارة و�سناعـة عمـان برئا�سـة ف�سيلـة / بــدر بـن حم�سـن بـن 

حمد الرا�سدي قا�سي حمكمة اال�ستئناف مب�سقط , وع�سويـة كـل من :

الدكتـــــــــــــــــــــــــــــــور / را�سد بن عبيد بن را�سـد الكعبــي - رئيــ�س ادعاء عــام ) مدير اإدارة   

االدعاء العام باخلو�س ( .

ف�سيلة امل�ست�سار امل�ساعد / �سالح بن حمـمد بن حمد اجلامودي - حمكمة الق�ساء االإداري .  

 ف�سيلة الدكتور / خليل بن حمد بن عبداللـه البو�سعيدي - قا�س باملحكمة االبتدائية   

مب�سقط ) رئي�س االإدارة العامة ل�سوؤون الق�ساة ( . 

 ف�سيلة القا�سي / حممد بن علي بن �سامل الغنامي - حمكمة الق�ساء االإداري .  

 الدكتـــــــــــــــــــــــــــــــور / بدر بن علي بن حممد الرم�ساين - باحــث �ســوؤون قانونيــة ثــان   

بوزارة التجارة وال�سناعة ) اأمني �سر اللجنة ( .

املــادة الثانيــــة

متار�س اللجنة االخت�سا�سات املن�سو�س عليها فـي الالئحة التنظيمية للجان االنتخابية 

لغرفة جتارة و�سناعة عمان امل�سار اإليها .

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�صدر فـي : 11 من ربيــــع الأول 1439هــ 

املوافــــق : 30 من نوفمبــــــــــــر 2017م
د.علي بن م�صعود بن علي ال�صنيدي

وزيـــــــــــــــر الــتجــــــــــــــــارة وال�سناعــــــــــــــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1123(

 وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة 

قــــرار وزاري 

رقــم 2017/345 

برفــع حظــر ا�ستيــراد الطيــور احليـة 

عـن جمهوريـة املجــر وجمهوريـة الت�سيــك

ا�سـتنادا اإىل قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45 ،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2017/17 بحظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض الدول ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2017/89 بحظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض الدول ،

واإىل تو�سية اجلهة البيطرية املخت�سة بزوال �سبب حظر ا�سترياد الطيور احلية ومنتجاتها 

وم�ستقاتها وخملفاتها من بع�ض الدول ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يرفـع حظــر ا�ستيـراد الطيــور احليــة ومنتجاتهـــا وم�ستقاتهــا وخملفاتهــا عــن جمهوريـــة 

املجــر ، وجمهورية الت�سيك ، الــوارد فـي القـرارين الـوزاريني رقـــمي 2017/17 ، 2017/89  ، 

امل�ســار اإليــهما .

املــادة الثانيــــة

على اجلهات املخت�سة تنفـيذ هذا القرار ، كل فـي جمال اخت�سا�سه .

املــادة الثالـثــــة

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

�سـدر فـي :  22 / 3 /  1439هـ

 د . فــوؤاد بـن جعفــر ال�ساجوانــــي املـوافـــــق :  11 / 12/ 2017م

وزيــــر الزراعـــــة والثـــروة ال�سمكيـــة
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1223(

وزارة القـــوى العاملـــة

اإعـــــالن

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 �شركة )جري ماين�شر لويد م�شقط(  تقدموا اإىل املديرية الـعامة للرعاية العماليـة 

بالوزارة بطلب ت�شجيل نقابة عماليـة , ولكل مت�شرر احلق فـــي االعتـرا�ض على هذا الطلب , 

على اأن يكـــون اعرتا�شه م�شببا واأن يتقدم به اإىل جلنة بحث االعرتا�شــات امل�شكلة بالـــوزارة 

لهذا الغر�ض , وذلك خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

á`YÉæ°üdGh IQÉ`éàdG IQGRh

¿Ó`````````YEG

 á``«µ�ŸG ¥ƒ``�M ¿ƒ``fÉb �É``µMC’ É�ah á``«YÉæ°üdG êPÉªædG �``«é°ùJ øY á```jôµØdG á```«µ�ŸG Iô``FGO ø``�©J

. 2008/67 ºbQ ÊÉ£�°ùdG �ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«YÉæ°üdG

»`YÉæ°U º`°SQ hCG êPƒªæd á`«Hô©dG á`¨�dÉH ô`°üàîŸG �`°UƒdG

¿É``````ªY á```æ£�°S

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh

IQÉéà�d áeÉ©dG ájôjóŸG

á``jôµØdG á«µ�ŸG Iô`FGO

(21)OM/ID/2013/00006 : Ö�£dG ºbQ

(22)2013/7/18 : Ëó�àdG ïjQÉJ  

(11)á�é°ùŸG IOÉ¡°ûdG ºbQ

(15)�«é°ùàdG ïjQÉJ

(45)

Loc. Cl.                           ƒfQÉcƒd �«æ°üJ(51)

(71)1
óàª«d , ƒc �Éµ«Jƒ°SÉeQÉa Écƒ°ùJhCG

 ¿ÉHÉ«dG , 8535-101 ƒ«cƒW , ƒc - GOƒ«°ûJ , »°ûJÉeÉ°SÉcƒ°ùJ -GófÉc , 9-2

(72)1
 , 0045-541 ÉcÉ°ShCG , »°T - ÉcÉ°ShCG , ƒc -ƒ°ûJ , »°ûJÉeƒ°ThO , 1-7-1 ¬fGƒæYh hófƒc ƒµ«ghQÉg

¿ÉHÉ«dG

(73)1
 óàª«d , ƒc �Éµ«Jƒ°SÉeQÉa Écƒ°ùJhCG

¿ÉHÉ«dG , 8535-101 ƒ«cƒW , ƒc - GOƒ«°ûJ , »°ûJÉeÉ°SÉcƒ°ùJ -GófÉc , 9-2

(74)1ájôµØdG á«µ�ª�d ‹ó«Ñ©dG

(30)á«�Ñ°SC’G äÉfÉ«H

(12)»YÉæ°U êPƒ‰�Éµ°TCG (7) : Ö�£dG »`a êPÉªædG OóY (28)

ájhÉM : Ö�£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG (54)

. äÉHhô°ûŸG �ãe , áØ�àfl AÉ«°TCG …ƒëjh ™°ùj AÉYh øY IQÉÑY : º«ª°üàdG (55)

�����.indd   1 12/20/17   12:41 PM

-22-



اجلريدة الر�سمية العدد )1223(

�إعـــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكام املـادة )4/24( من قانون حقوق امللكية ال�صناعية 

ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 ، اأنه مت جتديد مدة حماية النماذج ال�صناعية 

امل�صجلة املذكورة باجلدول املرفــق ملــــدة ) 5 ( خمـــ�س �صنــــوات اأخرى :

تاريخ الت�سجيل��صــــم �ل�صركــــــةرقم �لنموذج �ل�صناعيم

1OM/ID/2012/000112012/5/30مبرادي كوربوري�صن ليمتد
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

¿Ó```````YEG
 É````` ah á`````d�ƒÑ �ŸG á`````jQÉéàdG äÉ````eÓ©dG `````«é°ùJ äÉ`````Ñ W ø`````Y á`````jôµØdG 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 É```µMC�’

   31255 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 42 áÄØdG »`a

  . á«Ñ£dG RG�ƒ dG , á«ÑW äGô°�†ëà°ùeh ájhOCG

  AÉÑ«W á«dó«°U : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 121 : Ü.Q 975 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2003/3/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

77249 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 36 áÄØdG »`a

. á«dÉ�ŸG ÉªYC�’Gh �ƒæÑdG ÉªYCG

  ´ ´  ¢T § °ùe æH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 134 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2012/10/11 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 1223.indd   1 12/19/17   10:03 AM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

78433 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 36 áÄØdG »`a

. áaGô°üdG äÓ

     ¢T áaGô°ü d á«dhódG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 726 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2013/1/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

84111 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

 , â«c�ƒ�ŸGh OÉé°ùdG IQÉ�Œ , á«fÉª©dG áªµdGh QÉ°ü�ŸG IQÉ�Œ , É« «H�ƒ�ŸGh �‹õæ�ŸG çÉKC�’G IQÉ�Œ

. ÉjGó¡dGh äÉ«°�†ØdG IQÉ�Œ

    ¢T É¡µjô°Th º«MôdGóÑY ÉfQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 114 : Ü.Q 1031 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2013/11/13 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 1223.indd   2 12/11/17   1:28 PM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

88632 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

  . ºYÉ£�ŸGh »gÉ �ŸG

   áãjó G �™WÉ°ùdG ºéædG á°ù°SD�ƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 111 : Ü.Q 2170 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2014/7/3 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

106387 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. áæNÉ°S äÉHhô°ûe , Ëôc ¢ùjBG , áLRÉW ôFÉ°üY

  IQÉéà d á«æW�ƒdG »HÉæ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 320 : Ü.Q 916 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/12/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 1223.indd   3 12/11/17   1:28 PM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107263 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. «ªéàdG äGô°�†ëà°ùeh ÜÉ°ûYC�’Gh °ù©dG �™«H

    ¢T IQÉéà d ¿GôØYõdGh °ù©dG â«H : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , § °ùe á¶aÉ , Ö«°ùdG  : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/1/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

107444 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¥�ƒ°ùJ õcôe

   ¥�ƒ°ùà d á«�ŸÉ©dG ä�ƒàæH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IôgÉ¶dG á¶aÉ , �…ÈY : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/1/31 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 1223.indd   4 12/11/17   1:28 PM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107923 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 42 áÄØdG »`a

. äÉ°TÉ°ûdG Y º«ª°üàdG

  á«dhódG á©°SG�ƒdG áMÉ°ù�ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , QÉØX á¶aÉ , ádÓ°U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/2/21 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

109086 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 29 áÄØdG »`a

. ¿ÉÑdC�’Gh Ö« G

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

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

¿ÉªY áæ£ °S , QÉØX á¶aÉ , ádÓ°U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/3 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 1223.indd   5 12/11/17   1:29 PM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111446 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 39  áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ Öàµe

   ä�’hÉ �ŸGh IQÉéà d G áæjóe §N ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , QÉØX á¶aÉ , ábÉW : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/7/18 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

111774 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35  áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓ�ŸGh AÉjRC�’G

  

    ¢T  á«ÑgòdG »bÉH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , QÉØX á¶aÉ , ádÓ°U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/7/27 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

 1223.indd   6 12/11/17   1:29 PM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111813 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 44  áÄØdG »`a

. «ªéàdGh ô©°ûdG «Ø°üJ ¿�ƒdÉ°U

   IQÉéà d É°S ¢ù«ªN É°ùàHG á°ù°SD�ƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , QÉØX á¶aÉ , ádÓ°U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/7/30 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

112007 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 32 áÄØdG »`a

. Üô°ûdG É«e �™«Hh f

  Ióëà�ŸG ó«©ÑdG ió�ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 412 : Ü.Q 302 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 1223.indd   7 12/11/17   1:29 PM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112104 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ájQÉª©�ŸG á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S�’G ÖJÉµe

   á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd ájQÉª©�ŸG ájDhôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , QÉØX á¶aÉ , ádÓ°U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

112181 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ �ŸG

 

   IQÉéà d á eÉ°ûdG É¡HC�’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , QÉØX á¶aÉ , ádÓ°U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 1223.indd   8 12/11/17   1:29 PM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112367  : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ájòMC�’Gh ÖFÉ Gh äÉjÉÑ©dGh IõgÉ÷G ¢ùHÓ�ŸGh á«YÉæ°üdG » Gh ÉØWC�’G ¢ùHÓe �™«H

. äÉ«dÉªµdGh Q�ƒ£©dGh

   IQÉéà d á«dhódG áWÉ°S�ƒdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , QÉØX á¶aÉ , ádÓ°U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

112571 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 16 áÄØdG »`a

. äÉ«°VQC�’G I�ƒ°ùch Q�ƒµjódG , §FÉ G ¥GQhCG

   ájQÉéàdG ï«°ûdG OÉjR á°ù°SD�ƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , QÉØX á¶aÉ , ádÓ°U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/6 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 1223.indd   9 12/11/17   1:30 PM

-32-



(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112602 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a

. ájôµ°ùdG äÉj�ƒ Gh õHÉî�ŸG äÉéàæe

   IQÉéà d �…ó«HõdG ôªY QOÉ dGóÑY øH OÉªY á°ù°SD�ƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , QÉØX á¶aÉ , ádÓ°U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

112747 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ájôëÑdG ä�’�ƒcCÉ�ŸGh Éª°SC�’G �…�ƒ°Th �™«H

  á«°U�ƒJ - á eÉ°ûdG �™jQÉ°ûª d ¬` dGóÑY �ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 121 : Ü.Q 102 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/13 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 1223.indd   10 12/11/17   1:30 PM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112866 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 45 áÄØdG »`a

. á«dÉLôdG ìGôaC�’G äÉeõ à°ùe ÒLCÉJh �™«H

   IQÉéà d �‹ÉLOõdG õà©e �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 114 : Ü.Q  1342 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/18 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

112994 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �…QÉ�Œ ¥�ƒ°S

  ä�’hÉ �ŸGh IQÉéà d á eÉ°ûdG áW�ƒ G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , QÉØX á¶aÉ , ádÓ°U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/21 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 1223.indd   11 12/11/17   1:30 PM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113167 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

 �•É°ûædG «©ØJh èjhÎdGh ¿ÓYE�’Gh äÉYÉ°ùdGh Q�ƒ£©dGh ÖFÉ Gh ájòMC�’G ª°ûjh �™«ÑdG

.  ôjó°üàdGh OGÒà°S�’Gh »Ñàµ�ŸG

     ¢T IQÉéà d �…OQ�ƒdG ¢S�ƒfÉØdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 512 : Ü.Q 870 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/1 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

113168 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 25 áÄØdG »`a

. ájòMC�’G êÉàfEG

     ¢T IQÉéà d �…OQ�ƒdG ¢S�ƒfÉØdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 512 : Ü.Q 870 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/1 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 1223.indd   12 12/11/17   1:31 PM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113176 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ÖJÉµeh äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ

    ¢T  äÉeóî d »æW�ƒdG OÉ�–�’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , QÉØX á¶aÉ , ádÓ°U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/1 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

113194 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£�ŸG

   ä�’hÉ �ŸGh IQÉéà d QÉØX êÉJQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , QÉØX á¶aÉ , ádÓ°U , äÉ«YÉæ°üdG : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/2 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 1223.indd   13 12/11/17   1:31 PM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113217 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

.  äÉjÉÑ©dGh IõgÉ÷G ¢ùHÓ�ŸG �™«H

  IQÉéà d á«Hô©dG ìG�ƒa á°ù°SD�ƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , QÉØX á¶aÉ , ádÓ°U , ób�ƒY : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/2 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

113234 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 16 áÄØdG »`a

. °TÉµdGh JÉ¡dG ájÉªM °U�’

    ¢T  ä�’hÉ �ŸGh IQÉéà d GôJÉH�ƒ« c : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 112 : Ü.Q 1546 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/3 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 1223.indd   14 12/11/17   1:32 PM

-37-



(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113276 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 3 áÄØdG »`a

. Q�ƒ£©dG

     ¢T Q�ƒ£© d áfÉeô¡c : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 1036 : Ü.Q 121 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/4 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

113383 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 9 áÄØdG »`a

. É¡JÉ ë eh á«µ °S�’ ä�’É°üJG Iõ¡LCG

   á eÉ°ûdG ¢SQÉØdG �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , ¢V�ƒÿG , 132 : Ü.Q 84 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 1223.indd   15 12/11/17   1:32 PM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113753 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«°ü°üîJ IOÉ«Y

  IQÉéà d »°T�ƒ ÑdG ¬` dGóÑY øH ¢ù«ªN âæH ÖæjR : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , »ÁÈdG : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/23 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

113848 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 36 áÄØdG »`a

. á«MÉ«°ùdG á«bóæØdG äBÉ°ûæ�ŸG IQGOEG , á«MÉ«°ùdG �™jQÉ°û�ŸG IQGOEG

     ¢T QÉªãà°S�’Gh á«ªæà d á«�ŸÉ©dG ÊÉ�“ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S ,102 : Ü.Q 148 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/25 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 1223.indd   16 12/11/17   1:32 PM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113971 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¬cG�ƒØdGh äGhGô°�†ÿGh á«FGò¨dG OG�ƒ�ŸG �™«H

  

     ¢T áãjó G ¿ÉjôdG áfGO ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 300 : Ü.Q 14 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/30 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

114054 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 32 áÄØdG »`a

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

  

     ¢T á eÉ°ûdG IQÉéà d äÉ¡ b : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 112 : Ü.Q 4010 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/2 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 1223.indd   17 12/11/17   1:33 PM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   101991 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. AÉ°ùæ�d �«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG �«¶æJ

  

   �dCÉàdG ÉÑ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2202 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/4/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   103054 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

  

   IQÉéà�d áæjóŸG ¢ùªg : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 132 : Ü.Q 731 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/6/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamaat .indd   1 12/14/17   8:27 AM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   105799 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

.  É«ŸG ™jRƒJh  É«ŸG á«�æJ

 

   � � ¢T ¿É› áÑb : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 64 : Ü.Q 134 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/11/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   106994 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. á°TÉYE’Gh øjƒªàdG , á©jô°ùdG äÉÑLƒdG , ºYÉ£e

 

  �dCÉàŸG óéŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ¢VƒÿG , Ö«°ùdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/1/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamaat .indd   2 12/14/17   8:27 AM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   108191 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

. ájòMC’G ™«æ°üJ

 

    IQÉéà�d áãjó²G áé¡ÑdG QGO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , áæWÉÑdG �Éª°T á¶aÉfi , IQƒHÉÿG áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   108266 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. »FÉ°ùf �«ªŒ ¿ƒdÉ°U

 

  IQÉéà�d »°VQC’G IôµdG �ÉªL : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 117 : Ü.Q 284 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamaat .indd   3 12/14/17   8:27 AM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   108509 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 2 áÄØdG »`a

. É¡JÉ�ë�eh äGQƒµjó�d á°UÉN ÆÉÑ°UCG

 

   � � ¢T á«°SÉŸG á�àµdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 212 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

108510 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 2 áÄØdG »`a

. É¡JÉ�ë�eh äGQƒµjó�d á°UÉN ÆÉÑ°UCG

 

   � � ¢T á«°SÉŸG á�àµdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 212 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamaat .indd   4 12/14/17   8:27 AM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109059 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

  

  � � ¢T ��ædGh IQÉéà�d QÉØX �jôN ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ábÉW áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

109395 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. á«bóæØdG ��°ûdGh ¥OÉæØdG IQGOEG

 

  � � ¢T IQÉéà�d áÑ«W �RÉæe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe á¶aÉfi , ìô£e , …hQ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamaat .indd   5 12/14/17   8:27 AM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110480 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. »°ü°üîàdG »°S �CG ¿CG ¢`Ø°ûà°ùe

  

   � � ¢T á«ë°üdG ájÉYô�d »°S �CG ¿CG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 113 : Ü.Q 613 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

110507 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGAÉ°ûfE’Gh AÉæÑdG ä’hÉ�e

  

  � � ¢T Ú`aÎëŸG IQÉŒ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 215 : Ü.Q 438 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamaat .indd   6 12/14/17   8:27 AM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110674 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QÉéàdG �«ãªàdG ä’Éch , AÉæÑdG OGƒe IQÉŒ

   � � ¢T á«dhódG õFÉØdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 114 : Ü.Q  866 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/6/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

111229 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«°†a �fi

 

  IQÉéà�d ÊGƒ«£dG OÉªY ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 611 : Ü.Q 410 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/7/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamaat .indd   7 12/14/17   8:27 AM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111389 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. äÉ°TÉ°ûdG ¢�Y º«ª°üàdG á£°ûfCG

 

  ¿ÓYE’Gh ô°ûædGh áaÉë°ü�d IQOÉÑŸG QGO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/7/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

111572 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

. ¿ÉÑdC’G

 

  � � ¢T É¡FÉcô°Th …Éµ«fƒj ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 117 : Ü.Q 670 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/7/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamaat .indd   8 12/14/17   8:27 AM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111631 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�e , �É©£dG õ«¡Œ äÉcô°T , ºYÉ£ŸG

 

  � � ¢T á«fÉªãdG OÉ–G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 114 : Ü.Q 878 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/7/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

111878 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ‹B’G Ö°SÉ²G äÉeõ�à°ùeh QÉÑMC’G ™«H

  

   IQÉéà�d hÉæ°S ´ƒHQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 131 : Ü.Q 939 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamaat .indd   9 12/14/17   8:27 AM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111966 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. áfÉ°†²G QhO

 

  ¢ù«fGôH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112362 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. á«fhÎµdE’G �FÉ°SƒdG ÈY ájƒ÷G •ƒ£ÿG äÉjôØ°S õéMh §«£îàH ��©àJ äÉeƒ�©e Ò`aƒJ

 

   � � ¢T §�°ùe äÉæµK : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 101 : Ü.Q 239 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamaat .indd   10 12/14/17   8:27 AM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112363 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. á«MÉ«°S äÓMQ

 

  �.�.¢T §�°ùe äÉæµK : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 101 : Ü.Q 239 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112465 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. »ªbQ º«ª°üJ

 

   º«ª°üà�d ¿ÉÁEG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamaat .indd   11 12/14/17   8:27 AM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112522 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. QÉîÑdÉH »ch ¢ùHÓŸG �«°ùZ

  

   á«æeÉ°†J - IQÉéà�d »�gòdG óªMCGh ¿É°ùM : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 1154 : Ü.Q 611 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112570 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«ª«�©J äÉeóN

 

   IQÉéà�d ÊGõ©dG óªM : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 512 : Ü.Q 84 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamaat .indd   12 12/14/17   8:27 AM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112804 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«dÉªµdGh á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H

 

   á«°UƒJ -  Écô°Th ¢°ùæJ QhÉàc ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 113 : Ü.Q 359 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112841 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

. ôFÉ°üY

 

   � � ¢T ájQÉéàdG �ÉªYCÓd ¥ô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 117 : Ü.Q 688 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamaat .indd   13 12/14/17   8:27 AM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112978 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á�«�ãdG äGó©ŸGh á«£ØædGh á«fóŸG á°Sóæ¡dGh AÉæÑdGh ó««°ûàdG äGó©eh ä’B’G ™«H

 

   � � ¢T IóFGôdG ™jQÉ°ûª�d ÒÿG �F’O : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 92595225 : ºbQ �JÉg : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113145 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 45 áÄØdG »`a

. á«fƒfÉb äGQÉ°ûà°SGh IÉeÉfi Öàµe

 

   á«fƒfÉ�dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª�d ¬«�ØdG ôªY øH »�Y : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 103 : Ü.Q 301 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamaat .indd   14 12/14/17   8:27 AM

-54-



(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113153 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. áeÉé²Gh ÜÉ°ûYC’ÉH …hGóàdG

 

  IóFGôdG ™jQÉ°ûª�d �eC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 114 : Ü.Q 304 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113400 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

 

  � � ¢T QÉªãà°SÓd ôWÉa : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 114 : Ü.Q 808 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamaat .indd   15 12/14/17   8:27 AM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113401 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ìGôaCG áYÉb

 

  � � ¢T QÉªãà°SÓd ôWÉa : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 114 : Ü.Q 808 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113549 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

 IQGOEG , á°UÉÿG äGQÉ�©dGh ¿ÉªàF’G IQGOEG , äGQÉ�Y áWÉ°Sh , É¡ª«°ù�Jh »°VGQC’G ™«Hh AGô°T

. (á«æµ°ùdG ÒZh á«æµ°ùdG) IôLDƒŸGh ácƒ�ªŸG äGQÉ�©dG ÒLCÉJh

 

  ájQÉ�©dG �ÉªYCÓd …hQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 41 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamaat .indd   16 12/14/17   8:27 AM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113661 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. õHÉîŸG äÉéàæe

  

   IQÉéà�d äÉ÷h ñƒª°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 121 :  Ü.Q 1491 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113725 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉL ¢ùHÓeh á°ûªbCG ™«H

 

  � � ¢T IóëàŸG ÜGƒÑdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 94029940 : ºbQ �JÉg , 118 : Ü.Q 201 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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113746 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. QƒªàdGh áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØ�d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 

  IQÉéà�d �Ó°ùdGóÑY �BG ⁄É°S øH ¢ù«ªN øH ó«©°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 319 : Ü.Q 341 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113747 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. (áæjõdG QÉéMCG) ¢ùÑ÷G Ö«côJ , »�NGódG º«ª°üàdG ò«`ØæJ �ÉªYCG

 

  IQÉéà�d �Ó°ùdGóÑY �BG ⁄É°S øH ¢ù«ªN øH ó«©°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ºë°U , 92899266 : ºbQ �JÉg , 319 : Ü.Q 341 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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113748 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. Ëôc ¢ùjB’Gh ôFÉ°ü©dG  Ëó�J

  

  IQÉéà�d �Ó°ùdGóÑY �BG ⁄É°S øH ¢ù«ªN øH ó«©°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 319 : Ü.Q  341 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113764 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 45 áÄØdG »`a

. OGôaC’G äÉLÉM á«Ñ�àd äÉeóN , âfÎfE’G ÈY »YÉªàL’G �°UGƒàdG äÉeóN

  

   �Ñ«�e ôgÉW óªMCG Qƒf : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 134 : Ü.Q 209 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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-59-



(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113805 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájôµ°ùdG äÉjƒ�²Gh õHÉîŸG äÉéàæŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 

  á«°UƒJ - á«æWƒdG Qƒ°U QÉªYEG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 411 : Ü.Q 966 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113944 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ë°üdG äGhOC’G IQÉŒh �ÉNôdGh •ÓÑdG IQÉŒh ïHÉ£ŸG äGó©e Ö«côJh ™«H

 

  � � ¢T ájõfhÈdG Oƒ¡÷G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 124 : Ü.Q 277 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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113774 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 28 áÄØdG »``a

 äGRÉØb , �É�KC’G ™aQ á°VÉjQ ¿ÉÑ°†b , Ö©�d äGôc , IôµdG »eQ ä’BG , (ôgõdG) OÔdG ÜÉ©dCG

 É°üY ¢ShDhQ , OQÉ``«�H É``°üY , (ÜÉ``©dCÓd äÉ``�ë�e) �ƒ``Ñ°ù«ÑdG ÜQÉ``°†e äGRÉ``Øb , �ƒ``Ñ°ù«H

 IOÉYEG Iõ¡LCG /�É°ùLC’G AÉæH Iõ¡LCG , á«Mƒd ÜÉ©dCG , ƒ¨æH äÉbÉ£H , OQÉ«�H ä’hÉW , OQÉ«�ÑdG

 ¢SGƒ``bCG , �ædƒH ä’BGh Iõ¡LCG , á``«ª°ùL ìGƒ``dCG , �É``°ùLC’G ÖjQóJ Iõ¡LCG/�É```°ùLC’G �``«gCÉJ

 á©æbCG , ¢TGôØdG ó«°U äÉµÑ°T , AÉæH ÜÉ©dCG , (Ö©d) AÉæH ÖdGƒb , áªcÓe äGRÉØb , ájÉeô�d

 äGhOCG) Qó°U äÉ©°Sƒe , „ô£°T ™bQ , „ô£°T ÜÉ©dCG , OQÉ«�ÑdG É°ü©d Ò°TÉÑW , �ÉØfôµdG

 ôë°S Iõ¡LCG , ¿ƒ�ŸG ¥QƒdG QÉãf , �ÉÑ÷G »��°ùàe IóY , (äÉ©°Sƒe) øjô“ äGhOCG /(øjô“

 , Ö©�d (¢UGôbCG) äGOGóY , Ö©�d ºµ– Iõ¡LCG , ÜÉ©dC’G äGóMƒd ºµ– Iõ¡LCG , (ÜÉ©dCG)

 , (ôgõdG) OÔdG áÑ©d , �É¡°ùdG áÑ©d , (ôgõdG) OÔdG áÑ©�d ¢ShDƒc , â«µjôµdG áÑ©d ¢SÉ«cCG

 OóY/(�dƒ¨dG áÑ©�d äÉ�ë�e) �dƒ¨dG ÖYÓe ìÓ°UEG OóY , á«°VÉjôdG ÜÉ©dCÓd ¢UGôbCG

 , ¢eó�d Iô°SCG  ,  ¢eó�d äÉYÉ°VQ , ¢eO , (�dƒ÷G áÑ©�d äÉ�ë�e) á«eôdG áeÓY ìÓ°UEG

 Ö©d , ÉeGódG ™bQ/ÉeGódG ™bQ , ÉeGódG áÑ©d , ¢eó�d ±ôZ , ¢`eó�d ¢ùHÓe , ¢eó�d äƒ«H

 ´ƒµ�d äÉ«bGh , ójóM ä’É�K , (Ö©d)QÉ«W ¿hóH äGôFÉW , ÉeGódG áÑ©d/(ÜÉ©dCG) ÉeGódG

 (�fÉYR) äGôJh /áMÉÑ°ù�d �fÉYR , �ª°ùdG ó«°U IóY , á«fhÎµdEG ±GógCG , (á«°VÉjQ äGhOCG)

 ÜÉ©dCG , �ó�dG Iôc áÑ©�d äÉMÉ°S , (Ö©d) IôFÉW ¢UGôbCG , �ª°ùdG ó«°üd äÉaGƒW , áMÉÑ°ù�d

 ,  äÓéY ¿hóH hCG ™e , �dƒ¨dG áÑ©�d ¢SÉ«cCG , �dƒZ ÜQÉ°†e , ÜÉ©dCÓd äGRÉØb , Ö©�d Iõ¡LCG

  �dƒ¨dG áÑ©�d ÚH’hódG äGP äÉHô©dG/�dƒ¨dG áÑ©�d »�dôJ ÖFÉ�M , �dƒ¨dG áÑ©d äGRÉØb

 ,  »cƒg  »°üY  ,  äGôFÉ£dG  êPÉªæd  ¿GÒ£dG  AÉæKCG  ¿GRƒàdG  ßØM  äGhOCGh  äÉHƒµ°ShÒ÷G

 äGP áª«�à°ùe äÉL’R  ó«°üdG áÑ©�d äÉfGƒ«²G  äƒ°U ó«��J äGhOCG  ,  �«ÿG …hGóM Ö©d

 äGôµH , �Éµ°TC’G ÒXGƒf  ƒjó«ØdG ÜÉ©dC’ ¬«LƒàdG »°üY , áYƒ£�ŸG Qƒ°üdG »LÉMCG , äÓéY

 �GõfEG äÉµÑ°T , (á«°VÉjQ äGhOCG) Öcô�d äÉ«bGh , á«bQh äGôFÉW , á«bQƒdG äGôFÉ£�d •ƒ«N

 hCG  á«eÉNQ äGôc ,  (á«æ«°U áÑ©d) �fƒé¡ŸG  ,  �ª°ùdG  ó«°üd äGQÉæ°U ,  IQÉæ°üdG  …OÉ«°üd

 �JGƒg ,  (á«°VÉjQ  äGhOCG)  �ÉLô�d  á«°VÉjQ  ºFÉYO  ,  (Ö©d äGhOCG)  á©æbCG  ,  Ö©�d  á«LÉLR

  (äÓØë�d ÉjGóg) äÉ°übôdGh äÓØë�d »�M , á«°VÉjôdG ÜÉ©dCÓd äÉµÑ°T , (Ö©d) ádÉ�f

 ¥OÉæÑd IÒNP) áfƒ�ŸG  äGôµdG ,  (á«°VÉjQ Iõ¡LCG) áfƒ�ŸG  äGôµdG ¥OÉæH ,  ±Gó› äÉMƒd
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 , á«dõæe ÜÉ©dCG /á«dõæe ÜÉ©dCG  äÓØë�d á«bQh äÉ©Ñb , (á«°VÉjQ Iõ¡LCG) (áfƒ�ŸG äGôµdG

 Ö�Y , á«fóÑdG øjQÉªà�d Iõ¡LCG  (ÜÉ©dCG) IôéØàe ä’ƒ°ùÑc /(ÜÉ©dCG) IôéØàe ä’ƒ°ùÑc

 , �ªîŸG øe áYƒæ°üe ÜÉ©dCG , Ö©d äÉbÉ£H , Ö©d äGôc , Ö©d äÉfƒdÉH , áaôNõe äBÉLÉØe

 , (áYóàÑe ÜÉ©dCG) á«�ª©dG ´óÿG Ö©d , á�FÉ°ùdG äGQƒ�ÑdG ¢VôY äÉ°TÉ°T ™e ádƒªfi ÜÉ©dCG

 ÜÉ©dC’G äÉ°TÉ°ûd áªª°üe ájÉªM á«°ûZCG , (á«°VÉjôdG ¢ùHÓŸG øe AGõLCG) ájÉªM äGƒ°ûM

 ÜQÉ°†e/ÜQÉ°†e , »eQ äÉ��M , ácôëàe ¢eO /ácôëàe ¢eO , áªcÓe ¢SÉ«cCG , ádƒªëŸG

 ó«°üd äGôµH , (Ö©d äGhOCG) äÉ°û«î°ûN , É«µ�°S’ É¡«a ºµëàdG ºàj Ö©d äÉÑcôe , ÜÉ©dCÓd

 ,  äÓéY äGP äÉL’R ,  �ª°ùdG ó«°üd äGQÉæ°U ,  IRGõg áæ°üMCG  ,  á«��M ÜÉ©dCG  ,  �ª°ùdG

 , äÉÑcôŸ Iô¨°üe êPÉ‰ , á«°VÉjôdG øjQÉªàdÉH á°UÉÿG áàHÉãdG á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d äÓéY

 , (ÜÉ©dCG) (�LôdÉH ™aóJ äÉLGQO) äGôJƒµ°S  (ÜÉ©dCG) á«fƒJôc äÉ«°üî°ûd Iô¨°üe êPÉ‰

 áÑ©d , á«Ñ°ûÿG ÊÉæ�dG áÑ©d , èdõJ ìGƒdCG , á°ûjôdG äGôc , (á«°VÉjQ äGhOCG) ¥É°ùdG �ó�e äÉ«bGh

 äÉb’R ,  (á«°VÉjQ äGhOCG)  äÉL’õe ,  á«Ñ°ûÿG ÊÉæ�dG  áÑ©d /(ÜÉ©dCG)á«Ñ°ûÿG ÊÉæ�dG

 äÉLGQO , (Ö©d) áeGhódG áÑ©d , (Ö©d) ¿ƒHÉ°U ™«bÉ�a äÉNÉØf , è�K äGôc , (Ö©d äGhOCG)

  êGƒeC’G  ÜƒcQ ìGƒdCG  ,  Iƒ°ûfi  ÜÉ©dCG  ,  ÜQÉ°†ª�d QÉJhCG  á«°VÉjôdG  øjQÉªà�d áàHÉK á«FGƒg

 ,  áMÉÑ°ù�d  äGÎ°S  ,  áMÉÑ°ù�d  áeõMCG  ,  áªFÉY  áMÉÑ°S  ìGƒdCG  ,  (Ö©d  äGhOCG)  áMÉÑ°S  �ôH

 Iôc »eQ Iõ¡LCG , ¢ùæJ äÉµÑ°T , áÑHódG ¢eO , ójó°ùJ ±GógCG , ¢ùæJ ä’hÉW , äÉMƒLQCG

 , äÉ«°üî°T ¢eO , Ö©d êPÉ‰ , Ö©d äÉÑcôe , Ö©d äÉ°Só°ùe , á«Mô°ùe á©æbCG , ¢ùæàdG

  (äÉeGƒ©dG) äÉaGƒ£dG , IQGhO »°üY , õØ�dG á°üæe , ¢eO , á«dõæŸG áØ«dC’G äÉfGƒ«ë�d ¢eO

. (á«°VÉjQ äGhOCG) �É�KC’G ™aQ áeõMCG

 

 óàª«d �jÉàjQ ƒµ�jh ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ�ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 �É¡¨æ«Jƒf , Üƒ°ùcQhh , Ohh ¿ƒàfÉe , …Gh �ÉHhQ , ¢ShÉg …Éc …ÉL : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ�ªŸG , »L …CG 3 80 ¢SCG

2017/10/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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113775 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 21 áÄØdG »``a

 ¢VGôZC’ â°ù«d �ƒ°ShôjCG äGôKÉf , ó�÷G �dód »�L èæØ°SEG , ïÑ£dG ¢VGôZC’ »�L äGOÉÑd

 ,  äGô°û²G  �àbh Üò÷ á«FÉHô¡c äGhOCG  ,  á«FÉŸG  AÉ«MC’G á«HôJ ¢VGƒMC’ á«£ZCG  ,  á«ÑW

  á«FÉHô¡c ÒZ (äÉaÓcƒJCG) §¨°V ôLÉæW /á«FÉHô¡c ÒZ (§¨°V ôLÉæW) äÉaÓcƒJhCG

 �Góîà°SÓd , �Ó°S , ¿GhCG , õÑÿG IÒ°üM , (�ªë�d á�HÉb) �ÉØWCÓd �Éªëà°SG ¢VGƒMCG

 ÒZ äÉbÉØN , �ØN äÉ°Tôa , (»¡£dG äGhOCG) ïÑ£ŸG »`a �óîà°ùJ �ØN �YÓe , ‹õæŸG

 ¢VGôZCÓd  á«FÉHô¡c  ÒZ äÉWÓN ,  Qƒ«£�d  ¢UÉØbCG  ,  Qƒ«£�d  AÉe  ¢VGƒMCG  ,  á«FÉHô¡c

 ôjQGƒb , á«FÉHô¡c ÒZh á«FÉHô¡c , ôjQGƒb äÉMÉàa , ájòMCÓd (äÉ©°Sƒe) ÖdGƒb , á«dõæŸG

  õÑN �Ó°S , á«LÉLR �jOÉæ°U , á«bQƒdG �jOÉæŸG ±ô°üd á«fó©e �jOÉæ°U , äÉjóHR/äÉjóHR

 äÉ°Tôa  ,  �ó�dG  ¢SÉÑ�d  äÉ°Tôa  ,  äÉ°Tôa  ,  ¢ùfÉµe  ,  õÑN  �jOÉæ°U  ,  õÑN  ìGƒdCG  ,  á«dõæe

  (�ƒ£°S) A’O , äÉjhÉ²Gh èjQÉ¡°üdG �«¶æàd äÉ°Tôa , (ä’B’G AGõLCG GóY Ée) á«FÉHô¡c

 ¥ÓZEG äGhOCG  ,  ájhój �«¶æJ äGhOCG  ,  �cC’G OGƒYCG  ,  êƒ°ùæe ¢TÉªb øe áYƒæ°üe A’O

 ¿Gƒ°U ,  �«°ùZ §bÓe/�«°ùZ §bÓe ,  äÉ«°VQC’G  �°ù¨d ¢TÉªb ™£b ,  á«YhC’G á«£ZCG

 äGhOCG) Iƒ¡b º�WCG ,  Iƒ¡��d ájhój øMÉ£e , IóFÉŸG äÉ°VÉ«H ±ÓîHh ¥QƒdG øe â°ù«d

 äÉjÓZ , á«FÉHô¡c ÒZ Iƒ¡��d �jhôJ �jQÉHCG , Iƒ¡��d á«FÉHô¡c ÒZ äÉë°Tôe , (IóFÉe

 ¢SÉ«cCG) äÉjƒ�²G ÚjõJ ¢SÉ«cCG , •É°ûeCG , äÉfGƒ«ë�d •É°ûeCG , á«FÉHô¡c ÒZ Iƒ¡b

 ¢�ëŸG �«µdG ™£b äGhOCG , ƒ¡£�d ÖdGƒb , ïÑ£dG hCG ‹õæŸG �Éª©à°SÓd á«YhCG , (äÉjƒ�²G

 á«YhCG  ,  á«fó©e …ƒ°T  ñÉ«°SCG  ,  ƒ¡£dG  á«YhCG  º�WCG  ,  ¢�ëŸG  �©µdG  á«YhCG  ,  (âjƒµ°ùÑdG)

  á«FÉHô¡c ÒZh á«FÉHô¡c , Ú�ØdG äGOGó°S äÉMÉàa , á«FÉHô¡µdG ÒZ ƒ¡£dG ÊGhCG , ƒ¡W

 , äÉàØdG ÊGƒ°U , ôjQGƒb , âjõdGh �ÿG ôjQGƒ�d óYGƒb , �«ªŒ ¥hÓe , �«ªŒ äGhOCG

 øe ÜGƒcCG , ÜGƒcCG , (á«LÉLR ¿GhCG) Qƒ�H , á«FÉHô¡c ÒZ , ïÑ£dG »`a �óîà°ùJ ¢TQÉ›

  á«FÉHô¡c  ÒZ ,  áaƒ› �É�e ,  �aÉ°üe ,  ïÑ£ª�d  ™«£�J  ìGƒdCG  ,  �«à°SÓÑdG  hCG  ¥QƒdG

 ,  ¿ƒë°ü�d  á«£ZCG/¿ƒë°U  á«£ZCG  ,  äÉfÉ›GO/(�jƒéàdG  áªî°V  áLÉLR)  äÉfÉ›GO

 á«YhCG  ,  IóMGh  IôŸ  �óîà°ùJ  IóFÉe  ¥ÉÑWCG  ,  ¿ƒë°üdG  �°ù¨d  äÉ°Tôa  ,  (¥ÉÑWCG)  ¿ƒë°U

 ,  �«°ù¨�d  �«ØŒ  ô°TÉæe  ,  ô£�J  á«YhCG  ,  Üô°T  ¢ShDƒc  ,  á°VÉjô�d  Üô°T  ôjQGƒb  Üô°T

 á«FÉHô¡c ÒZ Iõ¡LCG , äÉjÉØf �jOÉæ°U/äÉjÉØf �jOÉæ°U/äÉjÉØf �jOÉæ°U/äÉjÉØf �jOÉæ°U

 ÜGƒcCG , á«aõN Qhób , ájQÉîa ¿GhCG /á«aõN ¿GhCG , QÉÑ¨dG í°ùŸ ¢TÉªb ™£b , QÉîÑdG ¢†Øæd

 ¢†aÉæe ,  ÖLGƒë�d äÉ°Tôa ,  áÑcôe á«YhCG  ,  AÉæÑ�d ¢ù«d ,  Éæ«ŸÉH »�£e êÉLR ,  ¢†«Ñ�d
 IÒ¨°U �«KÉ“/êÉLõdG hCG QÉîØdG , »æ«°üdG ±õÿG øe IÒ¨°U �«KÉ“ , ¢ûjôdG øe QÉÑZ
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 á«£ZCG QƒgR á«YhCG , ¿Éæ°SCÓd •ƒ«N , ôjQGƒb , êÉLõdG hCG QÉîØdG , »æ«°üdG ±õÿG øe

  QƒgõdG  á«YhC’  ¥QƒdG  øe áYƒæ°üe ÒZ á«£ZCG/QƒgõdG  á«YhC’  ¥QƒdG  øe áYƒæ°üe ÒZ

 ÜGƒcCG  ,  á«FÉHô¡c  ÒZ  �É©£�d  á«YÉæ£°UG  ájQÉîH  Qhób  ,  ÜÉHP  óFÉ°üe  ,  ÜÉHP  ÜQÉ°†e

 QÉÑZ ¢†aÉæe , ´ÉªbCG , �É�e , á«dõæŸG ¢VGôZCÓd á«FÉHô¡c ÒZ ¬cGƒa äGQÉ°üY , ¬cGƒØ�d
 á«YhCG , (á«YhCG)á«LÉLR ôjQGƒb , (ïÑ£e ÊGhCG) �ƒK ¢ùHÉµe , �FGó²G �ÉªYC’ äGRÉØb  çÉKCÓd

 �ƒ¨°ûe êÉLR , á«LÉLR äÉjóHR , äÉLÉLR á«£ZCG/äÉLÉLR äGOGó°S , (äÉfÉ›GO)á«LÉLR

 ¿GhCG  ,  �õ©�d  �óîà°ùŸG  ±ÓîH  êÉLõdG  ±ƒ°U  ,  ÊÉÑŸG  êÉLR  AÉæãà°SÉH  �ƒ¨°ûe  ¬Ñ°T  hCG

/äÉjGƒ°û�d Ö°UÉæe , ïÑ£dG »`a �óîà°ùj ô°TÉÑe , á«dõæŸG ¢VGôZCÓd äGRÉØb , á«LÉLR

 á«YhCG  ,  (ƒ¡W ÊGhCG)  äÉjGƒ°T  …ƒ°T ÊGƒ°U/(»¡W ÊGhCG)  äÉjGƒ°T  ,  äÉjGƒ°û�d  Ö°UÉæe

 äÉYÉ°Vôd á«FÉHô¡c ÒZ äÉfÉî°S ,  ÉjQGôM ádhõ©e á«YhCG  ,  äÉHhô°ûª�d ÉjQGôM ádhõ©e

 áæî°ùe ÒZ) áæNÉ°S �jQÉHCG , (QƒgõdG �«°ùæJ) äÉJÉÑædGh Qƒgõ�d äÓeÉM , �ÉØWC’G

 A’O  è�ãdG  äÉÑ©µe  ÖdGƒb/è�ãdG  äÉÑ©µe  ÖdGƒb/è�ãdG  äÉÑ©µe  ÖdGƒb  ,  (É«FÉHô¡c

  (äÉJÉÑædG  ájÉYôd)  ájÈdG  AÉ«MCÓd  »�NGO  ¢Hôe  ,  è�ãdG  A’O/è�ãdG  A’O  äGOÈe/è�ãdG

 ¢Hôe  ,  (á«FÉŸG  AÉ«MCÓd  »�NGO  ¢Hôe)  ¢VGƒMCG/á«FÉŸG  AÉ«MC’G  á«HÎd  á«�NGO  ¢VGƒMCG

 »c ìGƒdCG á«£ZCG , á«FGƒN ôjQGƒb/�õY ôjQGƒb , äGô°ûM óFÉ°üe , ájÈdG AÉ«MCÓd »�NGO

  á«FÉHô¡c ÒZ äÉjÓZ , �jQÉHCG/�jQÉHCG , IQGô²G áLQO áàHÉK ¢SÉ«cCG , »c ìGƒdCG  (á�µ°ûe)

 ¿Gƒ°U , IóFÉŸG ÚcÉµ°ùd óYGƒb , ïÑ£e ¿GhCG , ïÑ£e á«YhCG , á«FÉHô¡c ÒZ ïÑ£e øMÉ£e

 �jOÉæ°U á«dõæŸG äÉfGƒ«ë�d ¢ûb ¢VGƒMCG/á«dõæŸG äÉfƒ«ë�d (¢VGƒMCG)¢ûb �jOÉæ°U  IQGhO

 ájhój øMÉ£e , êÉ«µŸG äÉ°Tôa , êÉ«µŸG èæØ°SEG , êÉ«µŸG ádGRE’ äGhOCG , áØ«ØÿG äÉÑLƒ�d
  í°SÉªŸG Iô°ü©e A’O , í°SÉªª�d Iô°ü©e , (ïÑW ÊGhCG) §�N �YÓe , á«dõæŸG ¢VGôZCÓd

  (ïÑ£e ÊGhCG) ÖdGƒb /(ïÑ£e ÊGhCG) ÖdGƒb , AÉæÑ�d â°ù«d á«LÉLR AÉ°ùØ«°ùa , í°SÉ‡

 ójÈJ �jOÉæ°U , �jOÉæe äÓeÉM , �jOÉæe äÉ��M , ôaÉXCG äÉ°Tôa , ìGóbCG , ¿GôÄa óFÉ°üe

 , Úé©dG �«bÎd ájhój ä’BG , á«FÉHô¡c ÒZ ádƒªfi äGOÈe/á«FÉHô¡c ÒZ ádƒªfi
/¿ôØ�d äGRÉØb ,  É«ŸG ¢TQ á«YhC’ äÉgƒa/ É«ŸG ¢TQ á«YhC’ äÉgƒa , …ôdG º«WGôN äÉgƒa

 äÉYÉ£b ,  ¥QƒdG øe ¿ƒë°U ,  á«�£e á«LÉLR ¿GhCG  ,  ïÑ£ª�d äGRÉØb/äÉjƒ°û�d äGRÉØb

 �Ó°S , Qƒ£Y äÉNÉîH/Qƒ£Y äÉNÉîH , �Ø�a á«YhCG , ájhój �Ø�a øMÉ£e , äÉæé©ª�d
 äÉWÉØ°T  ,  iƒ�²G  ™£b  ±QÉ¨e/ôFÉ£a  ÊGƒ°U  ,  ¿ƒë°üdG  É¡«a  ÉÃ  äÉgõæ�d  Iõ¡›

 OGƒe ,  á«dõæŸG  ¢VGôZCÓd á«FÉHô¡c ÒZ ™«ª�J  ä’BGh  Iõ¡LCG  ,  á��¨ŸG  ±QÉ°üŸG  �«¶æàd

 ÊGhCG  ,  ™«ª�à�d  äGRÉØb  ,  ôé²Gh  ¥QƒdGh  äGô°†ëà°ùŸG  GóYÉe  (¿É©Ÿ  AÉ£YE’)  ™«ª�J
 �«MÉ°ùe QP ø£b , ájQÉîa ¿GhCG , á«YhCG , á«YhCG äÓeÉM , á«YhCÓd á«£ZCG , »æ«°U ±õN
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 ,  á£�°S  äÉjóHR ,  á«dõæe ,  Úé©dG Oôa äÉfGƒ£°SCG  ,  �«ªéàdG  �«MÉ°ùe Ö�Y ,  �«ªéàdG

 (IóFÉe äGhOCG) ±QÉ¨e , ÚLÉæa ¿ƒë°U , Qhó��d Êó©e »�L ��°S , äÉMÓe/í�e á«YhCG

 , ábÓM äÉ°Tôa , (¥ÉÑWCG) IóFÉe º�WCG , �«¶æJ äÉ°Tôa , �«¶æà�d äGOÉÑd/»�L äGOÉÑd

 �«HGôZ , (ájòMCÓd äÉ°ù«Ñd) äÉJôc , ájòMCÓd äÉ©°Sƒe ÖdGƒb , ábÓ²G äÉ°TôØd óYGƒb

 ôjQGƒb , êÉLõdG hCG »æ«°üdG ±õÿG øe äÉàa’ , (á«dõæe ¿GhCG) �NÉæe , (á«dõæe ¿GhCG)

 ¿ƒë°U/¿ƒHÉ°U äÓeÉM , ¿ƒHÉ°ü�d �jô°üJ á«YhCG , ¿ƒHÉ°U Ö�Y , øHôµŸG AÉª�d äÉfƒØ«°S

 èæØ°SEG  ,  èæØ°SEG  äÓeÉM  ,  äGQÉ¡H  º�WCG  ,  (ïÑ£e  ÊGhCG)  ¥hÓe  ,  AÉ°ùM  äÉjóHR  ,  ¿ƒHÉ°U

 , êÉLõdG hCG QÉîØdG hCG »æ«°üdG ±õÿG øe �cÉ«g , äÉ°Tôe , ÒHÉæ°U , á«dõæŸG ¢VGôZCÓd

 (á°UÉ°üe) áÑ°üb , ±É°üe , á«dõæŸG ¢VGôZCÓd ±É°üe , ƒ¡W Qhób , �«¶æà�d »�L ��°S
 �ƒ°ûdGh ÚcÉµ°ùdG ±ÓîH) IóFÉe äGhOCG , IóFÉe ¥ÉÑWCG , äÉjôµ°S , Üô°ûdG áÑ°üb/Üô°û�d
  …É°ûdG »`aÉ°üe , …É°ûdG äGôc/…É°ûdG ™�æd á«YhCG , …É°T º�WCG , …É°ûdG Ö�Y , (�YÓŸGh

 ,  áª©WCÓd  ÉjQGôM  ádhõ©e  á«YhCG  ,  …É°ûdG  �jQÉHCG  ,  …É°ûdG  �jôHEG  IQGôM  ßØ²  á«£ZCG

 , Iõ¡› �«ªŒ Ö�Y/â«dGƒJ ÖFÉ�M , â«dGƒJ äÉ°Tôa , �æ©dG á£HQC’ ¢ùHÉµe hCG …hÉµe

 , â«dGƒàdG ¥Qh äÓeÉM , â«dGƒàdG ÊGhCG , â«dGƒàdG èæØ°SEG , â«dGƒàdG ¥Qh �jô°üJ á«YhCG

 ¿ÉÑ°†b , ¿Éæ°SCG äÉ°TÉµf , ¿Éæ°SCG äÉ°TÉµf äÓeÉM , á«FÉHô¡c ¿Éæ°SCG äÉ°Tôa , ¿Éæ°SCG äÉ°Tôa

 ,  á«dõæŸG  ¢VGôZCÓd  ¥QƒdG  øe  ¿Gƒ°U  ,  �°TÉæª�d  äÉ��Mh  ¿ÉÑ°†b/�°TÉæŸG  äÉ��Mh

 ¢ùHÉµe  hCG  …hÉµe  ,  (IóFÉe  ÊGhCG)  ºFGƒ�dG  á«KÓK  Ö°UÉæe  ,  á«dõæŸG  ¢VGôZCÓd  ¿Gƒ°U

 á«fó©e á«YhCG , äGhGô°†N ¿ƒë°U , äÉjôgõe , á«dõæŸG ¢VGôZCÓd ¿GhCG , QGôL , �«WÉæH

 ,  ¢TQ äGhOCG/ájÉ�°S äGhOCG  ,  á«bQƒdG äÉjÉØædG �Ó°S , áé�ãŸG äÉHhô°ûŸGh äÉé�ãŸG ™æ°üd

 á«æa �– , IòaÉædG ¢ü«°UCG , á«dõæŸG ¢VGôZCÓd á«FÉHô¡c ÒZ äÉbÉØN ,  É«ŸG ¢Tôd á«YhCG

 . êÉLõdG hCG QÉîØdG hCG »æ«°üdG ±õÿG øe

 óàª«d �jÉàjQ ƒµ�jh ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ�ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 �É¡¨æ«Jƒf , Üƒ°ùcQhh , Ohh ¿ƒàfÉe , …Gh �ÉHhQ , ¢ShÉg …Éc …ÉL : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ�ªŸG , »L …CG 3 80 ¢SCG

2017/10/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG
    ¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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113776 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »``a

  AGƒ¡dG Úî°ùJ IOÉYEG Iõ¡LCG , AGƒ¡dG ójÈJ Iõ¡LCG , ƒ÷G øe á¡jôµdG íFGhôdG ádGREG Iõ¡LCG

 /AGƒ¡dG  �««µJ  äBÉ°ûæe  ,  AGƒ¡dG  äÉØØ›/AGƒ¡dG  äÉØØ›/(äÉØØ›) AGƒ¡dG  äÉØØ›

 äÉæ«cÉeh Iõ¡LCG  ,  AGƒ¡dG �««µJ Iõ¡LCG  ,  AGƒ¡dG í«°TôJ äBÉ°ûæe , AGƒ¡dG �««µàd äBÉ°ûæe

 äGó©e , (äÉÑŸ �RGƒd) äGQÉ«°ùdG í«HÉ°üe ègƒàd á©fÉe äGó©e , AGƒg äÉª�©e , AGƒ¡dG á«�æJ

 á©fÉe  äÉgƒa  ,  äÉÑcôŸG  í«HÉ°üe  ègƒàd  á©fÉe  äGó©e/äÉÑcôŸG  í«HÉ°üe  ègƒàd  á©fÉe

 ¢VGƒMC’ äÉfÉî°S , á«FÉŸG AÉ«MC’G á«HôJ ¢VGƒMC’ í«°TôJ Iõ¡LCG , äÉ«Øæ²G AÉe QÉ°ûàf’

 /(á«FÉHô¡c  §¨°V  ôLÉæW)  ±ÓcƒJhCG  ,  �ª°ùdG  ¢VGƒMCG  AGƒ°VCG  ,  á«FÉŸG  AÉ«MC’G  á«HôJ

 , �Éªë�d �RGƒd , (ƒ«fÉH) �Éªëà°SG ¢VGƒMCG , äÉjGƒ°T , (±ÓcƒJhCG) á«FÉHô¡c §¨°V ôLÉæW

 AGƒ°VCG , äÉHhô°ûŸG ójÈJ Iõ¡LCG , ¢TGôa äÉjÉaO , �Éª²G Ò°SGƒe äÉàÑãe /�Éªë�d äGó©e

 äÉ°üªfi , á«ÑW ¢VGôZC’ â°ù«d , á«FÉHô¡c äÉ«fÉ£H , äÉaÉ£°T , á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d

 , óbGƒe , í«HÉ°üª�d óbGƒe , õÑÿG ™æ°U äÉæ«cÉe , õÑî�d äÉæ«cÉe , äÉ°üªfi /õÑN

 äÉ°üªfi , äÓØ²G »`a Újõà�d ájôë°S AGƒ°VCG/á«æ«°U í«HÉ°üe , äÉjôK ��°ùdG AGƒ°VCG

 AGõLCG) äÉØ�e , Iƒ¡�dG ™æ°üd á«FÉHô¡c äÉæ«cÉe , Iƒ¡��d á«FÉHô¡c (�jQÉHCG) äÉjÓZ , øH

 Iõ¡LCG , á«FÉHô¡c ƒ¡W ÊGhCG , ƒ¡W á«YhCG , (ójÈàdG hCG Úî°ùàdG hCG Ò£�àdG äGó©e øe

 Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡c  á�«ªY �É�e ,  ójÈJ äBÉ°ûæeh  äGhOCG  ,  ƒ¡W äÉ��M ,  ƒ¡W ,  äGó©eh

 ,  ïHÉ£ª�d  §Ø°T  á«£ZCG  ,  �«ØŒ Iõ¡LCG  ,  Iô¡£e Iõ¡LCG  ,  äÉÑcôŸG  øY ™«�°üdG  ádGREG

  »°üî°ûdG �Góîà°SÓd á«FÉHô¡c ìhGôe , AGƒ¡dG �««µJ ìhGôe , á«YÉæ£°UG ájQÉîH Qhób

 ájQÉîÑdG  �É©£dG  Qhób  ,  äÓ©°T  ,  á«dõæe  QÉf  óbGƒe  ,  Üô°ûdG   É«Ÿ  (ôJÓa)  äÉë°Tôe

 á«FÉHô¡c ÒZ hCG  á«FÉHô¡c ,  Úeó��d  äÉjÉaO  ,  Úeó��d  á«FÉHô¡c äÉjÉaO  ,  á«FÉHô¡µdG

 ,  ¬cGƒa äÉ°üªfi  ,  RÉ¨dG  �É©°TE’ �ÉµàM’ÉH �ª©J äÉMGób ,  äGóª› , áæjõ�d  ÒaGƒf

 ,  ô©°T  äÉØØ›/ô©°T  äÉØØ›/(äÉØØ›)  ô©°T  äÉØØ›  ,  RÉZ  óbGƒe  ,  RÉZ  äÉMGób

 , Úî°ùJ Iõ¡LCG , �ÉØWC’G äÉYÉ°Vôd á«FÉHô¡c äÉfÉî°S , ÅaGóe , äGQÉ«°ù�d á«eÉeCG AGƒ°VCG

  äÉÑcôŸG êÉLR øY ™«�°üdG ádGRE’ Úî°ùJ Iõ¡LCG , Úî°ùJ ìGƒdCG , á«FÉHô¡c Úî°ùJ Iõ¡LCG

 â°ù«d  á«FÉHô¡c  áÄaóJ  (äGOÉªc)  óFÉ°Sh/á«ÑW ¢VGôZC’  â°ù«d  á«FÉHô¡c  áÄaóJ  óFÉ°Sh

 Iõ¡LCGh ä’BG , �RÉæª�d áÄ«°†e �ÉbQCG , øNÉ°ùdG AÉŸG ôjQGƒb , áæNÉ°S ¥ÉÑWCG , á«ÑW ¢VGôZC’

, á«FÉHô¡c , äÉjÓZ , AÉŸG hCG AGƒ¡dG á÷É©Ÿ øjCÉJ Iõ¡LCG , äÉLÓK/äÉLÓK , è�ãdG ™æ°üd
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 í«HÉ°üe  ,  í«HÉ°üe  ,  á«FÉHô¡c  í«HÉ°üe  ,  í«HÉ°üe  äÓ¶e  ,  ïÑ£ŸG  (¿GôaCG)  óbGƒe

 äÉØØ› , IAÉ°VEÓd ¢ù«fGƒa , í«HÉ°üŸG äÓ¶e äÓeÉM , äÉÑcôª�d ájOÉ°TQE’G äGQÉ°TEÓd

 äÓ«°üH , í«HÉ°üe äÓ«°üH , äÉjGƒ°ûdG »`a �óîà°ùJ á«fÉcôH IQÉéM , �«°ù¨�d á«FÉHô¡c

 , Aƒ°†dG ô°ûf äGhOCG , äÉÑcôª�d ájOÉ°TQE’G äGQÉ°TEÓd í«HÉ°üŸ äÓ«°üH , á«FÉHô¡c í«HÉ°üe

  äÉÑcôª�d AGƒ°VCG , äÉÑcôª�d IAÉ°VEG Iõ¡LCG , IAÉ°VEÓd äBÉ°ûæeh Iõ¡LCG , (äÉY’h) äÉMGób

 §�N äÉ«ØæM ,  (ƒ¡W Iõ¡LCG) �jhhôµ«e ¿GôaCG  ,  äGQÉ«°ùdG  AGƒ°VCG/äGQÉ«°ù�d AGƒ°VCG

 í«HÉ°üe , äÉeGóîà°S’G IOó©àe ƒ¡£dG á«YhCG , ájQÉîÑdG äÉLQódG AGƒ°VCG ,  É«ŸG Ò°SGƒŸ

 Ö«L AGƒ°VCG /á«FÉHô¡c Ö«L í«HÉ°üe , ¥ÉÑWCG äÉjÉaO , áæjR ÒaGƒf , âjõdG óbGƒe , âjõdG

 ájQGôM äÉ©°ûe ,  §¨°†dÉH  ƒ¡£�d ¢†HÉ�e äGP á«FÉHô¡c á«YhCG  ,  Ö«L äÉjÉaO ,  áØ°TÉc

 /¢ü«ª–  Iõ¡LCG  ,  …ƒ°T  ñÉ«°S  ,  äÉ°üªfi  ,  äÉLÓK  ,  ójÈJ  ä’BGh  Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡c

 Iõ¡LCG , áeÓ°ùdG í«HÉ°üeh äÉjGƒ°T , (ƒ¡W ÊGhCG) äÉjGƒ°T/(ƒ¡W ÊGhCG) …ƒ°T ÊGƒ°U

  ¢VGƒMCG , ¢ThódG äÉeÉªM , ¢ThódG äÉeÉª² (äGQƒ°ü�e) äGÒéM , á«ë°U äGójó“h

 ,  (Úî°ùà�d)  á«°ùª°ûdG  ájQGô²G  ábÉ£dG  ™«ªéàd  Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡µdG  AGƒ°VCÓd  òNCÉe

 í«HÉ°üe/´QGƒ°û�d  í«HÉ°üe ,  óbGƒe  ,  äÉª�©e ,  (ÉfhÉ°ùdG  äÉeÉªM) ¬Lƒ�d  QÉîH  Iõ¡LCG

 óYÉ�e , (Úî°ùJ äBÉ°ûæe øe AGõLCG ) á«JÉà°SƒeôK äÉeÉª°U , (ÒHÉæ°U) äÉ«ØæM , á«°SÉ«b

 ó°T äÉ��M , áØ°TÉc AGƒ°VCG (�YÉ°ûe) á«FÉHô¡c Ö«L í«HÉ°üe/IAÉ°VEÓd í«HÉ°üe , â«dGƒJ

  É«e äÉfÉî°S , AÉe äÉª�©e ,  É«ŸG í«°TôJ Iõ¡LCG , AÉe äÉfÉî°S ,  É«ŸG äÉ«Øæ² (Ö�L)

 . Í�dG ™æ°üd á«FÉHô¡c Iõ¡LCG , AÉŸG ô°ùY ádGRE’ äBÉ°ûæeh Iõ¡LCG , (Iõ¡LCG)

 óàª«d �jÉàjQ ƒµ�jh ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ�ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 �É¡¨æ«Jƒf , Üƒ°ùcQhh , Ohh ¿ƒàfÉe , …Gh �ÉHhQ , ¢ShÉg …Éc …ÉL : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ�ªŸG , »L …CG 3 80 ¢SCG

2017/10/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

��������� 1223.indd   7 12/14/17   8:48 AM

-67-



(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113777 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 8 áÄØdG »``a

 , ó«dÉH QGóJ AGƒg äÉî°†e , (ájhój OóY) á«YGQR �ƒ°T , ó«dÉH QGóJ á«YGQR äGó©e

 º�d , º«��J äÉ°ü�e , (ájhój äGhOCG) �RÓe ó°†f , ¢ë�dG ô©°T äÉ°ü�e , ¢ShDƒa  ÖbÉãe

 äGôØ°T  ,  äGôØ°ûdG  ø°ùd  OóY ,  (ájhój  OóY) IQÉéæ�d  ÖbÉãe ,  (ájhój  OóY øe AGõLCG)

 äÉMÉàa , á«°Sƒb Ò°TÉæe , ÖbÉãe , ±GƒM äÉ°ü�e , (ájhój OóY) äGôØ°T , èMÉ°ùª�d

 ÍL  äÉMGô°ûe  ,  á«aõN  ÚcÉµ°S  ,  Ö�©�d  á«FÉHô¡c  ÒZ  äÉMÉàa/Ö�©�d  á«FÉHô¡c  ÒZ

 , ô©°T …hÉµe , (ºë�dG ™«£�àd) ÒWGƒ°S , (ÚcÉµ°S) äÉYÉ£b , �«eGRCG , á«FÉHô¡c ÒZ

 ™£b äGhOCG , áà«ŸG Iô°ûÑdG äÉ°VGôb/áà«ŸG Iô°ûÑdG §bÓe , ô©°ûdG ó«©éàd §bÓe  äÓàY

 ÒZh á«FÉHô¡c äGhOCG , (ájhój OóY) ™£b äGhOCG , äÉYÉ£b , (�YÓeh ÚcÉµ°Sh �ƒ°T)

  (ájhój OóY) äGQÉØM , ó«dÉH QGóJ , äÉÑædG äÉ«�«ØW äGó«Ñe IóY , ô©°ûdG ádGREG á«FÉHô¡c

 äÉMGô°ûe , (ájhój OóY) ájóM OóY , (ájhój OóY) ÖbÉãª�d §HGôe , §°ûc ÚcÉµ°S

 OQÉÑe , ¢TƒeôdG ó«©Œ äGhOCG , èë°S ìGƒdCG , (IôØæ°S) èë°S OQÉÑe  á«FÉHô¡c ÒZ ¢†«H

 ÒZh á«FÉHô¡µdG ôaÉXC’G ™«ª�J äGhOCG/á«FÉHô¡c ÒZ hCG á«FÉHô¡c ôaÉXCG äÉ©ª�e , (OóY)

 á«FÉHô¡c , »°üî°ûdG �Éª©à°SÓd ô©°T äÉ°ü�e , ó«dÉH QGóJ , �FGó²G OóY , á«FÉHô¡µdG

 ¥QÉ£e ,  ô©°ûdG  ádGRE’  §bÓe ,  (ájhój  OóY) äÉfGƒ«²G  ô©°T  äGõ› á«FÉHô¡c ÒZh

 ÒZ ájhój äGhOCG  ,  ó«dÉH QGóJ ,  ájhój OóY , ó«dÉH QGóJ ,  ájhój ÖbÉãe , (ájhój OóY)

 OóY) �hÉ©e , (•QÉ°ûe) äÉjGƒ¡dG ÚcÉµ°S , ájhój äÉî°†e , ô©°ûdG ó«©éàd á«FÉHô¡c

 QGóJ äÉ©aGQ , ò«Ñæ�d ±QÉ¨e , (ájhój OóY) ±QÉ¨e , ÚcÉµ°S , äÉ«æëæŸG Ò°TÉæe , (ájhój

 á«FÉHô¡c º�WCG ,  øjó«dG ôaÉXCÉH ájÉæ©dG º�WCG ,  (ájhój OóY) äÉbóe , äGQÉ«°ù�d ó«dÉH

 º²  ÚcÉµ°S/(ájhój  OóY)  �ôØ�d  ÚcÉµ°S  ,  ÚFÉæÑ�d  ¥QÉ£e  ,  øjó«dG  ôaÉXCÉH  ájÉæ©�d

 ¿hÉg , (ájhój OóY) Üƒ£°ûŸG ™£��d �jOÉæ°U , (ájhój OóY) º² äÉeGôa/(ájhój OóY)

 äÉ°TÉªc  ,  ó«dÉH  QGóJ  ,  äÓàY/ó«dÉH  QGóJ  ,  ÒeÉ°ùe  äÉ°TÉªc  ,  ô�æ�d  �«eGRCG  ,  �ë°ù�d

 á«FÉHô¡c OQÉÑe , ôaÉXCG OQÉÑe , ÒeÉ°ùe äÉ°TÉªc , ÒeÉ°ùe Iô°Sóe (ájhój OóY) ÒeÉ°ùe

 äGQÉ°ùc ôHE’G »`a •ƒ«ÿG äÉµ�°ùe , á«FÉHô¡c ÒZ hCG , á«FÉHô¡c ôaÉXCG äÉª��e , ôaÉXCÓd

 ,  (ájhój  OóY)Öjò°ûà�d  è«MÉ°ùŸG  áë�°SCG  ,  ¿GƒdC’G  êõŸ  ÚcÉµ°S  ,  QÉfi  äÉMÉàa  ,  RƒL

 ¥QÉ£e , �hÉ©e , Ö«÷G ÚcÉµ°S ,  Úeó�dG ôaÉXCÉH ájÉæ©dG º�WCG ,  Öjò°ûà�d ø°ùcÉµ°S
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/äÉ°TÉªc/äÉ°TÉªc , ±ô£dG á�«bO �HÉæ°S , (ájhój OóY) �hÉ©e ¢û�æ�d ¥QÉ£e/ô�æ�d

 äÉ°VGô�e/º«��à�d äÉ°ü�e , äÉjOQR , èMÉ°ùe , (á«FÉHô¡c ÒZ) Gõà«H äÉYÉ£b , §bÓe

 •É°ûeCG , (ºLGÈdG äÉ«bGh) áªcÓª�d äÉ��M , º«��à�d ÚcÉµ°S  º«��à�d äÉ°VGô�e , º«��J

 ábÓ²G äÉæ«cÉe Ö�Y , (ájhój OóY) äÉWÉ�°S , (ájhój OóY) Ö°ûN OQÉÑe  (ájhój OóY)

 OóY) äÉª°TÈe , á«FÉHô¡c ÒZ hCG á«FÉHô¡c ábÓM äÉæ«cÉe , ábÓ²G äÉæ«cÉe äGôØ°T 

 äÓeÉM , (ájhój OóY øe AGõLCG) Ò°TÉæª�d äGôØ°T , (ájhój OóY) áª°TôH ¥QÉ£e  (ájhój

 , (ájhój OóY) äÉ£°TÉc , äÉ°ü�e , Ò°û�à�d ÚcÉµ°S , (ájhój OóY) Ò°TÉæe , Ò°TÉæe

 äGhOCG/(òë°T) ø°S P’ƒa , (òë°T) ø°S IQÉéM , �LÉæe , äÉµØe , (ájhój OóY) §°ûc OóY

 OóY) äGõ› , ¢üb äGôØ°T , ábÓ²G äGhOCG Ö�Y , (òë°T) ø°S äGhOCG , ÚcÉµ°ùdG òë°T

 (ájhój OóY) ±QÉ› , á�«�K ¥QÉ£e , �LÉæe , (ájhój OóY) ±QÉ› , äÉ°ü�e (ájhój

 , �YÓe , (ájhój OóY) ¥hÓe , (ájhój OóY) §HQ í«JÉØe/(ájhój OóY) §HQ í«JÉØe

 á�«�K äÉbóe/(ájhój OóY) ¿GÒædG OÉªNEG OóY , (ájhój OóY) øjQÉéædG (ÉjGhR) ¢Sƒc

 /(�YÓe , �ƒ°T , ÚcÉµ°S) IóFÉª�d äGhOCG , ôµ°S §bÓe , IQÉé²G ¥QÉ£e , (ájhój OóY)

 äÉXƒ��e , äÉÑdƒ�ŸG §HQ í«JÉØe , IóFÉŸG �ƒ°T/(�YÓe , �ƒ°T , ÚcÉµ°S) IóFÉª�d äGhOCG

 ,  (áæà°ùÑdG)  äÉæjô£°ùe  ,  QÉé°TC’G  äÉª��e  ,  (äÓeÉM)  Oó©�d  áeõMCG  ,  (ájhój  OóY)

 äÉYÉ£b , QÉ°†ÿG ÚcÉµ°S/QÉ°†ÿG ÚcÉµ°S/QÉ°†ÿG äÉMGô°ûe , §bÓe , äÉæjô£°ùe

 . (ájhój OóY) �Ó°SC’G äÉjô©e , (ájhój OóY) Ö«°û©J �ƒ°T , QÉ°†ÿG

 óàª«d �jÉàjQ ƒµ�jh ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ�ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 �É¡¨æ«Jƒf , Üƒ°ùcQhh , Ohh ¿ƒàfÉe , …Gh �ÉHhQ , ¢ShÉg …Éc …ÉL : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ�ªŸG , »L …CG 3 80 ¢SCG

2017/10/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

  ¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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113778 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 7 áÄØdG »``a

  á«FÉŸG  AÉ«MC’G  á«HôJ  ¢VGƒMC’  ájƒ¡J  äÉî°†e  ,  (ä’BG)  á�°UÓdG  áWô°TCÓd  ±ô°U  á«YhCG

 äGó©e , á«YGQR ä’BG  ,  ájRÉ¨dG  É«ŸG  ™«æ°üJ Iõ¡LCG  ,  ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG ™«æ°üJ Iõ¡LCG

  á«FÉHô¡c äÉbÉØN , øjƒ�à�d á«FGƒg äÉ°Tôa , á«FGƒg äÉØãµe , ó«dÉH QGój Ée GóY á«YGQR

 ä’BG , á«dõæŸG ¢VGôZCÓd á«FÉHô¡c äÉWÓN , á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d äGódƒe , �ØN ä’BG

 AGõLCG) ±hôX , á«�°ù�°S Ò°TÉæe , ƒÑeÉ°ûdÉH OÉé°ùdG �°ù¨d á«FÉHô¡c Iõ¡LCGh ä’BG , ïØf

  (ä’BG) äÉ°VGô�e , QÉîÑdG �Góîà°SÉH �«¶æJ äGhOCG , á«FÉHô¡c �«¶æJ Iõ¡LCGh ä’BG  (ä’BG

 ÖbÉãŸG ±hôX , ¿ƒë°U ä’É°ùZ , (ä’BG) �dÉ°ùe , ó«dÉH QGóJ »àdG ±ÓîH Iƒ¡b øMÉ£e

 ,  (ä’BG  AGõ````LCG)  ô```ØM º``�d  ,  ô```ØM ä’BG  ,  (ä’BG  AGõLCG)  ô```ØM ¢ShDhQ  ,  (ä’BG  AGõ```LCG)

 ¬cGƒa ôFÉ°üY ,  (á«FÉHô¡c) ájòZCG  äÉ÷É©e ,  ájòZC’G  Ò°†ëàd á«µ«fÉµ«ehÎµdEG  ä’BG

 ä’BG , á«FÉHô¡c AGôZ äÉ°Só°ùe , RÉ¨dÉH �ª©J ïØf �YÉ°ûe , á«dõæŸG ¢VGôZCÓd á«FÉHô¡c

 QGóJ »àdG ±ÓîH ó«dÉH �ª– OóY , ájhój á«FÉHô¡c ÖbÉãe ,  äGhô°†ÿG •ôN hCG  ô°ûH

 øMÉ£e á«FÉHô¡µdG ïÑ£ŸG ä’BG , »c ä’BG , §¨°†dG á«dÉY ä’É°ùZ , »W hCG »æK ä’BG  Éjhój

 Ö°ûY äGõ› , äÉbÉ£ÑdG �°üd ä’BG , á«FÉHô¡c ÚcÉµ°S , ácÉ«M ä’BG , á«FÉHô¡µdG ïÑ£ŸG

 ä’BG  áfhôµ©ŸG ™«æ°üJ ä’BG , §�N ä’BG , (ä’BG) º² äÉeGôa/(ä’BG) º² äÉeGôa  (ä’BG)

 äGôØ°T , (ä’BG AGõLCG) Ò°TÉæª�d ó°†f , ó«dÉH QGóJ »àdG ±ÓîH �Ø�a øMÉ£e , Ò°û�J

 ø°S ä’BG  áWÉ«N äÉæ«cÉe , á«FÉHô¡c äÉ°ü�e , (ä’BG) Ò°TÉæe , (ä’BG AGõLCG) Ò°TÉæª�d
  á«FÉHô¡c �É²  …hÉµe , ájòMC’G ™«ª�àd á«FÉHô¡c ä’BG  ,  á«FÉHô¡c äÉ°ü�e , (òë°T)

/Ö�©�d  á«FÉHô¡c  äÉMÉàa  ,  RQO  ä’BG  ,  ¢ùÑµdÉH  �«µ°ûJ  ä’BG  ,  äÉfÉgódG  ¢Tôd  äÉ°Só°ùe

 ¢ùfÉµŸG ¢SÉ«cCG , á«FÉHô¡c ¢ùfÉµe , á«FÉHô¡µdG ¢ùfÉµŸG º«WGôN , Ö�©�d á«FÉHô¡c äÉMÉàa

. á«dõæŸG ¢VGôZCÓd á«FÉHô¡c äÉbÉØN , Ö«°û©J ä’BG , (¢ùHÓŸG �°ù¨d) ä’É°ùZ , á«FÉHô¡µdG

 

 óàª«d �jÉàjQ ƒµ�jh ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ�ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 �É¡¨æ«Jƒf , Üƒ°ùcQhh , Ohh ¿ƒàfÉe , …Gh �ÉHhQ , ¢ShÉg …Éc …ÉL : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ�ªŸG , »L …CG 3 80 ¢SCG

2017/10/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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113779 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 28 áÄØdG »``a

 äGRÉØb , �É�KC’G ™aQ á°VÉjQ ¿ÉÑ°†b , Ö©�d äGôc , IôµdG »eQ ä’BG , (ôgõdG) OÔdG ÜÉ©dCG

  OQÉ«�ÑdG É°üY ¢ShDhQ , OQÉ«�H É°üY , (ÜÉ©dCÓd äÉ�ë�e) �ƒÑ°ù«ÑdG ÜQÉ°†e äGRÉØb , �ƒÑ°ù«H

 �«gCÉJ  IOÉYEG  Iõ¡LCG/�É°ùLC’G  AÉæH  Iõ¡LCG  ,  á«Mƒd ÜÉ©dCG  ,  ƒ¨æH  äÉbÉ£H ,  OQÉ«�H  ä’hÉW

 , ájÉeô�d ¢SGƒbCG , �ædƒH ä’BGh Iõ¡LCG , á«ª°ùL ìGƒdCG , �É°ùLC’G ÖjQóJ Iõ¡LCG/�É°ùLC’G

  �ÉØfôµdG á©æbCG , ¢TGôØdG ó«°U äÉµÑ°T , AÉæH ÜÉ©dCG , (Ö©d) AÉæH ÖdGƒb , áªcÓe äGRÉØb

/(øjô“ äGhOCG) Qó°U äÉ©°Sƒe , „ô£°T ™bQ , „ô£°T ÜÉ©dCG , OQÉ«�ÑdG É°ü©d Ò°TÉÑW

 ,  (ÜÉ©dCG)  ôë°S  Iõ¡LCG  ,  ¿ƒ�ŸG  ¥QƒdG  QÉãf  ,  �ÉÑ÷G  »��°ùàe  IóY ,  (äÉ©°Sƒe) øjô“ äGhOCG

 áÑ©d ¢SÉ«cCG , Ö©�d (¢UGôbCG) äGOGóY , Ö©�d ºµ– Iõ¡LCG , ÜÉ©dC’G äGóMƒd ºµ– Iõ¡LCG

 ÜÉ©dCÓd ¢UGôbCG , (ôgõdG) OÔdG áÑ©d , �É¡°ùdG áÑ©d , (ôgõdG) OÔdG áÑ©�d ¢ShDƒc , â«µjôµdG

 áeÓY  ìÓ°UEG  OóY/(�dƒ¨dG  áÑ©�d  äÉ�ë�e)  �dƒ¨dG  ÖYÓe  ìÓ°UEG  OóY  ,  á«°VÉjôdG

 ,  ¢eó�d  äƒ«H  ,  ¢eó�d  Iô°SCG  ,  ¢eó�d  äÉYÉ°VQ  ,  ¢eO  ,  (�dƒ÷G  áÑ©�d  äÉ�ë�e)  á«eôdG

/(ÜÉ©dCG) ÉeGódG Ö©d , ÉeGódG ™bQ/ÉeGódG ™bQ , ÉeGódG áÑ©d , ¢eó�d ±ôZ , ¢eó�d ¢ùHÓe

  (á«°VÉjQ äGhOCG) ´ƒµ�d äÉ«bGh , ójóM ä’É�K , (Ö©d)QÉ«W ¿hóH äGôFÉW , ÉeGódG áÑ©d

 , áMÉÑ°ù�d (�fÉYR) äGôJh/áMÉÑ°ù�d �fÉYR , �ª°ùdG ó«°U IóY , á«fhÎµdEG ±GógCG

 Iõ¡LCG , ÜÉ©dCG , �ó�dG Iôc áÑ©�d äÉMÉ°S , (Ö©d) IôFÉW ¢UGôbCG , �ª°ùdG ó«°üd äÉaGƒW

 , äÓéY ¿hóH hCG  ™e , �dƒ¨dG áÑ©�d ¢SÉ«cCG  ,  �dƒZ ÜQÉ°†e , ÜÉ©dCÓd äGRÉØb , Ö©�d

  �dƒ¨dG áÑ©�d ÚH’hódG äGP äÉHô©dG/�dƒ¨dG áÑ©�d »�dôJ ÖFÉ�M , �dƒ¨dG áÑ©d äGRÉØb

 ,  »cƒg  »°üY  ,  äGôFÉ£dG  êPÉªæd  ¿GÒ£dG  AÉæKCG  ¿GRƒàdG  ßØM  äGhOCGh  äÉHƒµ°ShÒ÷G

 äGP áª«�à°ùe äÉL’R , ó«°üdG áÑ©�d äÉfGƒ«²G äƒ°U ó«��J äGhOCG , �«ÿG …hGóM Ö©d

 , �Éµ°TC’G ÒXGƒf ,  ƒjó«ØdG ÜÉ©dC’ ¬«LƒàdG »°üY , áYƒ£�ŸG Qƒ°üdG »LÉMCG  ,  äÓéY

 äÉµÑ°T , (á«°VÉjQ äGhOCG) Öcô�d äÉ«bGh , á«bQh äGôFÉW , á«bQƒdG äGôFÉ£�d •ƒ«N äGôµH

 á«eÉNQ äGôc , (á«æ«°U áÑ©d) �fƒé¡ŸG , �ª°ùdG ó«°üd äGQÉæ°U , IQÉæ°üdG …OÉ«°üd �GõfEG

 �JGƒg , (á«°VÉjQ äGhOCG) �ÉLô�d á«°VÉjQ ºFÉYO , (Ö©d äGhOCG) á©æbCG , Ö©�d á«LÉLR hCG

  (äÓØë�d ÉjGóg) äÉ°übôdGh äÓØë�d »�M , á«°VÉjôdG ÜÉ©dCÓd äÉµÑ°T , (Ö©d) ádÉ�f

 ¥OÉæÑd IÒNP) áfƒ�ŸG  äGôµdG ,  (á«°VÉjQ Iõ¡LCG) áfƒ�ŸG  äGôµdG ¥OÉæH ,  ±Gó› äÉMƒd
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 , á«dõæe ÜÉ©dCG/á«dõæe ÜÉ©dCG , äÓØë�d á«bQh äÉ©Ñb , (á«°VÉjQ Iõ¡LCG) (áfƒ�ŸG äGôµdG

 Ö�Y , á«fóÑdG øjQÉªà�d Iõ¡LCG , (ÜÉ©dCG) IôéØàe ä’ƒ°ùÑc/(ÜÉ©dCG) IôéØàe ä’ƒ°ùÑc

 , �ªîŸG øe áYƒæ°üe ÜÉ©dCG , Ö©d äÉbÉ£H , Ö©d äGôc , Ö©d äÉfƒdÉH , áaôNõe äBÉLÉØe

  (áYóàÑe ÜÉ©dCG) á«�ª©dG ´óÿG Ö©d , á�FÉ°ùdG äGQƒ�ÑdG ¢VôY äÉ°TÉ°T ™e ádƒªfi ÜÉ©dCG

 ÜÉ©dCÓd äÉ°TÉ°û�d áªª°üe ájÉªM á«°ûZCG , (á«°VÉjôdG ¢ùHÓŸG øe AGõLCG) ájÉªM äGƒ°ûM

 ÜQÉ°†e/ÜQÉ°†e , »eQ äÉ��M , ácôëàe ¢eO/ácôëàe ¢eO , áªcÓe ¢SÉ«cCG , ádƒªëŸG

 ó«°üd äGôµH , (Ö©d äGhOCG) äÉ°û«î°ûN , É«µ�°S’ É¡«a ºµëàdG ºàj Ö©d äÉÑcôe , ÜÉ©dCÓd

 äÓéY  äGP  äÉL’R  ,  �ª°ùdG  ó«°üd  äGQÉæ°U  ,  IRGõg  áæ°üMCG  ,  á«��M  ÜÉ©dCG  ,  �ª°ùdG

 , äÉÑcôŸ Iô¨°üe êPÉ‰ , á«°VÉjôdG øjQÉªàdÉH á°UÉÿG áàHÉãdG á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d äÓéY

 , (ÜÉ©dCG) (�LôdÉH ™aóJ äÉLGQO) äGôJƒµ°S , (ÜÉ©dCG) á«fƒJôc äÉ«°üî°ûd Iô¨°üe êPÉ‰

 áÑ©d , á«Ñ°ûÿG ÊÉæ�dG áÑ©d , èdõJ ìGƒdCG , á°ûjôdG äGôc , (á«°VÉjQ äGhOCG) ¥É°ùdG �ó�e äÉ«bGh

 äÉb’R  ,  (á«°VÉjQ  äGhOCG)  äÉL’õe  ,  á«Ñ°ûÿG  ÊÉæ�dG  áÑ©d/(ÜÉ©dCG)á«Ñ°ûÿG  ÊÉæ�dG

 äÉLGQO , (Ö©d) áeGhódG áÑ©d , (Ö©d) ¿ƒHÉ°U ™«bÉ�a äÉNÉØf , è�K äGôc , (Ö©d äGhOCG)

  êGƒeC’G ÜƒcQ ìGƒdCG , Iƒ°ûfi ÜÉ©dCG , ÜQÉ°†ª�d QÉJhCG , á«°VÉjôdG øjQÉªà�d áàHÉK á«FGƒg

 ,  áMÉÑ°ù�d  äGÎ°S  ,  áMÉÑ°ù�d  áeõMCG  ,  áªFÉY  áMÉÑ°S  ìGƒdCG  ,  (Ö©d  äGhOCG)  áMÉÑ°S  �ôH

 Iôc »eQ Iõ¡LCG , ¢ùæJ äÉµÑ°T , áÑHódG ¢eO , ójó°ùJ ±GógCG , ¢ùæJ ä’hÉW , äÉMƒLQCG

 , äÉ«°üî°T ¢eO , Ö©d êPÉ‰ , Ö©d äÉÑcôe , Ö©d äÉ°Só°ùe , á«Mô°ùe á©æbCG , ¢ùæàdG

 (äÉeGƒ©dG) äÉaGƒ£dG , IQGhO »°üY , õØ�dG á°üæe , ¢eO , á«dõæŸG áØ«dC’G äÉfGƒ«ë�d ¢eO

 . (á«°VÉjQ äGhOCG) �É�KC’G ™aQ áeõMCG

 óàª«d �jÉàjQ ƒµ�jh ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ�ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 �É¡¨æ«Jƒf , Üƒ°ùcQhh , Ohh ¿ƒàfÉe , …Gh �ÉHhQ , ¢ShÉg …Éc …ÉL : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ�ªŸG , »L …CG 3 80 ¢SCG

2017/10/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113780 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »``a

 . ÜGô°ûdGh �É©£dG Òaƒàd äÉeóN

 ájòZC’G IQÉŒh áYÉæ°üd ÜÉJ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , �ƒÑæ£°SEG , ¢TÉàµ«°ûH 2-3 �HÉW 109 ºbQ É£Y êôH ¿ÉgÒeCG ´QÉ°T : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 É«côJ ájQƒ¡ªL

2017/10/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
      �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

113781 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »``a

 ájQÉéàdG  ¢VQÉ©ŸGh  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJh áeÉ©dG  äÉbÓ©dGh  �jƒ°ùàdGh  ¿ÓYE’G  äÉeóN

 ájQÉéàdG  äGQÉ°ûà°S’Gh �ÉªYC’G  IQGOEGh  �ÉªYCG  IQGOEGh  á«fÓYEG  hCG  ájQÉŒ ¢VGôZC’

 ä’Échh ÚØXƒŸG Ö«°ùæJh ÚØXƒŸG Ú«©Jh ájQÉŒ ájQÉ°ûà°SG äÉeóNh áÑ°SÉëŸGh

 ™ª÷Gh  ÚØXƒª�d  âbDƒŸG  �«XƒàdG  äÉeóN  ,  ôjó°üàdGh  OGÒà°S’G  äÓchh  �«XƒàdG

  òg IógÉ°ûe øe AÓª©dG øµÁ É‡h øjôNB’G ídÉ°üd ™�°ùdG øe áYƒæàe áYƒª› ÚH

 òaÉæe hCG áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóÿG  òg ôaƒJ ¿CG øµÁh ádƒ¡°ùH É¡FGô°Th ™�°ùdG

 . á«fhÎµdEG §FÉ°Sh �jôW øY hCG ájójÈdG äÉÑ�£dG äÉLƒdÉàc �ÓN øe hCG á�ª÷ÉH ™«ÑdG

 ájòZC’G IQÉŒh áYÉæ°üd ÜÉJ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , �ƒÑæ£°SEG , ¢TÉàµ«°ûH 2-3 �HÉW 109 ºbQ É£Y êôH ¿ÉgÒeCG ´QÉ°T : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 É«côJ ájQƒ¡ªL

2017/10/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
      �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113782 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »``a

 ,  áJ’ƒcƒ°ûdG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe ,  hÉcÉµdG  hCG  Iƒ¡�dG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe ,  hÉcÉµdG  ,  Iƒ¡�dG

, õÑÿG , áJ’ƒcƒ°ûdGh �«bódG ¢SÉ°SCG ¢�Y äÉjƒ�²G , �«bódG É¡°SÉ°SCG »àdG õÑÿGh äÉæé©ŸG

, (»cÎdG �©µdG ) ÉcÉZƒH , (º°ùª°ùdG QhòÑH IÉ£¨e á��M �µ°T ¢�Y »côJ �©c ) â«ª«°S

 IhÓ�ÑdG  ,  �©µdG  ,  ôFÉ£ØdG  ,  (á«cÎdG  äÉæé©ŸG)ô“Éc  ,  äÉ°ûjhóæ°S  ,  (õÑN)  Éà«H

 iƒ�²G)  (áaÉæc) �«jGOÉc  ,  (ÜGô°T  ™e áØ�¨ŸG  Úé©dG  ¢SÉ°SCG  ¢�Y á«cÎdG  äÉjƒ�²G)

 „OƒÑdG , ÜGô°T ™e áØ�¨ŸG Úé©dG ¢SÉ°SCG ¢�Y äÉjƒ�²G , (Úé©dG ¢SÉ°SCG ¢�Y á«cÎdG

 �æjOƒH , (á«côJ �fOƒH) »ÑjófGRÉc , Î°ù�dG , ( Écƒ«HÉJ hCG RQCG hCG �«bO øe ó©J iƒ�M)

  �HGƒàdG , (á¡µæe OGƒe) É«�«fÉØdG , á«FGò¨dG OGƒª�d �HGƒàdG , (á«côJ �fOƒH) �ƒµ°ù«c  RQC’G

 . í�e , �cCÓd ó©e è�K , Ëôc ¢ùjBG , ºWÉª£dG á°ü�°U, (�HGƒàdG ¥ôe) á°ü�°üdG

 ájòZC’G IQÉŒh áYÉæ°üd ÜÉJ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , �ƒÑæ£°SEG , ¢TÉàµ«°ûH 2-3 �HÉW 109 ºbQ É£Y êôH ¿ÉgÒeCG ´QÉ°T : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 É«côJ ájQƒ¡ªL

2017/10/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
      �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

113783 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »``a

 . á©æ°üŸG �ƒë�dG äÉéàæeh ó«°üdG �ƒ²h øLGhódGh �ª°ùdGh ºë�dG

 ájòZC’G IQÉŒh áYÉæ°üd ÜÉJ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , �ƒÑæ£°SEG , ¢TÉàµ«°ûH 2-3 �HÉW 109 ºbQ É£Y êôH ¿ÉgÒeCG ´QÉ°T : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 É«côJ ájQƒ¡ªL

2017/10/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
      �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113784 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »``a

 áàbDƒŸG  ºYÉ£ŸGh  äÉ``ª«îŸG  »°VGQCG  äÓ«¡°ùJ  ÒaƒJh  äÉjÒàaÉµdGh  »gÉ�ŸG  äÉeóN

 á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£eh ºYÉ£ŸGh ÜGô°ûdGh �É©£dÉH ó``jhõàdGh (äÉæ«àfÉµdG) á``��æàŸG hCG

 . áØ«ØÿG äÉÑLƒdG Ëó�J ºYÉ£eh á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£eh ±ÉµàY’G äƒ«Hh

 �.�.P èjOƒH º©£e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  1  ºbQ �fi  ,  »°VQC’G  �HÉ£dG  ,  154- »°S4 - ÜôZ ,  ájódÉÿG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG

2017/10/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
      �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

113785 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »``a

 �«µdGh ¬YGƒfCG ��àfl ¢�Y âjƒµ°ùÑdGh …ófÉµdGh äÉjƒ�²G äÉéàæeh áJ’ƒcƒ°ûdG ájÉªM AÉ£Z

 »�°ù«eÒØdGh  »à«ZÉÑ°ùdGh  Ò°†ëàdG  á©jô°S  õdOƒædGh  õdOƒædGh  áfhôµ©ŸGh  AÉà°SÉÑdGh

 �ÿGh õ«fƒjÉŸGh á£�°ùdG �HGƒJh IRÉÑÿG äÉfƒµe øe ÉgÒZh õÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿGh

 óªéŸG  Úé©dGh  ïÑ£�d  IõgÉ÷G  Úé©dG  äÉéàæeh  (äGQÉ¡H)  äÉ°ü�°üdGh  ÜÉ°ûJÉµdGh

 äÉjƒ�Mh  Í�dG  äÉ�à°ûe  øe  â°ù«d  IóªéŸG  äÉjƒ�²Gh  Ëôc  ¢ùjB’Gh  IóªéŸG  ÉJGQÉÑdGh

 Écƒ«HÉàdGh  RQC’Gh  ôµ°ùdGh  hÉcÉµdGh  …É°ûdGh  Iƒ¡�dGh  IóªéŸG  äÉjƒ�²Gh  IóªéŸG  ¬cGƒØdG

 ô°†ëŸG �«bódGh �OôÿGh í�ŸGh IÒªÿGh äÉæé©ŸGh õÑÿGh á«YÉæ°üdG Iƒ¡�dGh ƒZÉ°ùdGh

 ÜƒÑ²G ¢�Y ¢SÉ°SC’G »`a á�ªà°ûŸG) ájòZC’G äÉHhô°ûeh äÉ«dƒ�ÑdGh �HGƒàdGh ÜƒÑ²G øe

 . �°ù©dGh ÜÉ°ûYC’G …É°Th »Øjô¨dGh (ÜÉ°ûYC’Gh

 � � ¢T á«FGò¨dG OGƒª�d á«ŸÉ©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¥RGôdG óÑY RGÒ°TÉfC’G ��e , IóMƒdG ´QÉ°T ��N , ¤hC’G á«YÉæ°üdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG , 4115 : Ü.¢U

2017/10/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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   110624 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

 

   � � ¢T á«dhódG ¿RÉe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ihõf : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/6/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   111917 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸGh äÉjÉÑ©dG �«°üØJ

  

   á«bGôdG êÉàjôdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 614 : Ü.Q 309 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

���������.indd   1 12/14/17   11:16 AM
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(1223) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 113269 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
                     : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 äÉÑLƒdG ºYÉ£eh äÉ¡«aÉµdGh �É©£dG äÓaÉMh ºYÉ£ŸG , ÜGô°ûdGh �É©£dG ÒaƒJ äÉeóN

 , »gÉ�ŸGh äÉ¡«aÉµdG äÉeóN , ÉLQÉN ¬dhÉæàd �É©£dG Ö�Wh �É°ûcC’G äÉeóN , áØ«ØÿG

 �É©£dG Òaƒàd øjƒªàdG äÉeóN , º``YÉ£ŸG äÉ```eóN , ÜGô```°ûdGh �É```©£dG OGó```YEG  äÉ```eóN

 á«FGò¨dG OGƒŸG OGóYEG , Ió©ŸG äÉÑLƒdG ÒaƒJ , á©jô°ùdG äÉÑLƒdG ºYÉ£e äÉeóN , ÜGô°ûdGh

 áaÉµH á��©àŸG  äGQÉ°ûà°S’G äÉ```eóN ,  ¬```LQÉN hCG  �```ëŸG  �```NGO �Ó```¡à°SÓd äÉ```ÑLƒdG  hCG

.  ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿG

óàª«d „ódƒg »WÉ¨æH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ‹ÉŸG »HO õcôe 6 „ó�«H è«�«a â«L , 1 - �HÉ£dG , 108 IóMƒdG: ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , 482010 »HO , »ŸÉ©dG

2017/10/ 4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
óàª«d õ°ùaÒ°S »H …BG ójÓc : �`````````«```cƒdG º```````°SG

ôjƒÿG 111 : Ü.Q 1982 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 113268 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
                     : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 äÉÑLƒdG ºYÉ£eh äÉ¡«aÉµdGh �É©£dG äÓaÉMh ºYÉ£ŸG , ÜGô°ûdGh �É©£dG ÒaƒJ äÉeóN

 , »gÉ�ŸGh äÉ¡«aÉµdG äÉeóN , ÉLQÉN ¬dhÉæàd �É©£dG Ö�Wh �É°ûcC’G äÉeóN , áØ«ØÿG

 �É©£dG Òaƒàd øjƒªàdG äÉeóN , º``YÉ£ŸG äÉ```eóN , ÜGô```°ûdGh �É```©£dG OGó```YEG  äÉ```eóN

 á«FGò¨dG OGƒŸG OGóYEG , Ió©ŸG äÉÑLƒdG ÒaƒJ , á©jô°ùdG äÉÑLƒdG ºYÉ£e äÉeóN , ÜGô°ûdGh

 áaÉµH  á��©àŸG  äGQÉ``°ûà°S’G  äÉ```eóN  ,  ¬```LQÉN  hCG  �```ëŸG  �NGO  �Ó¡à°SÓd  äÉÑLƒdG  hCG

.  ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿG
 

óàª«d „ódƒg »WÉ¨æH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ‹ÉŸG »HO õcôe 6 „ó�«H è«�«a â«L , 1 - �HÉ£dG , 108 IóMƒdG: ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , 482010 »HO , »ŸÉ©dG

2017/10/ 4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
óàª«d õ°ùaÒ°S »H …BG ójÓc : �`````````«```cƒdG º```````°SG

ôjƒÿG 111 : Ü.Q 1982 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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اجلريدة الر�سمية العدد )1223(

�إعــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيـــة الفكريـــة عـــن العالمـــ�ت امل�سجلـــة والتـــي تــم الت�أ�سيـــر فـي ال�سجـــالت 

ب�لرتخيــ�ص ب�لنتف�ع وفق� لأحك�م املـــ�دة )45( من ق�نــون حقــوق امللكية ال�سن�عية ال�س�در 

ب�ملر�سوم ال�سلط�ين رقم 2008/67 .

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة :   33408

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/5/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 799 فـي 2005/9/17م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : �سركة فوالة التج�رية ذ.م.م 

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة وردة النخبة �ص.م.م                        

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 440 ر.ب : 133 اخلوير

جهــة م�سروع اال�ستغـــــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص : 2017/12/10م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــل : 2017/12/14م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 76118

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/8/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1053 فـي 2014/4/6م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : موؤ�س�سة ا�سطورة م�سقط احلديثة

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة مه� الب�طنة للتج�رة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 131 ر.ب : 300 امل�سنعة

جهــة م�سروع اال�ستغـــــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص : 2017/12/10م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــل : 2017/12/14م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة :  102349

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/3/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1171 فـي 2016/12/4م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : �سركة مطعم ع�سري ت�مي ح�سني عبدالر�س� كرا�سي و�سريكه - 

ت�س�منية

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة عالء بن عب��ص بن علي وكرا�سي                        

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 2420 ر.ب : 133 

جهــة م�سروع اال�ستغـــــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص : 2017/11/21م

تاريــخ التاأ�ســري بال�سجــــل : 2017/12/14م
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ا�ستــدراك

تنــوه وزارة التجـــارة وال�شناعــة اإلــى اأنــه قــــد وقع خطاأ مـــادي عنـــد ن�شــر بيانـــات العالمتني 

التجاريتني رقمي )111436( و )111437( ، املن�شورتني فـي اجلريدة الر�شمية رقــم )1218( ، 

ال�شـادرة بتاريخ 23 �سفر 1439هـ ، املوافـــق 12 نوفمرب 2017م ، اإذ وردت منتجـاتهما كالآتي : 

- العالمة رقم )111436( :

" الت�شــالت وتوفيــر الربط بقواعـــد البيانــات احلا�شوبية والإلكرتونية واملبا�شــر خدمــات 

الت�شالت والبث خدمات الت�شالت ال�شمعيـــة والب�شريـــة خدمـــات الإر�شـــال ال�شمعيــة 

والب�شرية ، تو�شيل الر�شائل عن طريق الو�شائـــط ال�شمعيــة الب�شرية ، اإر�شــال البيانــات 

عن طريق الأجهزة ال�شمعية الب�شرية " 

- العالمة رقم )111437( :

" التعليـــم والتهذيـــب وتوفيــر التدريــب والرتفيه ، الرتفيه واملعلومات ، الرتفيه التلفزيوين ، 

الأن�شطة الريا�شية والثقافية ، توقيت الأحداث الريا�شيــة ، الإنتـــاج ، عـــر�ض وتوزيـــع 

الأفــالم ، اأفـــالم التلفزيــون ، الربامج التلفزيونية ، توفري قواعد البيانـــات احلا�شوبيــة 

والإلكرتونيـــة واملبا�شـــرة لغايـــات التعليـــم وال�شتجمـــام والرتفيه ، وخدمـــات م�شاركــة 

الفيديــو وم�شاركــة ال�شور ، اإنتاج وتقدمي وتوزيــع وربــط وتاأجيـــر املـــواد ذات العن�شـــر 

ال�شمعي والب�شري مبا فـي ذلك الربامج التلفزيونية والإذاعية والأفالم وت�شجيالت 

ال�شوت والفيديو والرتفيه التفاعلي والتلفزيون التفاعلي ذاكرات القراءة  فقط " 
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وال�سحيــــح هـــــو :

- العالمة رقم )111436( :

" الت�شالت ، توفري الربط بقواعد البيانات احلا�شوبية والإلكرتونية واملبا�شرة ، خدمات 

الت�شالت والبث ، خدمات الت�شالت ال�شمعية والب�شرية ، خدمات الإر�شال ال�شمعية 

والب�شريــة ، تو�شيــل الر�شائل عن طريق الو�شائط ال�شمعية الب�شرية ، اإر�شال البيانات 

عــن طريــق الأجهـــزة ال�شمعيـــة الب�شريـــة ، خدمــات البث ال�شمعي والن�شي والب�شري 

الأخــرى  الإلكرتونيـــة  ال�شبكــــات  اأو  الت�شـــالت  �شبكات  اأو غريها من  الإنرتنـــت  عـرب 

اإلــى اأجهــزة احلا�شـــوب واحلوا�شيـــب ال�شخ�شيـــة اللوحيـــة والهواتـــف املحمولــة واأجهزة 

ال�شتقبال الرقمي امللحقة بالتلفزيونات اأو ال�شا�شات وغريها من الأجهزة الإلكرتونية 

اأو اأجهزة الت�شالت الأخرى خدمات البث التلفزيوين التي تت�شمن خدمات تفاعلية 

التلفزيـــون  واإر�شـــال  بـــث   ، الذكي لت�شجيل الربامج  املوؤمتت  امل�شاهدة والختيار  لأدلة 

التفاعلـــي والألعـــاب التفاعليـــة والأخبــــار التفاعليــــة والريا�شــــة التفاعليـــة والرتفيه 

وامل�شابقات التفاعلية وخدمات النقل الال�شلكي و/اأو النقل ال�شلكي و/اأو بث و/اأو اإر�شال 

الفيديو عند الطلــب والفيديــو عند الطلب املدفوع وخدمات بوابات الإنرتنت خدمات 

بوابات الويب اإر�شال وا�شتقبال وتخزين ومعاجلة ال�شوت وال�شورة والبيانات ، خدمات 

املعلومات املبا�شـــرة املقدمـــة مــن خــالل الت�شالت ، خدمات تبادل البيانات ، الت�شـــالت 

الإلكرتونيـــة واإر�شال الر�شائل وال�شــور وامللفات الرقمية مب�شاعدة احلا�شوب ، خدمات 

الر�شائل وحتديدا اإر�شال وا�شتقبال واإعادة اإر�شال الر�شائل على �شكل ن�شو�ض اأو اأ�شوات 

اأو �شـــور جرافيــــك اأو مقاطـــع فيديـــو اأو مزيـــج مـــن هــذه الأ�شكــال ، الر�شائل الفورية ، 

خدمات الر�شائل الن�شية ، خدمات ر�شائـــل الو�شائــط املتعددة ، خدمات الر�شائل املوحدة ، 

خدمــات الربيــد ال�شوتي ، خدمات موؤمترات الفيديو ، خدمات هاتف الفيديو ، الإر�شال 

الإلكرتونـي للبيانـــات والر�شائـــل واملعلومـــات ، خدمـــات التلفزيون التي يتم تو�شيلها 

تقدمي خدمات   ، ال�شناعية  الأقمار  اأطبــاق  اإىل  قناة  توفري   ، ال�شناعــية  الأقمار  عرب 

الراديو  اإ�شارات  وتوزيع  واإ�شدار  واإر�شـــال  ا�شتقـــبال  ذلك  فـي  بـــما  الكيبلـــي  التلفزيون 

والتلفزيون واإ�شارات الراديو والتلفزيون والإ�شــارات ال�شمعيـــة والب�شرية ، خدمات البث 

التلفزيون وتلفزيون  التلفزيونية والبـــث عبــر حمطات  التلفزيوين بوا�شطة الربامج 

اإدارة   ، البــث الإذاعــي والتلفزيونــــي  الأقمار ال�شناعيـــة والتلفزيون الكيبلي ، خدمات 

اإلكرتونية ، خدمات املعلومات وال�شت�شارات املتعلقة باأي من اخلدمات  خدمـــات ن�شــر 

املذكورة اأعاله " 
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- العالمة رقم )111437( :

" التعليم والتهذيب ، توفري التدريب ، الرتفيه واملعلومات ، الرتفيه التلفزيوين ، الأن�شطة 

الريا�شية والثقافية ، توقيت الأحداث الريا�شية ، الإنتاج ، عر�ض وتوزيع الأفالم ، اأفالم 

التلفزيون ، الربامج التلفزيونيـــة ، توفيـــر قواعـــد البيانـــات احلا�شوبيـــة والإلكرتونيـــة 

واملبا�شرة لغايـــات التعليـــم وال�شتجمـــام والرتفيــه ، خدمــات م�شاركة الفيديو وم�شاركة 

ال�شور ، اإنتاج وتقدمي وتوزيع وربط وتاأجري املواد ذات العن�شر ال�شمعـــي و/اأو الب�شـــري 

مبا فـي ذلك الربامج التلفزيونيـــة والإذاعيـــة والأفـــالم وت�شجيـــالت الــ�شوت والفيديــو 

والرتفيـــه التفاعلي والتلفزيـون التفاعلي ذاكرات القراءة فقط لالأقرا�ض امل�شغوطة ، 

وذاكرات الــقراءة فقــط لالأقرا�ض متعــددة ال�شتعمالت والألعاب احلا�شوبية والألعاب 

التفاعليــة وامل�شابقــات التفاعليــة والفعاليــات الريا�شيــة واحلفــالت املو�شيقية ، خدمات 

اأدلة امل�شاهدة لت�شهيل ت�شجيل وتاأجري الربامج والأفالم ملــدة حمــددة ، خدمات ت�شجيل 

البث  برامج  مواد  اإنتاج   ، ال�شناعية  الأقمار  وتلفزيون  الكيبلية  التلفزيونية  الربامج 

على تلفزيون الأقمار ال�شناعيـــة والتلفزيون الكيبلي ، وتزويد وتوزيع الرتفيه مبا فـي 

بتلفزيــون  يتعلــق  فيما  اأو  بوا�شطة  العرو�ض  مــن  وغريها  وامل�شل�شـــالت  الأفالم  ذلك 

اأو  الإذاعـــة  اأو  العـــادي  الإر�شــــال  تلفزيــــون  اأو  الكيبلـــي  التلفزيــون  اأو  ال�شناعية  الأقمار 

الإنرتنت وغريها من ال�شبكات الإلكرتونيــة اأو الت�شالتيـــة ، ن�شـــر الكتـــب واملجـــالت 

وغريها مــن املطبوعات ، املن�شورات الإلكرتونيــة )غري القابلة للتنزيل ( ، خدمات الن�شر 

 ، الأفــالم  ، وتاأجري  الكتب  اإعـــارة   ، النقديـة للكتب  الدرا�شـات   ، الإلكرتونيـــة لالآخريــن 

الألعاب  خدمات   ، والتهذيـــب  التعلـــيم  خدمـــات   ، التلفزيونية  وامل�شل�شالت  الربامـــج 

اأو  �شلكية  ات�شالت  �شبكة  اأي  اأو  الإنرتنت  بوا�شطة  تقدميـــها  يتـــم  التـــي  الإلكرتونيــة 

عرب  اخلدمات  هذه  عن  واملعلومات  اأعاله  املذكورة  اخلدمات  توفري  اأخرى،  ل�شلكية 

الإنرتنت اأو عبـــر قاعـــدة بيانات حا�شوبية اأو بالو�شائل الإلكرتونية الأخرى اإىل اأجهزة 

ال�شتقبال  واأجهــزة  النقالــة  والهواتـــف  اللوحيـــة  ال�شخ�شيـــة  واحلوا�شـــيب  احلا�شــــوب 

املتطـــورة املو�شولـــة بالتلفزيونـــات اأو ال�شا�شـــات اأو غريهـــا مـــن الأجهـــزة الإلكرتونيـــة 

اأو اأجهزة الت�شالت " 

لـــذا لـــزم التنويـــه .

وزارة التجـارة وال�سناعـة
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ا�ستــدراك

تنــوه وزارة التجـــارة وال�شناعــة اإلــى اأنــه قــــد وقع خطاأ مـــادي عنـــد ن�شــــر بيانـــات العالمــة 

التجاريـــة رقــــــم )77880( ، املن�شـــورة فـــي اجلريـــدة الر�شميــــــة رقــــــم )1211( ، الــ�شـــــادرة 

بتاريــخ 4 حمرم 1439هـ ، املوافـــق 25 �شبتمرب 2017م ، اإذ وردت املنتجـات كالآتـــي : 

" الكيماويات امل�شتخدمة فـي ال�شناعة والزراعة "

وال�سحيــــح هـــــو :

 " الكيماويــات امل�شتخدمـة فـي ال�شناعة والبحث العلمي والزراعة ، مواد كيميائية حلفظ 

املــواد الغذائيـــة ، الكيماويات امل�شتخدمة فـي تغطية املنتجات الغذائية بطبقة مغلفة ، 

الكيماويات امل�شتخدمة فـي تغطية املنتجات ال�شيدلنيــة بطبقـــة مغلفـــة ، الكيماويـــات 

امل�شتخدمة فـي تغطيــة الأجهــزة والأدوات الطبيـــة ) عدا امل�شتح�شرات ال�شيدلنــية ( 

بطبقة مغلفة ، كيماويات قا�شرة ، كيماويات قا�شرة للدهون ، كيماويات قا�شرة للزيوت ، 

كيماويــات قا�شـــرة للمـــواد الع�شويـــة ، كيماويـــات قا�شــرة لل�شمــع ، كيماويـــات تن�شيـــع 

امل�شتخدمــة فـي حت�شيـــر وت�شنيـــع  الكيماوية  امل�شتح�شرات   ، الألوان لغايات �شناعية 

، املذيــبات  م�شتح�شــرات التجميـــل ، رذاذات ودافعــات غازيــة للــرذاذ ، عوامـل الإرغـــاء 

ال�شناعية ، مربدات غازات تربيد ، م�شتح�شرات تربيد "

لـــذا لـــزم التنويـــه .

وزارة التجـارة وال�سناعـة
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البنــك املركــزي العمانــي

�إعـــــــــالن

ا�ستنــادا اإلــــــى املــادة رقــــم ) 48 ( مــــــن القانـــــون امل�سرفـــي ال�ســـادر باملــر�ســـــوم ال�سلطانــــــي 

رقــــم 2000/114 ، يعلــن البنـــك املركــــزي العمانــــي اأن القيمــة الإجماليــة للنقــد املتــــــداول 

فـي ال�سلطنـة حتى نهايـة �سهر نوفمبـر 2017م قد بلغـت : 1٫711٫693٫746/375 ريـال عمانـي

) مليــارا و�سبعمائــة واأحــد ع�سـر مليونــا و�ستمائـــة وثالثــة وت�سعـــني األفــا و�سبعمائــة و�ستـــة 

واأربعني ريال عمانيا وثالثمائة وخم�سا و�سبعني بي�سة فقط ( .

البنـك املركـزي العمانـي 
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حممد بن اأحمد بن نا�صر املفرجي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�صفيـة ل�صركــة ال�صموخ للتنمية والتطوير �ش.م.م

يعلن حممــد بن اأحمد بن نا�شر املفرجي اأنــــه يقـــــوم بت�شفيـــة �شركـــــة ال�شمـــوخ للتنميـــة 

والتطويــــر �ش.م.م ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــــل الــتجـــــــاري بالرقـــــــم 1080405 ، وفقـــا 

التفـــــــاق ال�شركـــــــــــــاء املــــــــوؤرخ 2017/6/11م ، وللم�شفـــــــــي وحـــــــده حـــــــق متثيـــــــل ال�شركـــــــة 

فـي الت�شفيــة اأمــام الغيـر ، وعلى اجلميع مراجعـة امل�شفـي فـي كافـــة االأمــور التــي تتعلــق 

باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

واليـة بو�صـر - حمافظـة م�صقـط 

هاتف رقم : 99757888

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

عبداللـه بن �صيـف بن الذيـب الكلبانـي

�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمـال الت�صفيـة ل�صركة النخـل البا�صق للم�صاريع املتميزة - ت�صامنية

يعلن عبداللـه بن �شيف بن الذيب الكلباين اأنه يقوم بت�شفية �شركة النخل البا�شق للم�شاريع 

املتميزة - ت�شامنية ، وامل�شجلة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الــتجــــاري بالرقـــم 1276427 ، وفقـــا 

التفــاق ال�شركاء املوؤرخ 2017/11/26م ، وللم�شفـــــي وحده حق متثيـل ال�شركة فـي الت�شفيــة 

اأمــام الغيـر ، وعلى اجلميع مراجعـة امل�شفـي فـي كافـــة االأمــور التــي تتعلــق باأعمال ال�شركة 

على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 199 ر.ب : 511

هاتف رقم : 92969595

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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حممد بن علـي بـن حممـد النا�صـري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صتقبل الظاهرة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن حممد بن علـي بـن حممـد النا�شـري اأنــــه يقـــــوم بت�شفيـــة �شركـــــة م�شتقبل الظاهرة 

 ،  1058107 بالرقــم  الــتجـاري  ال�شجل  اأمانـة  وامل�شجلـــة لدى   ، واملقاوالت �ش.م.م  للتجارة 

وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء املــوؤرخ 2017/11/4م ، وللم�شفــي وحـــــده حـــــــق متثيـــــــل ال�شركـــــة 

فـي الت�شفيــة اأمــام الغيـر ، وعلى اجلميع مراجعـة امل�شفـي فـي كافـــة االأمــور التــي تتعلــق 

باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 414 ر.ب : 511

هاتف رقم : 92889958

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

�صعــود بــن علــي الزدجالــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركـة رمـال راأ�ش مدركـة - تو�صيـة

يعلن �شعــود بــن علــي الزدجالــي اأنــــه يقـــــوم بت�شفيـــة �شركــة رمـال راأ�ش مدركـة - تو�شيـة ، 

وامل�شجلـــــة لــــدى اأمانــــة ال�شجــــل الــتجــــاري بالرقـــــم 1134209 ، وللم�شفـــي وحـــــده حـــــــق 

كافـــة  فـي  امل�شفـي  ، وعلى اجلميع مراجعـة  الغيـر  اأمــام  الت�شفيــة  فـي  ال�شركـــــة  متثيـــــــل 

االأمــور التــي تتعلــق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

�ش.ب : 118 ر.ب : 132 م�صقط

هاتف رقم : 99633708

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي
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تامــر حامــد اأحمــد �صليمــان

 �إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة فندق االأهرامات الدويل �ش.م.م

يعلن تامر حامد اأحمد �شليمان اأنه يقـوم بت�شفية �شركــة فندق االأهرامات الدويل �ش.م.م ، 

، وللم�شفــي وحـــــده حـــــــق   1197888 بالرقــم  الــتجـــــاري  ال�شجـــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�شجلـــة 

متثيـــــــل ال�شركـــــة فـي الت�شفيــة اأمــام الغيـر ، وعلى اجلمـيع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـــة 

االأمــور التــي تتعلــق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

حمافظـة الربميي

�ش.ب : 504 ر.ب : 512

هاتف رقم : 99439139

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

اأحمــد بن حممد بن �صليمــان البلو�صــي

 �إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اإجناز لوى للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن اأحمــد بن حممد بن �شليمــان البلو�شــي اأنه يقـوم بت�شفية �شركــة اإجناز لوى للتجارة 

واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�شجلـة لـدى اأمانـــة ال�شجـــل الــتجـــــاري بالرقــم 1012635 ، وللم�شفي 

وحـــــده حـــــــق متثيـــــــل ال�شركـــــة فـي الت�شفيــة اأمــام الغيـر ، وعلى اجلميع مراجعـة امل�شفـي 

فـي كافـــة االأمــور التــي تتعلــق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية لوى - مركز الوالية

هاتف رقم : 99244956

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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زاهر بن عبداللـه بن �صليمـان االإ�صماعيلي

 �إعــــــــــالن

عــن بــدء اأعمــال الت�صفيــة 

ل�صركـــة رمــــال امل�صـرات التجاريـة - ت�صامنيـة

اأنه يقـوم بت�شفية �شركــة رمـال امل�شـرات  يعلن زاهر بن عبداللـه بن �شليمـان االإ�شماعيلي 

 ،  7046669 الــتجـــــاري بالرقــــم  اأمانـــــة ال�شجـــل  لـــدى  وامل�شجلـــة   ، التجاريـــة - ت�شامنيـــة 

وفقـــا التفــــاق ال�شركــــاء املــــوؤرخ 2017/12/10م ، وللم�شفي وحـده حـــــق متثيـــــل ال�شركــــة 

فـي الت�شفيــة اأمــام الغيـر ، وعلى اجلميع مراجعـة امل�شفـي فـي كافـــة االأمــور التــي تتعلــق 

باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 413 ر.ب : 511

هاتف رقم : 96523388

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي

عـو�ش بن م�صلـم بن عبداللـه اليعقوبـي

 �إعــــــــــالن

عــن بـدء اأعمــال الت�صفيــة 

ل�صركـة اإبراهيـم بن �صليمـان الوائــلي و�صريكـه للتجــارة - ت�صامنيـة

يعلن عو�ش بن م�شلم بن عبداللـه اليعقوبي اأنه يقـوم بت�شفية �شركــة اإبراهيم بن �شليمان 

الوائلي و�شريكه للتجارة - ت�شامنيـة ، وامل�شجلـة لـدى اأمانـــة ال�شجـــل الــتجـــــاري بالرقــم 

7030770 ، وفقا التفــاق ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/12م ، وللم�شفي وحده حق متثيل ال�شركة 

فـي الت�شفيــة اأمــام الغيـر ، وعلى اجلميع مراجعـة امل�شفـي فـي كافـــة االأمــور التــي تتعلــق 

باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 56 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99335051

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1223(

عو�ش بن مبارك بن �صيف اجل�صا�صي

�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة عو�ش اجل�صا�صي و�صركاه للتجارة - ت�صامنية

يعلن عو�ش بن مبارك بن �شيف اجل�شا�شي اأنــــه يقــــــوم بت�شفيــــة �شركــة عو�ش اجل�شا�شي 

و�شركاه للتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجـل الــتجـاري بالرقـم 7045727 ، 

وفقـــا التفــــاق ال�شركــــاء املــــوؤرخ 2017/12/13م ، وللم�شفـي وحــــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــــــة 

فـي الت�شفيــة اأمـام الغري ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافـة االأمــور التــــي تتعلق 

باأعمــــال ال�شركــــة على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 20 ر.ب : 516

هاتف رقم : 99314565

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

�صيف بن عو�ش بن �صيف الغريبي

�إعــــــــــالن

عـن بــدء اأعمـــال الت�صفيـــة 

ل�صركة �صيف بن عو�ش بن �صيف الغريبي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلن �شيف بن عو�ش بن �شيف الغريبي اأنه يقوم بت�شفيـة �شركة �شيف بن عو�ش بن �شيف 

الغريبي و�شريكه للتجارة -ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الــتجـــاري بالرقـــم 

حــــــق  وحـــــــده  وللم�شفـي   ، 2017/12/13م  املـــــوؤرخ  ال�شركــــــاء  التفــــاق  وفقـــا   ،  1075126

امل�شفـي فـي كافـة  ، وعلى اجلميع مراجعـــة  الغيــــر  اأمـــام  الت�شفيــة  ال�شركـــــــة فـي  متثيـــل 

االأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 178 ر.ب : 516

هاتف رقم : 92323022

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1223(

حمود بن �صليمان بن عبداللـه اخلرو�صي

�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأبو في�صل اخلرو�صي للتجارة واملقاوالت - تو�صية

اأبو في�شــل  �شركـــــة  بت�شفيــة  يقـوم  اأنـه  �شليمــان بن عبداللـه اخلرو�شي  يعلن حمـــــود بن 

اخلرو�شي للتجارة واملقاوالت - تو�شية ، وامل�شجلـــة لدى اأمانـــة ال�شجل الــتجـاري بالرقـم 

متثيـــل  حـق  وحــــده  وللم�شفـي   ، 2017/9/18م  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقـــا   ،  1070706

ال�شركـــة فـي الت�شفيــة اأمـام الغري ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافـة االأمــور التــــي 

تتعلق باأعمــــال ال�شركــــة على العنوان االآتـي :

حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 32 ر.ب : 317

هاتف رقم : 99213285

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

خمي�ش بن را�صد بن م�صعود احلامتي

�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صامل احلامتي وخمي�ش احلامتي للتجارة - ت�صامنية

يعلــن خميــ�ش بن را�شــد بن م�شعــود احلامتــي اأنه يقــوم بت�شفيــــة �شركــــــة �شالـــم احلامتــي 

وخمي�ش احلامتي للتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الــتجـــاري بالرقـــم 

1756931 ، وفقـــا التفــــاق ال�شركــــــاء املـــــوؤرخ 2014/5/12م ، وللم�شفـي وحـــــــده حــــــق متثيـــل 

االأمور  كافـة  فـي  امل�شفـي  ، وعلى اجلميع مراجعـــة  الغيــــر  اأمـــام  الت�شفيــة  فـي  ال�شركـــــــة 

التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

�ش.ب : 20 ر.ب : 318

هاتف رقم : 99480602

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1223(

هالل بن را�صد بن عبيد اليحيائي 

�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة دار الزين للتجارة - ت�صامنية

يعلن هالل بن را�شد بن عبيد اليحيائي اأنـه يقـوم بت�شفيــة �شركـــــة دار الزين للتجارة - 

ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لدى اأمانـــة ال�شجل الــتجـاري بالرقـم 8060592 ، وللم�شفـي وحــــده 

حـق متثيـــل ال�شركـــة فـي الت�شفيــة اأمـام الغري ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافـة 

االأمــور التــــي تتعلق باأعمــــال ال�شركــــة على العنوان االآتـي :

والية الربميي - حمافظة الربميي

هاتف رقم : 99805775

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

�صعيد بن حمد بن �صامل العلوي

�إعــــــــــالن

عـــن بــدء اأعمـــال الت�صفيــة 

ل�صركة �صامل و�صعيد اأبناء حمد بن �صامل العلوي للتجارة - ت�صامنية

يعلــن �شعيد بن حمد بن �شامل العلوي اأنه يقــوم بت�شفيــــة �شركــــــة �شامل و�شعيد اأبناء حمد 

بن �شامل العلوي للتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الــتجـــاري بالرقـــم 

اأمـــام الغيــــر ، وعلى  8017697 ، وللم�شفـي وحـــــــده حــــــق متثيـــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفيــة 

اجلميع مراجعـــة امل�شفـي فـي كافـة االأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية الربميي - حمافظة الربميي

�ش.ب : 132 ر.ب : 512

هاتف رقم : 99334664

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

-91-
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نا�صر بن �صليم بن را�صد املعمري 

�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الهيال العاملية �ش.م.م

يعلن نا�شر بن �شليم بن را�شد املعمري اأنـه يقـوم بت�شفيــة �شركـــــة الهيال العاملية �ش.م.م ، 

1077438 ، وفقـــا التفاق ال�شركاء املوؤرخ  الــتجـاري بالرقـم  اأمانـــة ال�شجل  وامل�شجلـــة لدى 

وعلى   ، الغري  اأمـام  الت�شفيــة  فـي  ال�شركـــة  متثيـــل  حـق  وحــــده  وللم�شفـي   ، 2017/8/2م 

العنوان  على  ال�شركــــة  باأعمــــال  تتعلق  التــــي  االأمــور  كافـة  فـي  امل�شفـي  مراجعـة  اجلميـع 

االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 22 ر.ب : 511

هاتف رقم : 95481183

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
علـي بـن را�صـد بـن حممـد ال�صبلـي

�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ند ال�صبول للتجارة �ش.م.م

للتجارة  ال�شبول  ند  �شركـــــة  بت�شفيــة  يقـوم  اأنـه  ال�شبلـي  بـن حممـد  را�شـد  بـن  علـي  يعلن 

وحــــده  وللم�شفـي   ،  3186660 بالرقـم  الــتجـاري  ال�شجل  اأمانـــة  لدى  وامل�شجلـــة   ، �ش.م.م 

حـق متثيـــل ال�شركـــة فـي الت�شفيــة اأمـام الغري ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافـة 

االأمــور التــــي تتعلق باأعمــــال ال�شركــــة على العنوان االآتـي :

والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 107 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99310799

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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حافظ بن حممد بن �صلطان ال�صيباين

�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأبو حمزة للم�صاريع الوطنية - تو�صية

يعلن حافظ بن حممد بن �شلطان ال�شيباين اأنـه يقـوم بت�شفيــة �شركـــــة اأبو حمزة للم�شاريع 

الوطنية - تو�شية ، وامل�شجلـــة لدى اأمانـــة ال�شجل الــتجـاري بالرقـم 1143834 ، وفقـــا التفاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/13م ، وللم�شفـي وحــــده حـق متثيـــل ال�شركـــة فـي الت�شفيــة اأمـام 

ال�شركــــة  باأعمــــال  التــــي تتعلق  االأمــور  امل�شفـي فـي كافـة  ، وعلى اجلميـع مراجعـة  الغري 

على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 71 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99415885

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

علي بن �صعيد بن حمدان العلوي

�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريـع درب التبانـة املتميـزة - تو�صية

اأنـه يقـوم بت�شفيــة �شركـــــة م�شاريع درب التبانة  يعلن  علي بن �شعيد بن حمدان العلوي 

املتميزة - تو�شية ، وامل�شجلـــة لدى اأمانـــة ال�شجل الــتجـاري بالرقـم 1129075 ، وللم�شفـي 

وحــــده حـق متثيـــل ال�شركـــة فـي الت�شفيــة اأمـام الغري ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي 

كافـة االأمــور التــــي تتعلق باأعمــــال ال�شركــــة على العنوان االآتـي :

والية �صحم - مركز الوالية

هاتف رقم : 96305040

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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ماجد بن حممد بن حمد ال�صكيتي

�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة كاوا�ش للم�صاريع املتكاملة - ت�صامنية

للم�شاريع  كاوا�ش  �شركـــــة  بت�شفيــة  يقـوم  اأنـه  ال�شكيتي  حمد  بن  حممد  بن  ماجد  يعلن 

1117755 ، وفقـــا  املتكاملة - ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لدى اأمانـــة ال�شجل الــتجـاري بالرقـم 

التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/12م ، وللم�شفـي وحــــده حـق متثيـــل ال�شركـــة فـي الت�شفيــة 

اأمـام الغري ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافـة االأمــور التــــي تتعلق باأعمــــال ال�شركــــة 

على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 412 ر.ب : 511

هاتف رقم : 98211000

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة جبال فهود للم�صاريع املتكاملة - ت�صامنية

يعلن ماجد بن حممد بن حمد ال�شكيتي اأنـه يقـوم بت�شفيــة �شركـــــة جبال فهود للم�شاريع 

1124686 ، وفقـــا  املتكاملة - ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لدى اأمانـــة ال�شجل الــتجـاري بالرقـم 

التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/12م ، وللم�شفـي وحــــده حـق متثيـــل ال�شركـــة فـي الت�شفيــة 

اأمـام الغري ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافـة االأمــور التــــي تتعلق باأعمــــال ال�شركــــة 

على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 412 ر.ب : 511

هاتف رقم : 98211000

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع اأر�ش ال�صحراء املا�صية - ت�صامنية

يعلن ماجد بن حممد بن حمد ال�شكيتي اأنـه يقـوم بت�شفيــة �شركـــــة م�شاريع اأر�ش ال�شحراء 

املا�شية - ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لدى اأمانـــة ال�شجل الــتجـاري بالرقـم 1151783 ، وفقـــا التفاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/12م ، وللم�شفـي وحــــده حـق متثيـــل ال�شركـــة فـي الت�شفيــة اأمـام 

ال�شركــــة  باأعمــــال  التــــي تتعلق  االأمــور  امل�شفـي فـي كافـة  ، وعلى اجلميـع مراجعـة  الغري 

على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 412 ر.ب : 511

هاتف رقم : 98211000

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع اأر�ش ال�صموخ الف�صية - ت�صامنية

يعلن ماجد بن حممد بن حمد ال�شكيتي اأنـه يقـوم بت�شفيــة �شركـــــة م�شاريع اأر�ش ال�شموخ 

الف�شية - ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لدى اأمانـــة ال�شجل الــتجـاري بالرقـم 1135580 ، وفقـــا التفاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/12م ، وللم�شفـي وحــــده حـق متثيـــل ال�شركـــة فـي الت�شفيــة اأمـام 

ال�شركــــة  باأعمــــال  التــــي تتعلق  االأمــور  امل�شفـي فـي كافـة  ، وعلى اجلميـع مراجعـة  الغري 

على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 412 ر.ب : 511

هاتف رقم : 98211000

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع اأر�ش ال�صموخ الذهبية - ت�صامنية

اأر�ش   م�شاريع  �شركـــــة  بت�شفيــة  يقـوم  اأنـــه  ال�شكيتــي  حمــد  بــن  حممــد  بــن  ماجــد  يعلـن 

ال�شموخ الذهبيــة - ت�شامنيـة ، وامل�شجلـــة لدى اأمانـــة ال�شجل الــتجـاري بالرقـم 1135576 ،

ال�شركـــة  متثيـــل  حـق  وحــــده  وللم�شفـي   ، 2017/12/12م  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقـــا 

فـي الت�شفيــة اأمـام الغري ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافـة االأمــور التــــي تتعلق 

باأعمــــال ال�شركــــة على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 412 ر.ب : 511

هاتف رقم : 98211000

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع اأر�ش ال�صموخ املا�صية - ت�صامنية

يعلن ماجد بن حممد بن حمد ال�شكيتي اأنـه يقـوم بت�شفيــة �شركـــــة م�شاريع اأر�ش ال�شموخ 

املا�شية - ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لدى اأمانـــة ال�شجل الــتجـاري بالرقـم 1135582 ، وفقـــا التفاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/12م ، وللم�شفـي وحــــده حـق متثيـــل ال�شركـــة فـي الت�شفيــة اأمـام 

ال�شركــــة  باأعمــــال  التــــي تتعلق  االأمــور  امل�شفـي فـي كافـة  ، وعلى اجلميـع مراجعـة  الغري 

على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 412 ر.ب : 511

هاتف رقم : 98211000

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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�صامل بن علي بن حممد املقبايل

�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية

 ل�صركة را�صد بن حممد بن �صحي املقبايل و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

اأنـه يقـوم بت�شفيــة �شركـــــة را�شد بن حممد بن  يعلن �شامل بن علي بن حممد املقبايل 

الــتجـاري  ال�شجل  اأمانـــة  لدى  وامل�شجلـــة   ، ت�شامنية   - للتجارة  و�شريكه  املقبايل  �شحي 

بالرقـم 3221750 ، وللم�شفـي وحــــده حـق متثيـــل ال�شركـــة فـي الت�شفيــة اأمـام الغري ، وعلى 

العنوان  على  ال�شركــــة  باأعمــــال  تتعلق  التــــي  االأمــور  كافـة  فـي  امل�شفـي  مراجعـة  اجلميـع 

االآتـي :

والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 23 ر.ب : 321

هاتف رقم : 96430220

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

علي بن �صعيد بن حميد املعمري

�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ينابيع هجريمات للتجارة �ش.م.م

ينابيـع هجريمات  �شركـــــة  بت�شفيـــة  يقـوم  اأنـه  املعمـري  بن حميد  �شعيد  بــن  علـي  يعلن 

للتجارة �ش.م.م ، وامل�شجلـــة لدى اأمانـــة ال�شجل الــتجـاري بالرقـم 7059841 ، وفقـــا التفاق 

اأمـام  2017/12/14م ، وللم�شفـي وحــــده حـق متثيـــل ال�شركـــة فـي الت�شفيــة  ال�شركاء املوؤرخ 

ال�شركــــة  باأعمــــال  تتعلق  التــــي  االأمــور  كافـة  فـي  امل�شفـي  ، وعلى اجلميـع مراجعـة  الغري 

على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 178 ر.ب : 516

هاتف رقم : 99373963

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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عبداللـه بن حمد بن حارب املر�صودي

�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة حمد بن حارب بن �صامل املر�صودي واأوالده للتجارة

يعلن عبداللـه بن حمد بن حارب املر�شودي اأنـه يقـوم بت�شفيــة �شركـــــة حمد بن حارب بن 

�شامل املر�شودي واأوالده للتجارة ، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الــتجـاري بالرقـم 3054829 ، 

وللم�شفـي وحــــده حـق متثيـــل ال�شركـــة فـي الت�شفيــة اأمـام الغري ، وعلى اجلميـع مراجعـة 

امل�شفـي فـي كافـة االأمــور التــــي تتعلق باأعمــــال ال�شركــــة على العنوان االآتـي :

والية �صحم - مركز الوالية

هاتف رقم : 99611949

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

�صامل بن غالب بن عبداللـه البدري

�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأركان احلارة احلديثة - ت�صامنية

يعلن �شامل بن غالب بن عبداللـه البدري اأنـه يقـوم بت�شفيــة �شركــة اأركان احلارة احلديثة - 

ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لدى اأمانـــة ال�شجل الــتجـاري بالرقـم 1170921 ، وفقا التفاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2017/12/14م ، وللم�شفـي وحـده حـق متثيـــل ال�شركـــة فـي الت�شفيــة اأمـام الغري ، وعلى 

العنوان  على  ال�شركــــة  باأعمــــال  تتعلق  التــــي  االأمــور  كافـة  فـي  امل�شفـي  مراجعـة  اجلميـع 

االآتـي :

والية الر�صتاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 51 ر.ب : 122

هاتف رقم : 97664423

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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م�صعود بن حميد بن حمد العربي

�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة االأحداق للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن م�شعود بن حميد بن حمد العربي اأنـه يقـوم بت�شفيــة �شركــة االأحداق للتجارة 

واملقاوالت - ت�شامنية ، وامل�شجلة لدى اأمانـــة ال�شجل الــتجـاري بالرقـم 1024590 ، وللم�شفـي 

وحــــده حـق متثيـــل ال�شركـــة فـي الت�شفيــة اأمـام الغري ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي 

كافـة االأمــور التــــي تتعلق باأعمــــال ال�شركــــة على العنوان االآتـي :

والية الر�صتاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 3 ر.ب : 329

هاتف رقم : 99473712

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

الوليد بن �صعيد بن علي املالكي

�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة املزن الرائعة للتجارة - تو�صية 

يعلن الوليد بن �شعيد بن علي املالكي اأنـه يقـوم بت�شفيــة �شركــة املزن الرائعة للتجارة - 

تو�شية ، وامل�شجلـــة لدى اأمانـــة ال�شجل الــتجـاري بالرقـم 1141215 ، وفقـــا التفاق ال�شركاء 

 ، الغري  اأمـام  الت�شفيــة  فـي  ال�شركـــة  متثيـــل  حـق  وحــــده  وللم�شفـي   ، 2017/12/13م  املوؤرخ 

ال�شركــــة على  باأعمــــال  تتعلق  التــــي  االأمــور  كافـــة  فـي  امل�شفــــي  وعلــى اجلميـــع مراجعـــة 

العنوان االآتـي :

والية الر�صتاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 435 ر.ب : 114

هاتف رقم : 99053229

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي
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خالد بن را�صد بن حممد اليحيائي

�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة جوهرة ال�صام للتجارة �ش.م.م 

يعلن خالد بن را�شد بن حممد اليحيائي اأنـه يقـوم بت�شفيــة �شركــة جوهرة ال�شام للتجارة 

�ش.م.م ، وامل�شجلـــة لدى اأمانـــة ال�شجل الــتجـاري بالرقـم 1770675 ، وللم�شفـي وحــــده حـق 

متثيـــل ال�شركـــة فـي الت�شفيــة اأمـام الغري ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافـة االأمــور 

التــــي تتعلق باأعمــــال ال�شركــــة على العنوان االآتـي :

حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 269 ر.ب : 320

هاتف رقم : 99328244

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

�صامل بن �صالم بن را�صد العبيداين

�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية 

ل�صركة �صالح بن �صعيد و�صامل بن �صالم العبيداين للتجارة - ت�صامنية 

يعلــن �شامل بن �شالم بن را�شد العبيداين اأنـه يقـوم بت�شفيــة �شركــة �شالح بن �شعيد و�شامل 

الــتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــــــة  لـــدى  وامل�شجلـــة   ، ت�شامنيـــة   - للتجــارة  العبيدانــي  �شــالم  ابــن 

بالرقــــم 1277669 ، وفقــــا التفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 2017/12/14م ، وللم�شفـــي وحــــده حـق 

متثيـــل ال�شركـــة فـي الت�شفيــة اأمـام الغري ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافـة االأمــور 

التــــي تتعلق باأعمــــال ال�شركــــة على العنوان االآتـي :

والية الر�صتــاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 15 ر.ب : 318

هاتف رقم : 99347793

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي
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هالل بن م�صعود بن علي املنذري 

 �إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة املنذري املتحدة - تو�صية 

يعلــن هالل بن م�شعود بن علي املنذري اأنـه يقـوم بت�شفيــة �شركــة املنذري املتحدة - تو�شية ، 

وامل�شجلـة لـدى اأمانـــة ال�شجــل الــتجـاري بالرقـــم 8082480  ، وللم�شفـــي وحــــده حـق متثيـــل 

ال�شركـــة فـي الت�شفيــة اأمـام الغري ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافـة االأمــور التــــي 

تتعلق باأعمــــال ال�شركــــة على العنوان االآتـي :

 والية الربميي - حمافظة الربميي  

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

حممد بن علي بن اإ�صماعيل البلو�صي

 �إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ال�صاروخ للتجارة - تو�صية 

يعلــن حممد بن علي بن اإ�شماعيل البلو�شي اأنـه يقـوم بت�شفيـة �شركـة ال�شاروخ للتجارة - 

تو�شيــة ، وامل�شجلـــة لـدى اأمانـــة ال�شجــل الــتجـاري بالرقـــم 8067805 ، وللم�شفـــي وحــــده 

اأمـام الغري ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافـة  حـق متثيـــل ال�شركـــة فـي الت�شفيــة 

االأمــور التــــي تتعلق باأعمــــال ال�شركــــة على العنوان االآتـي :

 حمافظة الربميي 

هاتف رقم : 94233222

كمــــا يدعــــو امل�شفـــي مبوجــــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �شــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي
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 �صعيد بن حمد بن عبداللـه احلامتي

 �إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة معامل الدريز الوطنية - ت�صامنية  

يعلن �شعيد بن حمد بن عبداللـه احلامتي اأنـه يقـوم بت�شفيـة �شركـة معامل الدريز الوطنية - 

7047495 ، وفقــا التفــاق  اأمانــــة ال�شجـــــل الــتجــــاري بالرقـــم  ت�شامنيـــة ، وامل�شجلــــة لــــدى 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/20م ، وللم�شفـــي وحــــده حـق متثيـــل ال�شركـــة فـي الت�شفيــة اأمـام 

ال�شركــــة  باأعمــــال  تتعلق  التــــي  االأمــور  كافـة  فـي  امل�شفـي  ، وعلى اجلميـع مراجعـة  الغري 

على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 607 ر.ب : 511 

هاتف رقم : 96275670

�شـــد  بادعاءاتهـــم  للتقــــدم  ال�شركـــة  دائنــي  االإعـــــالن  هــــذا  امل�شفـــي مبوجـــب  يدعــــو  كمــا 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

مكتــب العلــوي لتدقيــق احل�صابــات

�إعـــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأي تي اإيه �صتار للهند�صة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن مكتب العلوي لتدقيــق احل�شابات ب�شفــته امل�شفـي ل�شركــة اأي تــي اإيــه �شتــار للهند�شــة 

واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــدى اأمانة ال�شجل التجـاري بالرقــم 1101516 ، عن انتهــــــاء 

املـــادة )27( من قانون  القانونـــي لل�شركـــة وفقــا الأحكـــام  الكيـــان  اأعمــال الت�شفيــة وزوال 

ال�شركات التجارية رقم 74/4 .

امل�صفــــي

يحيــى بن حممـد بن زهــران الرواحــي 

�إعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمال الت�صفيـة ل�صركـة ال�صناعات اخلليجيـة املتقدمـة �ش.م.م

يعلن يحيى بن حممد بن زهران الرواحي ب�شفــته امل�شفـي ل�شركـة ال�شناعات اخلليجية 

املتقدمة �ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــدى اأمانة ال�شجل التجـاري بالرقــم 1106459 ، عن انتهــــــاء 

املـــادة )27( من قانون  القانونـــي لل�شركـــة وفقــا الأحكـــام  الكيـــان  اأعمــال الت�شفيــة وزوال 

ال�شركات التجارية رقم 74/4 .

امل�صفــــي
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